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FÖRORD

Denna rapport utgör en del i ett större projekt som

VTI utför på uppdrag av VV. Målsättningen med projek-

tet är att genom mätningar, experiment och enkäter

allsidigt belysa effekten av vintervägunderhåll utan

saltning.

I denna delstudie har förutom författaren även.följande

personer deltagit: Weikko Håkansson har varit huvud-

ansvarig för,insamling av registreringsnummer från de

fordon som ingår i samplet. Han har dessutom deltagit

vid utformning och förprovning av det första formulä-

ret. Ann-Sofie Senneberg har ansvarat för att fråge-

formulärcxüipåminnelser sänts ut och kommit in samt

svarat på frågor från försökspersoner som ringt. Bengt

Nilsson har ansvarat för databearbetningen. Dessutom

har Lise-Lotte Berggren och Dennis Zervös hjälpt till

med bortfallskontrollen.
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Trafikanters inställning till väghållning och halk-
bekämpning _ '

av Peter W Arnberg
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I rapporten redovisas utvärderingen av brevenkäter

och intervjuer i samband med ett försök med osaltade

vägar i Östergötland. Studien utfördes dels vintern

före försöket och dels under försöksvintern. För-

sökspersonerna utgjordes av 2 000 förare på försöks-

sträckorna och på tillhörande kontrollsträckor, som

saltades som vanligt.

Svarsfrekvensen var närmare 90%. Förarnas attityder

till saltning var negativa både före och efter för-

söket. Majoriteten ville generellt minska saltningen

men ha partiell saltning, dvs på farliga delar av

vägen, kurvor, korsningar och dylikt.
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Drivers' attitude to winter road maintenance

by Peter W Arnberg _
National Swedish Road and Traffic Research Institute
8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

This report is part of a larger study the goal of

which is to investigate the effects of winter road

maintenance without salt. In this study questionnaires

and interviews wereused to study whether subjects

driving on an unsalted road would change their

attitudes towards the use of salt in winter road

maintenance.

On four roads and during five days more than 30 000

car registration numbers were collected. Two thousand

of these car owners driving regularly on the roads

were administered a questionnaire; one thousand in

March 1980, when all of the roads were salted and

one thousand in March 1981, when two of the roads

were unsalted. The first one thousand drivers also

_ received questionnaires in November 1980, and

February 1981.

The response rate was high, reaching nearly 90%.

After having been exposed to unsalted roads, the

subjects' negative attitude towards salt was even

stronger. The majority, however, did not recommend

a total cessation of saltning, but recommended that

dangerous parts of the road like crossings, curves

etc be salted. They also recommended further work

investigating alternative methods for winter main-

tenance.

VTI MEDDELANDE 304



BAKGRUND

Ett ämne som tidvis väckt livlig debatt och engagerat

många är frågan om saltning av vägar. Vägverket bör-

jade med saltning i mitten av 60-talet och sedan dess

har en diskussion förts cmlsaltetsför- och nackdelar.

De nackdelar som har framförts är (1) siktförsämring,

(2) ökade rostskador och (3) miljörisker. Fördelar

med saltningen har ansetts vara ökad säkerhet och

framkomlighet.

En amerikansk utvärdering av olika undersökningar har

påvisat mycket stora indirekta kostnader till följd

av saltningen i form av korrosionsskador och förhöjda

salthalter i drivksvattentäkter. (Murray DM, Ernst

UFW, An Economic Analysis of Highway DeiCing. Abt

Associates Inc., Massachusetts 1976).

De senaste årens forskning rörande effekten av väg-

saltning har medfört att många ifrågasatt saltningens

möjligheter att minska olyckor. Vid en jämförande

studie av olyckor på saltade ooh osaltade vägar i Sve-

rige har man inte kunnat påvisa någon positiv effekt

av saltningn (Kjell Andersson, VTI Rapport 145).

I Finland genomfördes under vintern 1970 - 71 ett för-

sök med osaltade vägar. Enåsiktsundersökning utfördes

i anslutning till försöket. I resultatet redovisas

att 51% av personbilsförarna tyckte att de osaltade

vägarna var bättre än eller lika bra som övriga vägar.

Av tillfrågade taxichaufförer tyckte 74% att de osal+

tade vägarna var bättre än eller lika bra som övriga

vägar; Motsvarande siffror för lastbilsförare var 38%

för förare som körde lastbil utan släp och 24% för

förare som körde lastbil med släp,

En svensk enkätundersökning genomförd av Svenska

Testhuset AB (1977) omfattande bilkörning på vintern,
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-redovisar bl a bilförarens inställning till saltade

respektive icke saltade vägar. AV 1 236 personbilsägare

var 63% negativa medan 21% var positiva till saltning.

Män var mer negativa än kvinnor, 67% respektive 52%.

Yngre var mer negativa än äldre, 71% negativa mellan

15 - 30 år. Hushållsinkomsten, ortsstorleken och boende-

formen var ej av betydelse för vad de tyckte. Svars-

procenten var bara ca 70% efter det att avflyttade och

okända m m räknades bort.

En genomgång av tillgängliga enkätundersökningar Om

saltningens för- och nackdelar visar högst varierande

resultat. En bidragande orsak till detta kan vara

brister i undersökningsmetodiken. Den allvarligaste

bristen har varit att man ej följt upp den grupp som

ej svarat trots att den ofta varit mycket stor.

VTI genomförde på uppdrag av vägverket ett inledande för-

sök med osaltade vägar under vintern 1980/81, Försöket

omfattar fyra vägar i E-län (en rak och en relativt

krokig och två matchande kontrollvägar). I försöket

ingickçhanm1undersökning av trafikanternas inställning

till vinterväghållningen och då speciellt saltningen.

Attitydundersökningen inleddes under mars 1980 då

samtliga sträckor saltades normalt. Kommande vinter

saltades ej experimentsträckorna och samma förare

frågades åter i november 1980 och februari 1981. En

ny grupp förare utvaldes slumpmässigt och fick besvara

samma enkät i mars 1981 som den som givits till första

gruppen 1 mars 1980.
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h.
) MÅLSÄTTNING OCH DESIGN

Målsättningen med undersökningen var att få en uppfatt-_

ning om förarnas krav på hur vinterväghållning ska

ske och åsikter om hur den Skötts, speciellt med av-

seende på saltning. I målsättningen ingick även att

studera om erfarenheten av att köra på de osaltade

försöksvägarna skulle ändra kraven och åsikterna.

Designen som valdes är en dubbelkontroll typ där

dels ett år före experimentet (upphörande av saltning)

en kontrollstudie gjordes och dels genomfördes hela

tiden en parallell studie på kontrollvägar som alltid

saltades normalt.

Saltning
upphör

Vintern Vintern Vintern Vintern

79/80 80/81 80/81 80/81

Mars_ Nov Febr Mars

Experi- Enkät Enkät Enkät Enkät
ment- till till till till

vägar 500 samma samma '500 nya
förare förare förare förare

Fortsatt

saltning

'Kontr.- Enkät Enkät Enkät Enkät

vägar till till till till

500 samma samma 500 nya
förare förare förare förare

Designen möjliggör jämförelser experiment- och kon-

trollgrupp under mars 1980 för att kontrollera att

de är jämförbara, Vilket de var när det gäller atti-

tyder och bortfall.

Designen möjliggör även en studie av åsiktsförändring

under vintern 80/81 dels i förhållande till tidigare
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VTI

åsikter och dels till kontrollgruppens åsikter. Slut-

ligen kan en helt ny grupp jämföras med mars 1980,

nämligen de som svarade i mars 1981; Fördelen med det

senare är att de tidigare frågeformulärens effekt

kan kontrolleras.

En av experimentvägarna och en av kontrollvägarna var

smalare och mer kurvig än de andra vägarna. I bearbet-

ningen har därför de kurviga och raka vägarna hållits

isär och om signifikanta skillnader erhållits har

resultaten från Vägarna presenterats var för sig. Mål-

sättningen med detta var att få en uppfattning om hur

vägens geometri inverkar på åsikter och krav om väg-

underhåll. "

Skillnaderna mellan åren betonas i bearbetningen mer

än mellan experiment- och kontrollvägar beroende på

att det stora intresset för experimentet ledde till

att kontrollförarna på eget initiativ skaffade sig

erfarenhet av osaltade Vägar. Signifikanta skillnader

mellan experiment-cxülkontrollgrupp förekom därför

endast när det gäller frågor om väglag på den Väg de

skulle bedöma.
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METOD

Försökspersoner

 

Försökspersoner utvaldes genom följande procedur:

Vid de två försökssträckorna och tillhörande kontroll-

sträckor utplacerades personal som på band läste in

förbipasserande bilars nummerskyltar. Avläsningen på-

gick under 5 vardagar i oktober 1980 och över 30 000

bilnummer samlades in. Därefter sorterades det insam-

lade materialet i bokstavs- och bilnummerordning. En

ytterligare sortering gjordes Så att de fordon som

förekom endast en gång i materialet rensades bort*.

De kvarvarande indelades efter antalet körningar per

vecka i 4 ungefär lika grupper, se figur 4. Det senare

för att med dessa grupper kunna se effekten av kör-

intensitet på enkätsvaren.

EEEåEEâEQQ

Förprovade frågeformulär, där förarnas attityder till

väghållning och saltets effekter, användes. Frågor

ställdes även om användning av dubbdäck och väglag på

sträckorna. I presentationen av data ges den formule-

ring på frågan som gavs förarna.

IEEêEYlEQêEQê

För varje enkät genomfördes en öppen intervju med 10-

15 personer. Frågorna rörde dels deras allmänna upp-

fattning om väghållning, dels vad de tyckte om enkät-

frågorna samt om hela undersökningen.

 

* Bortsoretering av dem som åkt endast två gånger, dvs

fram och tillbaka samma dag, rekommenderas för fram-

tiden för att minska bortfallet från dem som av en

slump åkt på de utvalda vägarna.
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Bortfall och bortfallskontroll

Mêäêêägêisa-lâê9_92ä_@êäê_lâêl

Genom trafiksäkerhetsverkets försorg identifierades

1981

bilnummer och de tillställdes ett frågeformulär med

1000 fordonsförare 1980 och 960** genom sina

posten rörande Vägunderhåll, saltning, dubbdäck m m.

Två påminnelser sändes ut.

Av de 1000 utsända formulären kom 90 respektive 81***

obesvarade i retur. Fel eller okänd adress var anled-

ningen till att 17 st återkom av mars 1980-enkäten,

adressaten var avliden i 2 fall, 2 st var avflyttade

utomlands, 20 st flyttat inom Sverige, 19 st utgjordes

av fellästa bilnummer och slutligen 30 st som berodde

på att fordonet tillhörde företag som ej kunde avgöra

vem som kört den aktuella sträckan. Detta bortfall

beror således på undersökningens metoder och borde

inte ge snedfördelning i urvalet, med undantag av

fordon som tillhör företag vilka blir underrepresen-

terade.

Det "riktiga" bortfallet var år 1980 101 formulär av

de resterande 910, vilket ger 89% svarande. För 1981

var siffran 123 av de resterande 879, dvs en svars-

frekvens på 86%. Av de 101 som inte återsänt enkäten

1980 ringdes 43 respondenter (30 svarade). Anledningen

till att de ej besvarat diskuterades. Det visade sig

 

** På en av vägarna fanns bara 210 förare. Till de
övriga 3 vägarna sändes 250 formulär som i 80 års
enkät. '

*** Siffran är högre men de returnerade försändelserna
*registrerades ej de första dagarna.
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.2. 2

skäl,

5 st hade flyttat. De

då att 25% hade "giltigt" t ex 3 st körde ej

själva då de ej hade körkort,

övriga lovade att sända in formuläret, sade sig ha

slarvat, var inte intresserade och tyckte det var

meningslöst och slutligen en person tyckte det var

för jobbigt. Bland de som ej svarade och ej hade

"giltiga" skäl fanns både sådana som var positiva och

negativa till saltning ungefär med samma fördelning

som i svaren.

AV de 123 personer,suxninte besvarat marsenkäten 1981,

upp. 36 st

svarade inom ca 5 uppringningar. Några föll även bort

ringdes 72 personer, som hade telefon,

på grund av flyttning och liknande naturliga bortfall.

Av dessa hade 7 st ny adress, 6 st ej alls fått enkä-

ten. Det riktiga bortfallet utgjordes av 5 st som var

tveksamma till enkäten, 4 st tyckte den var svår att

besvara, 4 st körde ej själva och hade ej givit enkä-

ten till den som körde deras bil, 4 st ansåg sig ha

kört för lite, 3 st hade flyttat efter att de fått

enkäten och 3 st glömt enkäten. Av denna grupp, som

svarat på telefon, var 23 st negativa till saltning,

10 tveksamma och 3 st positiva. Majoriteten var liksom

i huvudundersökningen negativ till saltning.

Novemberstudien 1980

Till de som besvarade formulären från marsstudien1980

sändes ett nytt frågeformulär ut i november där nya.frå-

gor om Vägunderhåll, dubbdäck och väglag ställdes.

st inte identi-

återkom 617,

Av de 809 som svarade i mars kunde 40

fieras*. Av de 769 utsända formulären

 

* En del förare hade tagit bort identitetsnumret på
svaret.
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dvs ca 80% svarsfrekvens. Att 80% svarade får beteck-

nas som högt, speciellt som anledningen till att det'

blev bortfall i huvudsak berodde på att förarna inte

åkte på testvägarna längre, 9 månader efter första

enkäten.

Esäääâäiêääêisa_lâêl

Frågeformuläret sändes ut till de ca 600 som besvarat

novemberenkäten. Av dessa svarade 457 utan påminnelse.

En mindre telefonuppföljning (30 st) av bortfallet

genomfördes även i detta fall. Någon tendens som tyder

på att bortfallet snedvridit resultatet erhölls ej,

utom att de som åkt minst föll bort i större utsträck-

ning. Bortfallet uppgavs bero på att tre enkäter varit

i mesta laget och att man blivit trött på att besvara

dem. Flyttning och annorlunda körsituation gav även

en del bortfall, liksom företag som ej visste vem som

besvarat de tidigare enkäterna.

Bortfallet i november- och februarienkäterna är i jäm-

förelse med marsenkäten betydligt större. Resultatredo-

visningen görs därför med huvudvikten på marsenkäten.
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4 RESULTAT MARS 1980 OCH 1981

4.1 Bakgrundsvariabler

I undersökningsmaterialet ingår 669 män och 136 kvin-

nor l980*cxj1625 män och 131 kvinnor i 1981 års mate-

rial. Åldersfördelningen redovisas i figur 1A och 1B.

Ca 80% av dem som svarat på enkäten hade haft körkort

över 10 år (se figur 2A och 2B).

Z

  

 

  

  

100-

80 .

i 60 .

40 .

20 . i_ _-

0 m '-1
0 A + X 9

E] Under 25 *Över 65

A 25 - 34

+ 35 -_ 44

x 45 - 65

Figur 1 A Åldersfördelning bland de 807 förare som
svarat på enkäten och denna fråga i mars
1980.

  

* Samt 4 som ej uppgav kön
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Figur 1 B Åldersfördelning bland de 756 förare som
besvarat denna fråga i mars 1981.
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[3 Under 2 är

A. 2 -10 år

-F Över 10 år

Figur 2 A Antal år med körkort i 1980 års enkät.
N = 798
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[]_Under 2 år

232 - 10 år

4-över 10 år

Figur 2 B Antal år med körkort i 1981 års enkät
N = 754

Det vanligaste fordonet var bakhjulsdriven personbil

(56% l980 och 55% 1981), därefter framhjulsdriven per-
sonbil (32% respektive 35%), tung lastbil (4,7% båda

. åren), tung lastbil med släp (2,8% respektive 2,5%),

lätt lastbil (2,7% respetkive 2,2%) och buss (l,5%

respektive 1,4%). Den tunga yrkestrafiken är under-

representerad på grund av svårigheter att identifiera

förarna.

De flesta förarna har kört mellan 200 - 600 mil under

vintern (november - mars) (se figur 3).

Av männen uppgav 29% och av kVinnorna 6% att de kört

över 1 000 mil under vintern i enkäten 1980. Av de

förare som är under 25 år kör endast 16% och över 65 år

endast 8% över 1 000 mil. De som kör mest är män i

'åldern 35 - 44 år. Av dem kör över 30% mer än 1 000
mil på vintern. Av yrkesförarna (64 st) kör nästan

alla över 1 000 mil. Siffrorna för 1981 är mycket lika

1980 års och presenteras därför ej.
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Figur 3 Antal mil körda under november - mars, Vintern
1979/80 och Vintern 1980/81.
N:
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ggr/veckaD
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- 6 ggr/vecka

>
<
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7 eller fler ggr/vecka

Figur 4 Efter antal körningar per vecka har fp delats
in i 4 ungefär lika stora grupper.

N = 767 för 1980 och 695 för 1981

4.2 Skillnader mellan de fyra vägarna

När det gäller bakgrundsvariabler som kön, ålder, kör-

kort, typ av fordon och antal körda mil finns inga

signifikanta skillnader mellan vägarna (Chi-två-pröv-

ning, Fergusson 1966).

Signifikanta skillnader erhölls emellertid i 1980

års enkät avseende vad förarna tyckte om Vägunderhål-

let samt hur de ansåg att miljön runt vägen påverka-

des av saltning. Försöks- och kontrollsträckorna inom

varje par var relativt lika, men man tyckte underhål-

let sköttes något bättre på de rakare och mer trafi-

kerade sträckorna. Gistad. - Linköping och Vikingstad -

Linköping än på de smalare och krokigare vägarna

Skänninge - Motala och Skänninge - Mantorp.
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4.3 Vägunderhållet

 

De flesta tyckte vägunderhållet varit bra på de

sträckor de

signifikant

de som åkte

mycket bra.

bra.

åkt (se figur 5). De som åkte ofta var

mer nöjda än de andra. En tredjedel av

sju gånger i veckan tyckte underhållet var

Av yrkesförarna tyckte 17% det var mycket

Under 1981 var man något mindre nöjd än 1980 speciellt

de som åkte på de osaltade vägarna, vilket tyder på att

saltning av vissa upplevdes som viktigt för Vägunder-

hållet.

är signifikant 1981 men ej 1980.

100?

 

    

8

60-E 52%-

/40;

m /
/

D A

[3 Mycket bra

13 Bra

-+ Mindre bra

>< Dåligt

Figur 5 A

 

Skillnad mellan experiment- och kontrollvägar

E2 1980 saltad

LJ 1981 osaltad

Vad tycker Du om vägunderhållet på sträckan
under den gångna vintern? Jämförelse mellan

de vägar som saltades 1980 och samma vägar
osaltade 1981. 367 för 1980 respektive
350 för 1981 för experimentvägarna-
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under den gångna Vintern? Jämförelse mellan
de Vägar som saltades 1980 och samma Vägar
1981. N 375 för 1980 och 269 för 1981 för
kontrollvägarna. Observera den lägre svars-
frekvensen 1981, 64% mot 83% 1980.
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.4w Halkbekämpning

 

Både 1980 och 1981, föredrog närmare 70% av förarna

plogning, skrapning och sandning oberoende av ålder,

kön, körvanor etc (se figur 6). I de intervjuer som

genomfördes visade det sig att förarna oftast hade

en mycket vag uppfattning om vad de olika metoderna

innebar och svaret att man önskar sandning betydde

ofta att man skulle vilja pröva sandning för att se

om det är effektivt mot halka.
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ÅlPlogning, skrapning och sandning

4-Enbart plogning och skrapning

Figur 6 Vilken form av halkbekämpning föredrar Du?

Medelvärde från 1980 och 1981zs marsenkäter.

Ingen skillnad erhölls mellan åren. N==1545.
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.5 Saltning och trafiksäkerhet

En tiondel av förarna ansåg att saltning ökade säker-

heten mycket och närmare 40% ansåg att saltning ökade

säkerheten något, dvs ca hälften av förarna upp-

levde en säkerhetsvinst. Å andra sidan angav nära

en fjärdedel av förarna att saltning minskar säker-

heten (se figur 7). I intervjuerna betonades den för-

sämrade sikten av de som inte tyckte att saltning

ökade säkerheten samt svårigheterna med att salta

enbart när det verkligen behövdes. Så hade t ex

snön vid flera tillfällen blåst av de osaltade vägarna

och de uppfattades därigenom säkrare än de saltade.

De som påminde sig de osaltade vägarna när de var

som isigast ansåg ofta att så fick det inte se ut

på vägarna. Intervjuerna 1980 och 1981 skilde sig

betydligt mer än enkätresultaten. Förarna visste i

mycket större utsträckning vad de talade om och även

om de önskade ännu mer erfarenhet var de redan bra

på att motivera sina åsikter med erfarenheter från

Vägarna, Både de som var experiment- och kontroll-

grupper hade åkt på de osaltade vägarna och bildat sig

en uppfattning om saltets betydelse för väghållningen.
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ökar mycket

ökar något

varken ökar eller minskar'

minskar något

minskar mycket

Hur anser Du att saltningen påverkar trafik-
säkerheten? Medelvärde från mars 1980 och
mars 1981.

åren och de olika urvalen.
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Ingen skillnad erhölls mellan

N = 1555.
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.6 Saltning och framkomlighet

Den största förargruppen, över 40%, menar att saltning

saknar betydelse för framkomlighet och en nästan lika

stor grupp att den ökar framkomligheten något (se

figur 8). Endast 7% ansåg att framkomligheten ökades

mycket (5% för tunga lastbilar, 22% för lastbil med

släp, 9% för lätt lastbil och 8% för buss). I inter-

vjuerna framhöll framför allt lastbilsförarna att

saltning hade betydelse för framkomligheten på backiga

och krokiga vägar och att det behövdes effektiva

alternativa metoder om saltning uteblev för att inte

trafiken skulle bli stående i backarna.

I
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100

80 4

60*1

40 ._i __g

20 j ;
Dir-JH JTI_

1:1 A4- x 0

  

E:1Den ökar mycket

ADen ökar något

á-Saknar betydelse

X Den minskar något

C>Den minskar mycket

Figur 8 Hur anser Du att saltningen påverkar fram-

komligheten? Medelvärde från enkäten i mars

1980 och mars 1981. Ingen skillnad erhölls

mellan åren. N = 1550
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.7 Saltningens inverkan på körkomforten

För de flesta har saltningen ingen större betydelse,

men närmare 13% anser att komforten minskar mycket och

3% att den ökar mycket (se figur 9). Förarnas ålder

är av signifikant betydelse för hur de svarar på denna

fråga. Färre av de äldre förarna anser att körkomfor-

ten minskar mycket. Efter det att osaltade vägar prövats

ökade spridningen. Fler svarade att den ökade mkaet

och fler att den minskade mycket. De som körde på de

osaltade vägarna ansåg att saltningen minskade komfor-

ten mer än de övriga. På den raka osaltadexüknnityckte

närmare en fjärdedel att saltet minskade komforten

mycket mot 15 på den krokiga vägen. Det var framför

allt smutsen på vindrutan som var störande.

 

 

:LOOçå

80* i / I
i 1980

60-'4

1981
?77-7 2

204 å i i i i 5 ?i 1

X

W.
oD A +

[:]Den ökar mycket

ÅrDen ökar någOt

*'Saknar betYdelse

><Den minskar något

(:)Den minskar mycket

Figur 9 Hur anser Du att saltningen påverkar kör-
komforten? N = 1552
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Saltningens betydelse för att vägar är snö- och isfria

De flesta förare tycker att saltet gör att vägen något

oftare är snö- och isfri (se figur 10). Av de äldre

förarna anser närmare 40% att saltningen mycket oftare

gör att vägen är snö- och isfri. Inga andra signifi-

kanta skillnader erhölls. Betydelsen av hur saltningen

utfördes avsågs som mycket avgörande i intervjuerna

och man påpekade att deras svar inte gällde för

ideella förhållanden utan den saltning som de fått

erfarenhet av. Man var speciellt kritisk mot saltning

i stället för plogning på en snötäckt Väg, vilket

många sett utföras.
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-+ Inte någon skillnad

)<Nej, mera sällan

Anser Du att saltade vägar är snö- och is-
fria oftare än osaltade vägar? Medelvärde
för mars 1980 och 1981. Ingen skillnad er-
hölls mellan åren. N==1555

Figur 10
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.9 Saltets inverkan på miljön runt vägen

Så gott som alla förare i 1980 och 1981 års enkäter

tror att saltet påverkar växter, djur och grundvat-

ten runt vägen (se figur 11). Kvinnor tror i högre

grad på en negativ påverkan än männen. Över 66% av

kvinnorna mot 54% av männen svarade att de trodde

saltningens negativa effekt var mycket stor.
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ÅLJaJ något

%-Nej, inte alls

Figur ll Tror Du växter, djuroch grundvatten runt
vägen påverkas negativt av saltning? Medel-
värde från 1980 och 1981 års marsenkäter.
Ingen skillnad erhölls mellan åren" N = 1556
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Rostskador på grund av saltning

En överväldigande majoritet anser att bilen rostar på

grund av vägsaltet, något fler 1980 än 1981, (se figur

12). En viss åldersskillnad erhölls. De äldre (över

65 år) och de yngre (under 25 år) trodde att i större

utsträckning rost uppstod på grund av salt. I inter-

vjun diskuterades ofta variationer mellan de som

skötte sina bilar, tvättade och underredsbehandlade

gentemot dem som ej gjorde detta. En välskött bil

ansågs klara salt betydligt bättre, men få förare

ansåg sig ha tid med detta.
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Tror Du bilen rostar på grund av saltning?
N för 1980 = 791 och för 1981 = 752.
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.11 Saltets inverkan på rutor och strålkastare

En överväldigande majoritet ansåg att saltet gjorde

rutor och strålkastare svårare att hålla rena (se

figur 13). Fler av männen tyckte detta jämfört med

kvinnorna (73% respektive 66%) och fler av de äldre

(78% av förarna över 65 år).
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E] Ja, mycket
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-F Inte alls

Figur 13 Tycker Du att bilens rutor och strålkastare
är svåra att hålla rena på grund av saltning?
Medelvärde från 1980 och 1981 års marsenkäter.
Skillnaden mellan åren var ej signifikant.
N = 1541
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4.12 Hastighetssänkning om saltning upphör

 

En klar majoritet av förarna kunde tänka sig en has-

tighetssänkning som alternativ till saltningen. På

denna fråga var de äldre liksom kvinnorna något mer

positiva till en hastighetssänkning. I intervjuerna

ansåg många att de av den övriga trafiken tvingades

hålla högre hastighet än de ville. Andra ville egent-

ligen köra långsammare, men hastighetsvalet gick

automatiskt och de trodde att en hastighetssänkning

skulle behövas. Många påpekade emellertid problemet

med att vintervägarna oftast är utan snö och is och

att en generell hastighetsminskning inte skulle hållas

då vägarna var bra. En förare önskade en skylt som

angav lägre hastighet vid halka och förarna själva

borde klara av när denna hastighet skulle tillämpas

t ex 70 km/h vid halka 50 km/h.
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0 1:1

EjnJa, en sänkning med 20 km/h

(ÖÄJa, en sänkning med 10 km/h

+-Nej, oförändrad hastighet

Figur 14 Kan Du tänka Dig en sänkning av högsta
tillåtna hastighet vintertid om saltning
av vägar upphör? Medelvärde från 1980 och
1981 års marsenkäter. Skillnaden mellan
åren var ej signifikant. N = 1538.
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.13 Dubbdäck om saltning upphör

 

De flesta förarna haderedan dubbdäck (67% 1980 och

70% 1981) och av de övriga kunde cirkatre fjärdedelar

tänka sig att skaffa dubbdäck om saltningen upphörde

(se figur 15). En signifikant åldersskillnad erhölls.

Av de förare som var i 25 - 44 årsåldern hade förhåll-

andevis fler dubbdäck, liksom de förare som körde mycket

på vintern. I dessa grupper, som för övrigt är högt

korrelerade med varandra, hade närmare 80% dubbdäck.
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'+ Har redan dubbdäck

Figur 15 Kan Du tänka Dig att skaffa dubbdäck om
saltning av vägar upphör? Resultat från mars
1980. N = 1525. '
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.14 Salt, lagstiftning och dubbdäck

 

De flesta tillfrågade förarna (64%) ställde sig posi-

tiva till lagstiftning om dubbdäck vintertid om salt-

ning av vägar upphör (se figur 16 a och b). Signifi-

kanta skillnader mellan 1980 och 1981 års enkäter

erhölls på denna fråga. Förarna var något mindre posi-

tiva till lagstiftning 1981. I intervjuerna framkom

inget som kunde förklara denna skillnad mellan åren.
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Kan Du tänka Dig en lagstiftning om att
använda dubbdäck vintertid om saltning
av vägar upphör? (a = vägar som e' salta-
des 1981). N för 1980 = 392 för 1 81

respektive 421.
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Kan Du tänka Dig en lagstiftning om att
använda dubbdäck vintertid om saltning
av vägar upphör? (b = Vägar som saltades
både 1980 och 1981). N för 1980 = 397 för
1981 respektive 326.
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4.15 Salt och olika Vägar

 

Den största svarsgruppen (42% 1980 och 43% 1981) tyckte

att salt endast ska användas vid riskabla partier såsom

backar, korsningar och dylikt. Den näst största gruppen

(28% resp 27%) vill helt avstå från saltning (se figur

17).

De förare som var under 45 år ville i större utsträck-

ning helt avstå från saltning. Av yrkesförarna ville

44% ha partiell saltning och 31% ville slippa saltning

helt. Inintervjuerna ansåg även många som var klart

mot saltning att det inte gick att sluta salta över-

allt och att man måste gå varsamt fram genom att pröva

alternativa väghållningsmetoder och ge folk en chans

att anpassa sitt körbeteende till nya väghållnings-
I

metoder. 7 \
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På alla vägar

Enbart på de större vägarna

4- Enbart vid svåra partier såsom backar,
broar, korsningar 0 dyl_

)( Helt avstå från saltning

4 , . w . n
44.315' frân-ka»um nu.. ,

Figur 17 På vilka vägar tycker Du att man ska använda

salt vid halt väglag? Enkätresultat från mars
1980 och 1981. N = 1537. Ingen skillnad er-

hölls mellan åren.
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.16 Bedömning av om vägbanan är hal

En överväldigande majoritet (närmare 80%) anser att det

ibland är svårt att bedöma om vägbanan är hal (se figur

18). Signifikanta skillnader mellan män och kvinnor er-

hölls, % mot 11% som ofta tyckte det ofta var svårt.

Intressant att notera är att 13% av de 64 yrkesförarna

ofta tyckte att det var svårt att bedöma halka. På

följdfrågan när det är svårt, svarade de flesta att det

var beroende på temperaturen. Speciellt svårt var det

vid 0 grader och underkylt regn. Andra svarade att det

var beroende på ljuset dvs nätter och kvällar, tidiga

morgnar och när ljuset bländar. Man framhöll även prob-

lemet med fläckvis halka vid skogsdungar, backar, broar-

m m. Dimma och nysnö ökade problemen. Slutligen nämndes

skillnader vid passage av kommungränser. För övriga

kommentarer, se bilaga 1.
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Figur 18 Tycker Du det är svårt att bedöma om vägbanan
är hal? Medelvärde från 1980 och 1981 års
marsenkäter. Skillnaden mellan grupperna var
ej signifikant. N = 1525.
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Saltningens påverkan på halkbedömning

Majoriteten (närmare 60%) anser både i 1980 och 1981-

års enkät att det är svårare att bedöma om vägbanan

är hal-Vid saltning. EndaSt 11% anser att saltningen

underlättar bedömningen (se figur 19). Av de äldre

förarna är det dock fler som anser att saltet under-

lättar bedömningen (21% av de över 65 år, 17% av 45 -

65-åringarna mot 7% av de som är under 25 år). De fö-

rare som körde relativt lite tyckte oftare som de äld-

re. Av de som körde under 200 mil tyckte 24% att sal-

tet hjälpte för bedömningen, mellan 200 - 1000 mil ca

12% och över 1000 mil endast 7%. Av yrkesförarna tyckte

endast 5% att saltet hjälpte medan 72% ansåg att det

försvårade bedömningen av halka.
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E] Det är svårare att avgöra när det
är halt på en saltad väg

A Ingen ski 1 lnad

4_ Det är svårare att avgöra när det
är halt på en osaltad väg

Tycker Du att saltning påverkar möjligheten
att bedöma om vägbanan är hal? Medelvärde från
1980 och 1981 års marsenkäter. Skillnaden mellan
åren var ej signifikant. N = 1540.
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.18 Dubbdäck och risk för högre hastighet

Över hälften av förarna både i 1980 och 1981 års en-

kät tror att det finns en något större risk att man

kör för fort om man har dubbar och 17% tror risken

finns i hög grad (se figur 20). Av kvinnorna tror en-

dast 28% mot 43% av männen att det inte leder till

högre fart med dubbar. Yrkesförarna är liksom kvinnorna

mer pessimistiska. Endast 25% av dem tror att dubbarna

inte leder till högre hastighet och hela 23% att ris-

ken för fortkörning finns i hög grad. I intervjuerna

framkom att omständigheterna avgjorde om man utnyttjade

den större marginalen dubbarna gav, t ex om man hade

bråttom, vilken vägtyp man körde på osv. De flesta

supplevde att man trots allt för det mesta hade större

marginaler med än utan dubbar och att hastigheten of-

tast var beroende av andra orsaker t ex den övriga
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Figur 20 Tror Du det finns större risk att man kör

för fort om bilen är utrustad med dubbdäck?

Medelvärde från 1980 och 1981 års marsenkäter.

Skillnaden mellan åren var ej signifikant.
N = 1555.
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.19 Information om väglag från lokalradion

Praktiskt taget alla i 1980 och 1981 års enkäter (när-

mare 90%) var intresserade av att få information om'

väglaget från lokalradion. Endast något under 8% var

direkt ointresserade (se figur 21).
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Figur 21 Är Du intresserad av att få information om

väglaget genom lokalradion? Medelvärde från
1980 och 1981 års marsenkäter. Skillnaden
mellan åren var ej signifikant. N - 1554.
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.20 Väglaget under mars månad 1980 och 1981

På en fråga om hur väglaget varit under mars månad

svarade de flesta att de mestadels haft fritt från snö

och is. På alla vägarna var det oftare barmark under

1980, men med något större och signifikanta skillnader

mellan de vägar som saltats under 1980 men ej under

vintern 1981. Se figur 22 a och b.
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Figur 22 Hur har väglaget mestadels varit under mars
månad på denna sträcka? Endast ett alternativ.

a. Jämförelse mellan de vägar som saltades

både 1980 och 1981. N = 371 respektive 261.

b. Jämförelse mellan de vägar som saltades
1980 men ej 1981. N = 363 respektive 335.
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5 RESULTAT NOVEMBER- OCH FEBRUARIENKÃTEN

Som tidigare nämnts följdes de personer som tillfråga-

des i mars 1980 upp med ytterligare två enkäter. Frå-

gorna i dessa inriktades mot de förhållanden som rådde

i november 1980 och i februari 1981. Vissa frågor var

nya och vissa upprepades från mars-ekäten 1980. Fråge-

formuläret redovisas i bilaga.

Syftet med november- och februarienkäterna var att hos

samma personer följa upp hur inställningen till halk-

 

bekämpning och då speciellt saltning förändrades då

trafikanternas erfarenheter av att köra på osaltade

vägar ökade.

5.1 Dubbdäcksanvändning

I november 1980 hade endast ca 20% dubbdäck hela måna-

den, närmare 50% använde dubbdäck under del av månaden

och 30% inte alls. I februari 1981 använde 81% dubb-

däck hela månaden, 2% delvis och 17% inte alls. De som

hade dubbdäck skilde sig signifikant från de utan dubb-

däck när det gäller körsträcka. Både förare somkörde

mindre och mer än genomsnittsbilisten saknade ofta

dubbar i februari. De som ej använde dubbar uppgav att

de körde med samma hastighet som andra, utom när de

hade gott om tid och vägen var helt vit av is. Endast

en uppgav emellertid att han kör under 50 km/h på en

helt nedisad väg.

5.2 Vägunderhåll och halkbekämpning

De flesta av förarna tyckte både under november och

februari liksom i marsenkäten (se figur 5) att
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vägunderhållet var bra eller mycket bra. Endast omkring

10% tyckte att det var mindre bra och 2% direkt dåligt.

På den krokigaste, osaltade vägen (Skänninge-Motala)

var dock över 30% missnöjda, varav närmare 20% tyckte

Vägunderhållet på denna Väg var direkt dåligt i novem-

ber. I februari var missnöjet något mindre, 22%, varav

ca 15% tyckte det var direkt dåligt. De som var miss-

nöjda med vägunderhållet var signifikant mer positiva

till saltning av vägar.

Halkbekämpning

De resultat som erhölls i mars 1980 (se figur 6) om

hur förarna tyckte halkbekämpning skulle utföras stod

sig i stort sett även efter det att osaltade Vägar pro-

vats. Några procent fler ville emellertid ha enbart

plogning och skrapning i mars 1980. I februari 1981

Ville ännu fler ha enbart plogning och skrapning, 24%

på de osaltade vägarna och 35% på de saltade.

5.3 Undvikande av att köra på osaltade vägar

 

På en fråga, om föraren undvikit att köra på vägen

beroende på att den inte saltats, svarade i november

0,8% att de gjort det "ofta" och 2,5% "ja, ibland" på

.den raka Vägen (Linköping-Linghem). På den krokiga

Vägen (Skänninge-Motala) svarade 1,7% "ofta" och 4,1%

"ja, ibland". I februari var motsvarande siffror för

Linköping - Linghem 1,0 respektive 6,2% och för

Skänninge - Motala 2,0 respektive 6,0%. Praktiskt

taget alla dessa förare är positiva till saltning.

Ingen av dessa förare anser sig köra fortare än andra,

snarare tvärtom. I övrigt erhölls inga signifikanta
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skillnader, vilket är förklarligt med tanke på hur

liten gruppen är.

Trafiksäkerheten

 

I november var över en tredjedel missnöjda med säker-

heten på de osaltade vägarna mot endast lite över 10%

på de saltade Vägarna. 7% av förarna bedömde trafik-

säkerheten som direkt dålig på de osaltade vägarna

mot endast något över 1% på de saltade vägarna. I

februari var skillnaderna fortfarande signifikanta,

men betydligt mindre, endast något över 3% bedömde

trafiksäkerheten som direkt dålig på de osaltade

vägarna. Den krokigaste vägen ansågs som minst säker

av de osaltade.

Saltning och framkomlighet

Framkomligheten bedömdes både i november 1980 och feb-

ruari 1981 som mycket bra eller bra av över 90% av förar-

na i stort sett oberoende av om vägarna var saltade

eller ej, utom för den krokiga, osaltade vägen. På

denna väg var endast 82% nöjda i november och en tendens

till större missnöje fanns även på den andra osaltade

vägen. I februari var skillnaderna inte signifikanta

men tendensen var i samma riktning som i november.

Nedsmutsning

 

En signifikant skillnad erhölls både i november- och

februarisvaren mellan saltade och osaltade vägar, när

det gäller nedsmutsning av bil och ruta. Närmare

hälften av förarna på de saltade vägarna var missnöjda

med nedsmutsningen mot ca 10% på de osaltade vägarna.
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5.7 Vilket väglag hade förarna?

 

Varje förare ombads att skriva upp det väglag de haft

när de åkt på resp sträcka. :I februarienkäten fick de

en lista i början på månaden och i november ett par

veckor in på månaden. Många förde mycket noggranna an-

teckningar, men kvaliteten var skiftande. Resultaten

visar att de osaltade vägarna hade något mer is och

tunn is än kontrollvägarna. De saltade vägarna hade

något mer barmark men även något mer snömodd än de

osaltade vägarna. Enkätresultaten stämmer relativt väl

överens med de av VTIs T-avdelning registrerade väg-

lagen. Se figur 22. Förarna haremellertid uppgivit

att deras väglag varit sämre än det av VTI registrerade,

vilket kan bero på att de kört andra tider än de som

VTI har utgått ifrån t ex tidigare på morgonen. Man

bör även observera att väglaget registrerades endast

ca 17 ggr/månad vid VTIs studier. Den relativa före-

komsten av olika Väglag är emellertid det som bör jäm-

föras.
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Rimfrost

 

     

    

 

 

   

  Eigur 22A Procentuell fördelning av väglaget för novem-

ber 1980. Enligt mätningar av VTI och enkät-
svar.
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Linköping Linköping Skänninge Skänninge
Linghem Vikingstad Motala Mantorp

 
Figur 22B Procentuell fördelning av väglaget för

februari 1981. Enligt mätningar av VTI och

enkätsvar.
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5.8 Attityd till saltning'

I november-samti.fébruarienkäten fick förarna sätta

en markering på en linjär grafisk skala med mycket po-

sitiv till saltning i ena änden och mycket negativ i

den andra. Vid bearbetningen delades linjen i tre delar

och de i mittdelen kallades tveksamma. Jämförelsen

mellan november 1980 och februari 1981 tyder på att

förarna blivit mindre positiva till saltning under

försöksvintern. Se figur 23 och 24.

  

Link.- Link.- Skänn.- Skänn.- Totalt
Linghem Vikingst. Motala Mantorp

Positiva 24 20 24 27 23,7

Tveksamma 26 33 38 34 32,8

Negativa 50 47 38 39 43,5

 

  

  

  

 

Figur 23 Procent förare som varit negativa, tveksamma
och positiva till saltning i november enligt
den grafiska metoden. Totalt 617 st.

 

 

 

Link.- Link.- Skänn.- Skänn.-
Linghem Vikingst. Motala Mantorp TOtalt

Positiva 15,9 7,0 9,5 9,8 10,5

Tveksamma 21,5 32,5 34,3 45,1 32,6

Negativa 62,6 60,5 5 56,2 45,1 56,9

  

  

 

 

 

Figur 24 Procent förare som varit positiva, tveksamma
och negativa till saltning i februari enligt
den grafiska metoden. Totalt 448 st.
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'I februarienkäten användes åter frågan som visar var

förarna vill salta (se figur 17). Resultatet från

denna fråga visar ingen signifikant skillnad mot mars

1980. Gruppen som vill avstå helt från saltning är

29,5% mot 28% mars 1980. Den förskjutning mot en mer

positiv attityd till osaltade vägar som observerades

mellan november- och februarienkäten under försöks-

vintern kan således tolkas så att inledningen av för-

söksvintern av vissa trafikanter uppfattades som

besvärlig, men att tveksamheten minskade då de fick

en ökad erfarenhet av de osaltade vägarna. Denna tolk-

ning stöds ovan av det faktum att en stor majoritet

av förarna ansåg att försöken med osaltade vägar borde

fortsätta (se 5;12).

5.9 Intressanta undergrupper

 

Materialet delades upp i en rad undergrupper. De in-

tressantaste resultaten från detta var att en förvånans-

värt liten skillnad erhölls mellan grupperna t ex män-

kvinnor, år med körkort, antal körda mil, dubbdäcks-

förare och andra. Dessa resultat presenteras i samband

med frågorna i de fall de varit signifikanta på 5%-

nivån med Chi-två (Ferguson 1966).

5.10 Tillbud

Förarna frågades i februari om de varit nära att råka

ut för eller råkat ut för olyckor under den gångna

vintern. De flesta hade varken råkat ut för olyckor

eller tillbud, men de som gjort detta var jämnt före

delade mellan vägarna, med ett fåtal fler på den raka,

saltade vägen och på den krokiga, osaltade. Av de 7%

som råkat ut för tillbud eller olyckor råkade 13% ut

för fler än enolycka och 20% fler än ett tillbud.
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.11 Val av hastighet
 

Förarna tillfrågades i februari 1981 om hur fort de

körde under olika omständigheter på Olika vägar som

de fick se fotografier från. Det frågades även om hur*

de körde i förhållande till andra förare.

Resultaten visade att förarna uppgav att de minskade

hastigheten med ca 20 km/h om Vägen uppgavs se ut som

på figur 25A relativt 25B.
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Figur 25A
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Figur 253 När vägen ser ut så här, med Vilken hastig-

D het brukar Du då köra, när Du har gott om

tid? N = 441. När Du har ont om tid? N=418.

100%

80- :l Gott om tid

60._ ,Ont om tid

40"

HM0 m [_1772 i i 7% 7777.

D A + X 0 47*- , 0 V

E] 0 v 50

A 50 v 60

+ 60 v 70

X 70 V 80

0 80 v 90

49, 90 V 100

0 100 V 110

V V 110
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Figur 25C. När samma Väg är snö- och isfri, med Vilken
hastighet brukar Du då köra, när Du har
gott om tid? N = 441. När Du har ont om tid?
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Figur 25D Tror Du att Du normalt, när vägen ser ut så

 

   

Mycket halt väglag

 

 

  

Se bild 25A

Halt väglag

 

 

  

Se bild 25h

/

[3 Mycket långsammare än de flesta

l: Långsammare än de flesta

>< Snabbare än de flesta

0 Mycket snabbare än de flesta

Normalt väglag

 

härrkör:

%
100-

80-

604

40-

20-

O-b m
UA ><Oák

%
100-

80-

60-

40*

20-

UA X0 4*
%

100-

80-

60' -L Som de flesta

40*

20-

0 En m_
DA ><O

VTI MEDDELANDE 304



48"

.12 Fortsatta försök med osaltade vägar

Närmare 80% av dem som svarade på februari-enkäten

var positiva till fortsatta försök med osaltade vägar.

Av de övriga var 14% tveksamma och resten negativa. De

flesta tveksamma och negativa var förare från den kro-

kiga, osaltade vägen, de som önskade salta på alla

vägar, de förare som uppgav sig köra långsammare än

andra och slutligen de som ej hade dubbar på sin bil.
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DISKUSSION

ResultatdiskusSiOnP

De höga svarsfrekvenserna och de många kommentarerna i

svaren visar att Vägunderhåll och speciellt saltning är

ett högaktuellt och engagerande ämne för de flesta for-

donsförare.

Åsikten om saltning går vitt isär från förare som ab-

solut vill avskaffa all saltning till förare som upp-

lever saltning som helt nödvändig för en säker körning.

Majoriteten av förarna var emellertid försiktiga i sina

svar och de uppgav i sina kommentarer på frågorna i

enkäten problem med och utan saltning på vägarna.

Majoriteten anser att saltning har stor inverkan på

miljön, ger rostskador och orsakar nedsmutsning av

rutor och strålkastare. De tycker även att det är

något svårare att bedöma om det är halt på en saltad

Väg. Hälften av förarna ansåg att saltningen hade po-

sitiv effekt på trafiksäkerheten och framkomligheten

medan endast lO - 20% ansåg att saltning hade en nega-

tiv inverkan. Det vägunderhållsalternativ som ansågs

mest positivt i alla enkäterna var därför en typisk

kompromiss. Majoriteten ville att vägen endast skulle

saltas på svårare partier, t ex backar, broar, kors-

ningar och dylikt. I intervjuerna framkom även att man

under vissa svåra omständigheter kunde behöva salta t ex

vid underkylt regn.

I jämförelse med tidigare studier i Finland (se bakgrund)

är attityden mot saltning starkare i denna studie och

överensstämmelsen mellan marsenkätens svar och tidigare

studier i Sverige från Testhusets AB (se bakgrund) är

relativt goda.

Erfarenheterna av osaltade vägar under vintern ökade

förarnas kunskap om vad det innebar, utan att i stort
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ändra deras inställning till vägunderhållning och

saltning.

Skillnaderna mellan experiment- och kontrollvägar

kunna inte riktigt utnyttjas som det var tänkt då även

förarna från kontrollvägarna åkte påexperimentvägarna

och fick erfara skillnaden mellan saltade och osaltade

vägar.

Utveckling och erfarenhet av alternativa metoder som

plogning, skrapning och sandning önskades av många

innan man var villig att ta slutgiltig ställning.

Fortsatta försök i denna viktiga fråga om hur Vägunder-

hållet ska utföras önskades av en stor majoritet.

Detta tyder på attallmänheten är öppen för ändringar

om dessa visar sig säkra.

Det bör även betonas att tidningarna varit i huvudsak

positiva till försöket och att det är svårt att bedöma

inverkan av detta och attitydernas stabilitet. En enda

svår halkolycka som det skrivs mycket om kan kanske

ändra mångas attityder och leda till krav på återgång

till saltning samt stopp på försöksverksamheten.

Förarnas positiva inställning till Vägunderhåll genom

plogning, skrapning och sandning bör tas tillvara

liksom deras villighet att sänka hastigheten och skaffa

dubbdäck när det är halt. En positiv satSning på

alternativa metoder till saltning för att öka säker-

heten bör prövas. De flesta förare uppger sig hålla

70 - 80 km/h på en väg som är helt isbelagd och som

ger 3 - 6 gånger längre stoppsträcka trots att de har

gott om tid. En Skyltad tillåten hastighet som är

lägre vid snö och is vore lämpligt att pröva, speciellt

med tanke på att nwgoriteten är positiv till sänkt

hastighet.
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Ett speciellt problem som även bör observeras är att

förare med lastbil och släp i större utsträckning än

andra förare är oroliga för framkomligheten på vägarna

om saltning upphör. Backiga och kurviga vägar bör

därför studeras speciellt vad gäller den tunga trafiken

men även med tanke på den genomgående tendenseni mate-

rialet till större problem och negativare attityder till

upphörandet av saltningen på den kurviga, osaltade

Vägen.

Avslutningsvis kan sägas att enkäten och intervjuerna

klart visat att man bör diskutera och ifrågasätta den

saltning som för närvarande utförs på våra vägar. En-

käten visar även att trafikanterna är villiga att

delta i försök för att se om saltningen i Mellansverige

kan minskas och hur detta ska göras. Problemställningens

svårighetsgrad gör att man bör gå försiktigt fram och

i samarbete mellan väghållare, forskare och allmänhet

gradvis arbeta sig fram till en eventuell ny syn på

vinterväghållningen och trafikantens ansvar.

VTI MEDDELANDE 304



52

.2 ' Generalisering

 

Resultaten i undersökningen gäller från strikt sta-

tistisk synpunkt enbart för de vägar varur urvalet

slumpats. Att generalisera resultaten till den här

typen av vägar i Mellansverige kan betraktas som

relativt säkert. Generalisering till andra delar

av Sverige och vägar med större backar och tvärare

kurvor liksom till vägar med större trafikflöde måste

göras med stor försiktighet. Fortsatta studier är

därför nödvändiga.
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When you find a road in a state like this one, what

speed do you keep when you have plenty of time?
N = 441. When you are in a hurry? N = 425.
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.Figure 25C

 

When this road is free from snow and ice what speed
do you keep when you have plenty of time? N = 441.
When you are in a hurry? N = 425.
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When the road looks like the one on the picture, do
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Much slower than most drivers

Slower than most drivers

As most drivers

Faster than most drivers

Much faster than most drivers
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