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FÖRORD

Denna rapport utgör en del i ett större projekt som

VTI utför på uppdrag av VV under ledning av Gunnar

Carlsson. Målsättningen med huvudprojektet är att

genom olycksanalyser, mätningar av Väg och trafik,

intervjuer och enkäter allsidigt belysa effekten av

Vintervägunderhåll utan saltning.

I detta delprojekt har förarnas attityder och erfaren-

heter av den provade Vinterväghållningen studerats

genom intervjuer och enkäter.

Inom delprojektets ram har ett VTI Meddelande tidi-

gare presenterats nämligen "Försök med osaltade vägar

Vintern 1980/81 - Trafikanternas inställning till

väghållning och halkbekämpning" VTI Meddelande 304

av Peter W Arnberg 1982.

I denna delstudie har förutom författaren följande

personer deltagit: Ingrid Håkansson har ansvarat för

att enkät och påminnelser sänts ut och kommit in

samt svarat på frågor från försökspersoner som ringt

och dessutom svarat för bortfallskontrollen. Bengt

Nilsson har ansvarat för databearbetningen.
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Lastbilsförares inställning till väghållning och halk-
bekämpning '

av Peter W Arnberg

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I meddelandet redovisas utvärderingen av brevenkäter

och intervjuer samt väglagsrapporter i samband med

ett försök med osaltade vägar i östergötland. Studien

utfördes vintern 1981/82. Försökspersonerna utgjordes

av närmare 200 yrkesförare av tunga fordon på fyra

olika vägsträckor som inte saltades. Två sträckor är

backiga och kun: ett stort inslag av tung trafik medan

de andra två är plana och har ett stort inslag av pen-

deltrafik.

Svarsfrekvensen var 75%. Förarnas attityder var mer

positiv till saltning än i de tidigare studierna.

Majoriteten ville emellertid fortfarande generellt

minska saltningen t ex genom partiell saltning, dvs

på besvärliga delar av vägen, kurvor, backor, kors-

ningar och dylikt.
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II

Lorry drivers' attitudes to winter road maintenance

by Peter W Arnberg
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. The study was carried out

in the winter of 1981 and 1982. The subjects, consist-

ing of nearly 200 professional drivers of heavy

vehicles, were interviewed regarding their attitudes

towards the use of salt in winter road maintenance.

The response rate was 75%. The subjects' positive

attitudes towards salt were predominant. The majority,

however, recommended a reduction of salting by salting

dangerous parts of the road like curves, hills and

crossings.
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1 BAKGRUND

Under vintern 1980/81 har attityder till och erfaren-

heter av osaltade vägar studerats hos fordonsförare

på provvägar i Linköpingsområdet (Arnberg, VTI Medde-

lande 304, 1982). Dessutom utfördes en referensunder-

sökning 1979/80 dvs vintern innan försöken med osal-

tade vägar påbörjades. Även resultaten från denna är

redovisade i Meddelande 304.

Resultaten visade att såväl personbils- som lastbils-

förare var positivt inställda till en minskning av

saltningen på vägarna samt till fortsatta försök för

att åstadkomma en sådan minskning.

Försöksvägarna (väg 32 och väg 796) under dessa vint-

rar saknade större backar, vilket gör att resultaten

inte kan generaliseras. Ett speciellt problem framkom

i intervjuer med lastbilsförare. Dessa varnade för

framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem på backiga

vägar.

Vintern 1981/82 utökades därför försöket med två bac-

kiga vägar (väg 34 och väg 55) som dessutom har en

stor andel tung trafik.

I denna undersökning har genom enkät- och dagboksan-

teckningar (se bilaga 1) den tunga trafikens problem

på alla 4 försöksvägarna studerats i samband med att

ingen saltning genomfördes under vintern 1981/82.
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2 METOD

Frågeformulär sändes ut efter vinterns slut (april)

till enskilda förare och företag som trafikerade prov-

vägarna. Av de, 77 st enkäter som utsändes till förare

i enbilsföretag inkom 56 st ifyllda, dvs 73% svars-

frekvens. 448 enkäter sändes ut till företag. Före-

tagen kunde ej dela ut 251 st beroende på att deras

förare inte trafikerade vägarna.

Av de utdelade 197 enkäterna återkom 149 st, dvs 76%

svarsfrekvens. I bearbetningen ingår 187 förare. En-

käterna från de övriga kom in för sent för stansning

eller var fel ifyllda t ex med två Vägar.

Bortfallskontrollen Visade att några sålt sina bilar,

företag försvunnit, flera fyllt i samma blankett

(7 st på en) några hade även glömt och/eller var

inte intresserade. I intervjuerna med dem som utgjorde

bortfall framkom inte något som ger anledning att be-

fara snett bortfall.
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3 RESULTAT

3;1 Allmänt

Förarnas ålder låg i huvudsak mellan 35 och 44 år och

körkortsåldern var för nästan alla över 11 år (94%).

Lastbil med släpvagn var det klart vanligaste fordo-

net. Under vintern kördes vanligtvis 3 - 4000 mil.

Full last förekom mest och endast några få procent

(3,5%) körde bilen olastad. Dubbdäck fanns på 14% av

bilarna varav över 60% enbart på styrhjulen. Av de sOm

ej hade dubbar trodde 40% att det var bättre med dub-

bar, dvs de som hade dubbar och trodde på dubbar ut-

gjorde tillsammans ca hälften av de svarande.

3.2 Problem p'g a halka

 

På frågan om förarna råkat ut för några problem i form

av att de fastnat i uppförsbacke m m svarade närmare

150 av de ca 175 förarna att de haft problem. Femtio

av förarna anmälde två eller flera problem.

Av förarna som åkte på väg 55 (backig väg) anmälde

nästan alla problem. Det vanligaste problemet var för

alla vägar styrning och/eller bromsning i nedförsbacke

(44%), se figur 1. Ungefär lika många hade haft problem

med att de fastnat i uppförsbacke som att omkörande

bilar kört in för snävt och framtvingat inbromsning.

En ganska stor andel hade kört eller glidit av vägba-

nan, totalt 4%, varav hälften skett i kurva.

Det är förvånande att så många problem med körning i

backar rapporterats från vägarna 796 och 32 som nästan

saknar backar. Den troligaste förklaringen är att många

förare som trafikerat dessa vägar även har kört på de

backiga Vägarna 55 och 34 och inte tänkt på att frågan

bara gällde en sträcka.
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Väg 32 Väg 34 Väg 55

N=43(11)
55 % '

Lb=44 _ Lb=63

44 %

37% ä3%

33% .285%

23% 24 %

9 ,

9 ° 6 % 5 % 1 %_

A B C D A B C D 4A B C VD.
Väg 796

N=28(9) Alla vägar

Lb=24

43 %

N=197(50)
_ 44 % Lb=173

295%

21%

27'6 25%

7 %

A B C D 4 4 %

A B C D

A Fastnat i uppförsbacke

B Problem med styrning och/eller bromsning i nedförs-
backe

C Omkörande bilar kör in för snävt och framtvingar in-
bromsning - A

D Kört eller glidit av vägbanan

Figur 1 Har Du råkat ut för några av följande situa-
tioner under Vintern p g a halka på sträckan.
Resultatredovisning av 197 problem som anmäl-
des. Varje förare kunde anmäla mellan 1-4
problemtyper vardera. Figurerna visar fördel-
ning i procent mellan problemen samt hur många
problem (N) som anmäldes på varje väg. Inom
parentes antalet förare som anmält mer än ett
problem och under det hur många förare från
vägen som besvarat frågan.
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3.3 Problem vid olika väglag

 

På frågan vilket väglag som gav störst problem svarade

hela 40% att detta fick man vid slät osandad hal is-

vägbana. Ojämn is ansåg 33% vara det största problemet.

21% tyckte att spårig is var det största problemet.

Endast 9% ansåg att snömodd var det största problemet,

1% angav annat väglag.

 

 

    

Spårig is Ojämn is Slät 0-
eller pac-eller sandad Snömodd/
kad snö packad hal is' lös snö Annat

snö Vägbana väglag

40%

33%

21%

9%

1%

  

   

  

 

Figur 2 Vilka is/snöväglag har skapat de största
problemen för Dig? Procent förare som svarat
med olika typer av väglag. 4% svarade att
störst problem erhölls av två orsaker, därav
summan 104%.
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3.4 Stillestånd p g'a halt väglag

 

Av de tillfrågade var det 25% som svarade att de någon

gång blivit stående p g a väglaget. På väg 55 var

det en snittid på 1,10 tim per bil som kört på denna

sträcka. Det var den längsta tiden per bil på de fyra

provsträckorna. Den kortaste stilleståndstiden erhölls

på väg 796 och var 0,63 tim/bil. En trolig orsak

till den långa tiden på väg 55 var den långa backen

på denna vägsträcka.

 

Väg 32 Väg 34 Väg 55 Väg 796

 

Aftal last 44 42 63 38
bilar

Timmar med

stillestånd 35 28 69 24

Tim/bil 0,83 0,67 1,10 0,63

 

 

 

 

 

  

Figur 3 Hur lång tid har Du stått stilla p g a is/snö-
väglag? Antal stillestånd, timmar och timmar
per bil som svarat på enkäten från den vägen,
redovisas för de fyra provvägarna. Eftersom
endast 25% hade stillestånd så var genomsnit-
tet för dessa bilar 4 gånger högre än i ta-
bellen och enstaka bilar stod stilla upp till
14 timmar.
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3.5 Undvikande av att köra på osaltade vägar

Att köra en omväg p g a de osaltade Vägarna gjorde

27% av förarna. AV dessa uppgav 11 st att de ofta

tagit längre omVägar, 7 st hade ofta tagit en kor-

tare omväg, 31 st hade någon gång tagit en längre

eller kortare omväg. I 1981 års undersökning var det

15% av de tillfrågade som någon eller några gånger

hade tagit en omväg. Under 1982 var det27%, dvs näs-

tan en fördubbling av de som tagit omvägar. Tilläggas

bör att 1981 var de tillfrågade både män och kvinnor,

förare av både personbilar och lastbilar, mot 1982

då detenbart är manliga lastbilsförare. Någon signi-

fikant skillnad erhölls emellertid inte mellan grup-

perna i 1981 års enkät. Väderleken kan också inverka,

även om det mest troliga är att de backiga vägar som

ingick i 1982 års material till skillnad från 1981 års

planare vägar var det utslagsgivande när det gäller

omvägar och dylikt.

 

A Ja, har ofta tagit längre

 

omvägar

B Ja, har någon gång, eller
61 % ibland tagit längre omvägar

\\ C Ja, har ofta tagit kortare
omvägar

D Ja, har någon gång tagit
kortare omvägar

 

E Nej, aldrig,

F Nej, men har väntat på att27%

\\ sträckan skulle bli farbar
15 % eller undvikit den vissa
/ \ 0/D tider

//\ \\\\N
1981 1982 1982 1982
A+B+C+D E F

        

7

 

Figur 4 Har Du undvikit att köra sträckan beroende på
att den inte var saltad? Procent av totala

antalet förare.
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3.6 Nedsmutsning av strålkastare och rutor

 

En klar majoritet av de tillfrågade ansåg att det inte

var besvärande med nedsmutsningen på sträckorna. Hela

93% svarade att det var mindre besvärande eller inte

alls besvärande. Vid jämförelse med 1981 års undersök-

ning, då man frågade om saltet var besvärande för

strålkastare och rutor, svarade 70% att det var mycket

besvärande. Frågorna ställdes på olika sätt, men en

jämförelse visar ändå att de flesta anser att saltet

är besvärande p g a nedsmutsningen. vilket även fram-

går avde direkta studier av nedsmutsning som gjorts

(se VTI-meddelande nr 302).
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//

A Besvärande

B Mycket besvärande

C Mindre besvärande

D Inte alls besvärande

Figur 5 Vad tycker Du om nedsmutsningen av strålkas-
tare och ruta på sträckan under den gångna
Vintern?
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3.7 Salt vid halt väglag

Hälften av alla förare vill enbart ha salt vid svåra

partier på vägarna, backar, broar, korsningar och

dylikt. 32 st önskade salt på större vägar. Av dessa

32 valde 11 st att även kryssa för enbart vid svåra

partier, troligen som ett alternativ. Vid jämförelse

med samma fråga 1981 var det 44% mot 1982 50% som

ville salta enbart vid svåra partier. Att helt avstå

från saltning ville 29% 1981 mot 8% 1982. Där kan

skillnaden i provvägar mellan 1981 och 1982 vara av

betydelse för inställningen, rådande väderlek och

skillnaden mellan de tillfrågade personerna i enkä-

terna, se 3.5.

 

1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981
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21%

18 % 18 %

// ///

/L/;; 44% /<;; ooê/âz

A B D

A På alla vägar

(I
J Enbart på de större vägarna

C Enbart vid svåra partier såsom backar, broar, kors-

ningar och dylikt

D Helt avstå från saltning

Figur 6 På vilka vägar tycker Du att man ska använda
salt vid halt väglag?
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På samtliga vägar utom väg 34 föredrar de flesta förarna

saltning enbart på svåra partier, men urvalet är för

litet för att säkra skillnader mellan vägarna ska kunna

urskiljas.

Väg 32 _ Väg 34

//

   

 

     

   

 

 

 

  

 

   

 

  

 

       

       

A B D A B c D
Väg 55 Väg 796

53%
// 47%

/ ///

20 % /////// 20 % 22 %
17 % w______

j?? 10 % ///<;; 11 %
i /

A B c D ' A B c D

A På alla vägar

B Enbart större vägar

C Enbart svåra partier

D Avstå från saltning

Figur 7 På vilka vägar tycker Du att man ska använda
salt vid halt väglag?
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3.8 Sträckans underhåll nästa år

 

Av de tillfrågade svarade 57% att de i stort sett

var nöjda, men av dessa ville 14 st ha mer sandning och

32 st ville ha mer plogning/hyvling. 37% ville helt

återgå till tidigare Vägunderhåll och 6% ville försöka

lösa vägunderhållet på något annat sätt (se figur 8 samt

bilaga 2).

  

 

 

o\
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§6/////

A+B+CtD E F

 

På samma sätt som i år

Mer sandning och mindre plogning/hyvling

Mer plogning/hyvling och mindre sandning

Saltning i början och slutet av vintern

Återgång till tidigare väghållning

"
I
J
t
I
J
U
O
U
J
D
ä

På annat sätt

Figur 8 Hur önskar Du att sträckan ska underhållas
nästa år?
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3.9 Attityd till saltning

 

De tillfrågade fick kryssa för fem olika alternativ

på hur deras inställning till saltning var. De fick

välja på mycket positiv till mycket negativ. De flesta

ställde sig positiva till saltet, 38%, medan 27% var

negativa. En stor grupp (35%) var emellertid, trots

flera vintrars erfarenhet, tveksamma. Om man jämför

med undersökningen vintern 1980/81 finner man att

åsikterna i stort sett är lika om man tittar på de

tveksamma attityderna. Flera har emellertid blivit

positiva till saltning efter problemen på de backiga

provsträckorna under vintern 1981/82. Skillnaderna

beror sannolikt även på att 1980/81 års undersökning

huvudsakligen omfattar personbilister medan 1982 års

undersökning omfattar lastbilschaufförer.
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Figur 9 Hur är Din allmänna inställning till saltning?
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Någon större skillnad mellan förarna som åkt på de

olika vägarna kan ej ses trots olikheter i problem,

se t ex 3.4.

.Väg 32 Väg 34
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Figur 10 Hur är Din allmänna inställning till saltning?
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3.10 Fortsatta försök

 

Nästan hälften av alla tillfrågade förare kunde tänka

sig att fortsätta försöken med osaltade vägar (48%).

34% kunde inte tänka sig att fortsätta med försöken,

medan 18% ställde sig tveksamma. Jämför man med 3.9

där de tillfrågade fick tala om sin inställning till

salt, är de positiva 38% och de negativa 27%. Det kan

synas svårt att förena dessa ståndpunkter (48% posi-

tiva till fortsatta försök med osaltade vägar samti-

digt som 38% är positiva till saltning). Studerar man

svaren i punkt 3.8 framgår emellertid att relativt

många förare är beredda att acceptera fortsatta försök

utan salt om man intensifierar plogning, hyvling och

  

sandning.

A48 % Ja
// B Nej

/// C Tveksam

 

 

\\
O

ák //
B C

  

 

 

 

Figur 11 Kan Du tänka Dig att fortsätta försök med
osaltade vägar?
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3.11 Förändring av kostnader

 

Av de tillfrågade förarna ansåg 50% att kostnaderna

skulle ökas om man slutade salta Vägarna. På frågan

om på vilket sätt kostnaderna skulle ökas ansåg 33 st

att det blir längre arbetstid, 25 st att det blir

mer trafiktillbud, 9 st att det blir ökad bränsleåt-

gång, 5 st att det blir mer stillestånd, 3 st att det

blir ökat däckslitage, 3 st att det blir mer av snö-

kedjor och dubbdäck varje vinter, 1 st att det blir

mer slitage på drivaggretat, boggi, axlar m m och fel

kilometerskatt (spinnande hjul).

Att kostnaderna skulle minska ansåg 18% och angav som

anledning: 18 st anser att det blir mindre rostskador,

4 st att det blir mindre tvättning, 4 st att det blir

mindre angrepp på elektriska detaljer, 2 st att det

blir mindre lackskador och 2 st att det blir mindre

service.

Att kostnaderna inte skulle förändras ansåg 32%.

  

O 0\
°

A Kostnaderna skulle öka

\
m

>\\
\\\

\\\ B Kostnaderna skulle inte

förändras

 

C Kostnaderna skulle minska

   

  

  

'Figur 12 Om man skulle sluta salta alla gator och vägar
hur tror Du att Dina kostnader skulle föränd-
ras?
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4 DISKUSSION

Liksom i den tidigare attitydundersökningen var svars-

frekvensen hög och många engagerade kommentarer och

hela sidor med uppfattningar gavs (se bilaga 2).

Resultaten visar att en väghållning utan salt gav

betydligt fler problem på de backiga vägarna än på de

tidigare provade vägarna. Det som är speciellt intres-

sant är att problem i nedförsbackar med bromsning och

styrning är så dominerande.

De största problemen skapades av ojämn is eller snö-

vägbana omman inkluderar såväl längsgående som tvär-

gående ojämnheter. Stora problem gav även osandad,

hal isväg medan snömodd endast i mindre omfattning

var det största problemet för lastbilar.

Stillestånd för lastbilarna var om man räknar över

.hela vintern inte så allvarligt med omkring 1 tim/bil,

men vissa bilar hade långa stillestånd som bedömdes

som mycket kostsamma. Ett totalt saltfritt vägnät

skulle enligt majoriteten ge ökade totalkostnader

genom ökade arbetstider, mer tillbud och ökad bränsle-

förbrukning. Det senare genom att många skulle ta om-

vägar runt osaltade backar Och dylikt.

En hel del nackdelar noterades emellertid även med

salt och slutresultaten blev för de flesta (50%) att

saltning skulle ske enbart vid svåra partier såsom

backar, broar, korsningar och dylikt. Många var tvek-

samma till saltning vid en direkt förfrågan och 48%

ville fortsätta försöken jämfört med 34% som inte

ville fortsätta försöken. Det var angeläget med mer

arbete för att ersätta saltet såsom plogning och

hyvling och eventuellt kunde man salta i början och

slutet av vintern.
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Sammanfattningsvis har de backiga försöksvägarna givit

betydligt mer problem än de tidigare plana sträckorna.

Trots det överväger en positiv inställning till för-

söken och arbetet att minska saltningen på vägarna.

Partiell saltning på svåra vägpartier är liksom tidi-

gare vad de flesta lastbilsförare vill ha.
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Bilaga 1

Sid 1 (6)

KÖRJOURNALER

Metod

Tio förare från 4 olika provvägar registrerade dagligen

väglaget under februari månad. Fasta svarsalternativ

användes med is, packad snö, torr barmark osv. Sand-

ning och hyvling registrerades även.

Bortfall

Samtliga 40 förare lämnade in sina registreringar

efter februari månads utgång.

Resultat

'God överensstämmelse mellan förare som körde samma

väg erhölls. Början på februari gav mycket problem

med is framför allt på vägarna 32 och 796. Isvallar

förekom mest på väg 32. I slutet av månaden var proble-

men med vägytan få, men fläckvis halka förekom spe-'

ciellt på Väg 55. Se figurerna 1 och 2 samt bilaga 1.
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Sträcka: Väg nr 32 E] Väg nr 796 [:] Väg nr 34 E] Väg nr 55 E

VÄGLAG: Om flera slags väglag förekommer på sträckan under samma resa,
Du har plats för egna komentarer om väglag, olyckor 0 dyl på baksidan.

sätt kryss för alla.
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Figur 5 10 förares väglagsregistrering under februari månad 1982 på väg 55.
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VÄGLAG: Dm Flera slags väglag förekommer på sträckan under samma resa, sätt kryss för alla.
Du har plats för egna komentarer om väglag, olyckor 0 dyl på baksidan.
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Bilaga 2
Sid 1 (12)

Förarkommentarer

POSITIVA KOMMENTARER

 

. Jag tycker att försöken är bra. När det är vinter och väglag
därefter måste man tänka och köra därefter, och även utrusta

bilen ordentligt. När det gäller personbilar ha ordentliga dubb-
däck, och inte som åtskilliga gör, åka omkring med sommardäck
och skylla allt på vägbanan om det händer något.

Vänta inte att sanda vägarna tills en olycka har hänt, så har
ju denna 'vinter visat sig vara.

Lägre hastighet under vinterhalvåret, 70 km/tim gällande allmänt.

Försök med osaltad vinterväg är mycket positiv. Min önskan är

att sandning av sträckan ökar.

Har alltid varit mycket negativ till saltning av vägbanor som
är snöbelagda. Tycker det är otrevligt att köra i den snömodd
som bildas då det är risk för "planing" även med lastbil.

Vid normal plogning - sandning i vinter går allt bra, jourtjänst
på sandbilar kan kanske vara bättre typ "Kisa" - "Kolmårdens"
backar. Inte salt men sand går bra och hjälper oss. Förslag från
min sida information via Melodiradion P3 om vägförhållanden typ
V. Tyskland. '

Osaltade-vägar skapar ett bättre medvetande bland bilister och
halkan. Sandning på utsatta ställen, backar eller kurvor, under-
lättar för den tunga trafiken, även om sanden blåser mot kanten så
bildas sandblandade snö och moddsträngar som kan utnyttjas.

Om alla kunde lära sig att hålla avstånd och anpassa hastigheten
efter väglaget, så skulle det vara en klar fördel med osaltade
vägar.

Det är bra att försök pågår. H0ppas bara att något vettigt kommer
ut avdetta. Den övriga väghållningen i vinter är jag dock väldigt
kritisk mot. Den har varit erbarmligt dålig, med stundtals helt
vanskötta vägsträckor. Det kan väl inte anses trafiksäkert att
behöva köra i en halvmeter tjock snö. Vi yrkeschaufförer är mycket
kritiska mot en sådan arbetsplats. önskemål finns också om större
samförstånd med privatbilismen där både vi och privatbilismen har
mycket att lära.

Jag är nöjd med vinterns försök med osaltade vägar, men tyvärr
händer för många olyckor på våra vägar, men ej bara p g a väglag.
Sommardäck och för hög fart passar ej på hal vinterväg.

Försöket skulle betecknas som lyckat,°om hyvling av vägbanan kunde
ske kontinuerligt så spårbildning och ojämnheter elimineras.
Mot bakgrund till den insats som görs för trafiksäkerheten - genom
press och övrig massmedia till trafikanten- borde det vara rimligt
att vederbörande angriper huvudobjektet i första hand. Väl under-
hållna vägar måste bli en samordnad uppgift för att vägdistrikt

utan hänsyn till klockslag eller veckodag.
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Bilaga 2
Sid 2

POSITIVA KOMMENTARER

Har inga särskilda kommentarer utan tycker att försöken ska
utvidgas i större omfattning. Trafiksäkerheten skulle öka om per-
sonbilisterna anpassade sin fart bättre när det är halt på vägen.
Som det nu är kör de lika fort vinter som sommar och förlitar
sig på sina dubbdäck och att vägen ska vara saltad.

Om vägen sandades lika många gånger som den saltades tidigare
skulle den vara bättre. Sanden blåser visserligen åt sidan
ganska fort men den finns kvar på kanten så man kan ta stöd. Som
det är nu sandas den bara någon gång under vintern.

Jag tycker försöket gåttbra. Nu är detta en väg som ej har
några besvärliga avsnitt såsom backar och svåra kurvor, vägbanan

är bred och vägkorsningarna har god sikt.

En del av kritiken mot försöken har varit obefogad, de olyckor
som inträffat har till stor del (tror jag) berott på att hastig-
heten ej anpassats till rådande väglag. Trafikövervakningen
behöver ökas och förarna måste få mera respekt. Den halka som vi
trots allt måste dras med även i fortsättningen.

Vägarna bör plogas och skrapas bättre i stället för att saltas.
Den moddiga mittsträngen är en av de största farorna i trafiken.
Maskiner och arbetskraft finns inom landet, saltet däremot måste
importeras. Saltet gör att de vilda djuren söker sig till väg-
banan, vilket har till följd att viltolyckorna ökar. Utan salt
gör dubbdäcken nytta och vägarna slits mindre. Saltmodden smutsar
ner vindruta och strålkastare, man ser sämre och syns sämre.
Bilarna är svåra att få rena. Saltet förstör också elledningarna
till sidomarkeringsljus och bakljus.

Jag tycker att man ska sluta salta samtliga vägar och grusa i
backar och kurvor i stället. Använd saltpengarna till hyvelstål
i StällEt. i ' '

Tänk på naturen, sluta salta.

Positivt när det gäller väg nr 796.

Väg 796 är ganska rak och slät så försöket ger inte så stort
utslag enligt min åsikt, däremot de andra vägarna som är mer
backiga och krokiga kan nog diskuteras om de ska vara osaltade.
Saltet skitar ner både bilar och skyltar längs vägen, men det gör
att isvalkar bl a försvinner fortare. Saltning höjer trafiksäker-
heten men tyvärr också trafikrytmen vilket är farligt om tempera-
turen sjunker under saltets verkningspunkt. '

Jag tycker att det ska sandas i stället för saltas och även
plogas/hyvlas, så att ojämnheter inte uppstår i vägbanan.

Har varit mycket positivare än vad man trodde i början.

VTI MEDDELANDE 3 5 2



Bilaga 2
Sámi 3

HIETFHXKGWENEMER.

Jag tycker vägförvaltningen.mer ellermindre överger de sträckor som är
provsträckor, Försöket avser ju osaltad Vinterväg, men ibland har man
intrycket att försöken gäller hela underhållet avvägen. Plogar, hyvlar
och sandar man normalt, så blir troligen inte trafikolyckorna flera.

Om man anpassar fart och.körsätt efter vägförhållande tror jag osaltade
vägar är lika säkra som saltade. Vid låg temperatur som denna vinter
fryser saltade vägbanor på nätterna och är sämre att köra än bara san-
dade vägar.

Mycket bra.

Jag är mycket.positiv till försöken och önskar att det uttökas. Jag
anser att det är bättre att sanda och ploga istället för salt. Med
undantag för särskilda ställen.(12) och vid underkylt regn. Det är
bara att folk.måste lära sig att köra i vinterväglag. '

Jag ooh mina chaufförer är positiva till försöken med osaltade vägar
och välkomnar fortsatta försök nästa viner. Vi kör ca 20.000 mil med
5 långtradare varje vinter i alla väglag och har inte haft några.märk-
bara problem denna Vinter p g a osaltade och sparsamt saltade vägar.

Tycker att vägverket skött sandningen bra, det är ju bara i backar dom
ovanför Åby som har varit besvärliga men det har gått bra denna vinter
det har ju varit.kallt och det är ju en fördel ur halksynpunkt. Har väl
hänt någon olycka.med personbil.men.det är väl hastigheten som är boven.
(Håller ej med om att vägen.NorsholméNorrköping är "dödens väg" som det
heter, kör de vettigt går det bra.men folk har visst fåttden vägen på
hjärnan. Det finns vägar som.bättre behövde rustas tex nr 51 Finspång-
länsgränsen örebro). ' '

Jag tror det är mer trafiksäkert med vägar som bara sandas, salten där- *
emot är "lurigt" vid Vissa temperaturer, det blir ju bara rena isen, och
det tror jag många bilister ej uppfattar förren det är försent..Min upp-
fattning är att bilister tar det.mer försiktigt när det bara sandas.

Jag tror många olyckor beror på för höga hastigheter och vansinniga omr
körningar.

Eftersom jag är emot saltade vägar och tycker att det saltas på tok för
mycket i det här landet tycker jag att försöket är positivt. Vid extremt
svår ishalka kan.det.vara befogat.med vägsalt, annars tycker jag det går
att köra i vanligt vinterväglag on1nen.anpassar hastigheten och håller
avstånd och även använder insidan av huvudet.

Försöket är bra bl a så nedbringas hastigheten.

Eget fordon försett med sandaggregat skulle vilja att tillgång att fylla
på sand efter besvärliga backar utmed färdväg. Utan att komma i delo med
vägmästare när sanden.kommer vägen tillgodo.

Jag tycker försöken är bra och kan tillämpas på flera vägar. Det åligger
var bilförare att utrusta sin bil för halkproblemen. Jag tycker det skulle
sandas vid extrem halka i backarna och kurvorna.
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Siri 4

POSITIVA.KOMMENTARER:

Kör mani tillåtna hastigheter så är det ingen fara på snövägarna det är
renare och roligare att vara på vägen än att köra i saltmodd och person-
bilar kommer ooh skvätter ner med snäva omkörningar. Vid glashala vägar
får man ju ta det lugnt tills sandningen kommer. Saltning är ju befogad
om.det blir underkylt regn, som.har inträffat ett par gånger denna vinter.

Jag tycker det är ett bra försök och hoppas det utökas i den.mån det är
möjligt. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skull anser jag att riskerna inte
ökar, om.bilisterna sänker hastigheten som.väglaget kräver.

Försök.med osaltade vägar tycker jag är bra och h0ppas att flera försök
göres. Det medför att förarna lättar på gaspedalen vilket är positivt.
Att åka på vinterväg är enligt min åsikt trevligare. De flesta bilar har
dubbdäck. Är vägen saltad så blir den på kort tid sörjig och bar. Det
medför nedsmutsning och stort slitage p g a dubben.

Att vägförvaltning röjer vägarna, så fort som.möjligt innan snön blir
tillkörd.

Positivt, sandning bör ske i brantare backar och i kurvor. Nästa objekt

bör vara väg 35, '

Vägunderhållet uruselt, ej sandat.mer än en till två gånger per månad.
Ej hyvlat bort isryggar vid behov. På väg 32 sandades eller saltades
ej vid blixthalka trots flera olyckor, trots det gick 6 st bilar med
släp med grus från grustäckten på den aktuella vägen. Ska saltet för-
svinna.måste vägunderhållet skötas bättre.

MEra information om.lägre hastighet vid sandning ev hastighetsbegräns-

ning. Enda gången saltning skulle behövas är vid underkylt regn.

Gör gärna flera försök och på längre sträckor. Det behövs mera upp-
lysning om.det t ex är halt. Folk.måste inse detta och anpassa farten
efter vägförhållande och inte efter vad bilen kan prestera. Omsättning.
Det måste gå att få fran något som.ersätter salt.

Rycket.mdndre salt tack.

Jag tycker att försöket har varit bra.men det behövs större beredskap
vid sandning. Jag tycker beredskapen vid.E 4 varit dålig, 1981 - 1982,
det har tagit lång tid för plogbilar att komma ut för att röja snö.

Fortsätt gärna men salta större-korsningar och svåra backar typ back-
arna omedelbart norr-Åby.

Prova olika alternativ till saltet. Bättre beredskap hos Vägverket,

som i vinter har varit urüsel.

En sådan svår sträcka som.denna är. speciellt vid.Åby med kraftig
stigning, måste Vägverket vara alert på om det blir halka. Men är det
försök med osaltad väg. så verkar Vägverket ha den inställningen, att
ingenting ska göras vid den aktuella sträckan.
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Siri 5

NHEUIWAIKWME$NEER:

På de provvägar som ingår i försöken är fel vägar t ex väg 55 Åby -
Katrineholm. väg 34 Skeda - Smålandsgränsen med alla dessa backar ställer
det till vissa problem när man har släp kOpplat till bilen, man kommer
halvvägs upp sedan är det stOpp.

Då personbiltrafiken ej kan anpassa hastigheten till rådande förhållande
anser jag att sådana prov bör noga övervägas.

Ofta köer av tung trafik i UppförsbaCkar där de blir stående p g a att
de måste växla ned så många gånger.

Under den gångna vintern har det från Vägverkets sida visats stor
nonchalans mot vägunderhållet.både med saltning, sandning och plogning.
Då speciellt på det mindre vägnätet.med framkomlighetsproblem som.följd.

Det är storavärden vi handskas med både 1 fordon ooh i lasten, där an-

ser jag att det är viktigt att vägunderhållet sköts så att.man på ett
säkert sätt kan färdas på våravägar. Vägen är ju vår arbetsplats.

Det är ett experiment.med.människolivç Vi ska väl så.mycket som.möjligt
stävja trafiksäkerheten därmed.måste vägarna prepareras.

Jag tycker att det finns ej något annat alternativ än salt.med.den
trafiktäthet som.råderidag, detta gäller inte bara provsträckorna
utom.dom flesta vägarna. Samtidigt vill jag påminna er om att det finns
en väg mellan Söderköping ochSkinnstad, nr 210 som.har skötts vansinnigt
dåligt denna vinter. Om.den vore skött på ett tillfredsställande vis,
slapp vi köra den så kallade dödens väg mellan.N0rrköping - Norsholm.

Fullkomligt vansinne. Om inte vintern hade varit så bra.med jämna.minus
grader hade trafiksäkerheten blivit katastrofal. Det verkar som.hela väg-
nätet har blivit provsträcka. Vägunderhållet har varit under all kritik
i år. '

..Med sådana höga skatter som vi plågas med här i landet är det ofattbart
att vintervägarna skall vara så dåliga. Försöket är oansvarigt av er
helt idiotiskt oansvarigt.

Detta prov är livsfarligt om man jämför materiel och personskador som
kan förekomma. Vägverket har dåligt ansvar för svenska folket som gör
på detta sätt. Våra vägskatter är så höga så vi fodrar en normal vägb
hållning. *

'vad det beträffar sandningen så lägger de på alldeles för tunt ex
Lövstadsbackarna. Ska läggas på ett tjockt lager precis scntman grusar
en ny väg, då ligger gruset kvar. Som sandningen har varit nu blåser
gruset bort p g a för tunt lager, är det tjockt lager stör gruSkornen
varandra blåser bort. Vägmästarna och dom som.kör sandningsfordonen har
inget omdöme det är skrämmande. Jag vet dom.kollegor som har stått still
p g a halka, sandbilen har kommit, har stannat där och vänt, dom.har

bett om.hundra meter sandning till föraren svarar jag kör bara där jag
har order inte en.meter till. Kollegan fick ingen hjälp, sandbilen vände
och försvann. *
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Jag anser att försöket 81/82 var under allt dåligt scm att lägga en för-
sökssträcka på väg 55 Vid en sådan backe som.Graversfors, prata sedan om
att minska kostnaden, tvärtom ökas sjukhuskostnaden. P.S. bättre Vägunder-
hållning 82/83 kräver Vi chaufförer,

Spar pengarna på något annat än trafiken hävdar jag . Ovana personbilförare
är i regel skulden till den tunga trafikens olyckor och när många kör ned
sommardäck hela Vintern .

San yrkeschaufför tycker jag att det är fullständigt ohållbart att inte
salta.

Varför ska man ta Värsta lastbilsvägarna ned de Värsta backarna till prov-
sträckor nr 55 och 34 där salt och sand behövs som bäst. det Värt risk-
erna? Trafiksäkerhet existerar på sommaren men dåligt på vintern , man
spelar med människoliv när man drar ner på salt, sand och snöröjning. Det
borde vara alla förunnat att få åka ned ett ekipage på 50-55 ton och 24 m
å ena sidan och ekipage på 1-2 ton och 4-6 m å andra sidan för att se
skillnaden mellan salt och sand och glansis, skillnaden är avsevärd.

Fråga anhöriga till dem som förolyckats på sträckan.

Jag anser det helt vanvettigt att ordna ned provväg för saltningf på en
sträcka scm väg 55 med svåra backar. Vid flera tillfällen har flera bilar
med släp stått stilla och själva fått sandat och förorsakat problem i
trafiken. <

Jag tycker att dom här försöken är ett stort misslyckande . Jag kan inte
förstå att Vi som har Vägarna som arbetsplats ska behöva utsätta oss och
andra trafikanter för onödiga risker .

Försöket har nedfört större kostnader för reparationer på fjädrar bl a
bränslekostnaden ökar p g a ojämn nedelhastighet . Nervpress på förare
Vilket medför trötta förare .

Vi upplever försöket ned väg 34 scm något negativt . Den gångna vintern
har ju haft ganska kall och jämn väderlek och vägen har ju därför varit
något så när framkomlig. Vid mera skiftande milt och kallt hade Vi nog
fått stanna hemma mer än en gång. -

Jag tror att väghållningskostnaderna ökar betydligt det här året jämfört
ned tidigare år när Väghyvlarna har varit igång så gott scxn varje dag nu
istället för att salta av vägen. Kanske någon gång i veckan annars . Som
förare ha en osäkerhetskänsla över sig på provsträckorna . Få rutor , lycktor
och frontlackering sönderslagna av stenskott. som elemineras vid saltning .

Vi upplever försöket ned 34 som något mycket negativt .

Vi vill ge en blonma till vägverket i Österbymo för deras sätt att sköta
Väg 134 från Kisa - länsgräns mot Eksjö, ned sparsam saltning har de hela
vintern hållit vägen isfri och bra.
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Detta experiment.med.människoliV'näste fördömas. På dessa vägar fänäquumar
mycket lastbilstrafik. Dessa chaufförer måste få kräva samma arbetsskydd
som gäller för övriga arbetsplatser. Skolbussar, samt Övriga trafikanter
utsätts för mycket stora risker. Att inga allvarliga olyckor inträffat är
ofattbart. Ovanstående gäller till stor del för hela det allmänna vägnätet.
Större tilldelning till Vägverket efterlyses. Msn'Vägverket torde för öv-
rigt kunna effektivisera sig, som.gäller för övrigt i samhället.

Vägen är våran arbetsplats. Det är inget trevligt att åka på glashala
vägar. Och risk för mitt och andras liv.

Jag tycker det skall saltas. Det känns tryggare att köra på sådana vägar
som saltas.

Väglaget har ej varit tillfredsställande. Vägen har varit.mycket.ojämn
och spårig nästan hela Vintern. Halt.mer än nödvändigt, ibland nästan
oframkomligt. Trafiksäkerheten var satt ur spel många gånger under för-
söksperioden. En vädjan: återgå till tidigare väghållning så.nan slipper
att utsätta sig och andras liv och egendom för större faror än nödvändigt.

 

Är kritisk till försöket i nuvarande förm, i synnerhet att använda singel
1 stf sand, singel stannar inte kvar på vägbanan,:medför dessutom.ökad
risk för stenskott. På stark trafikerade vägar torde rent salt vara be-
rättigat, annars föredrar jag saltad sand, den verkar stanna kvar på väg-

banan bäst. Osaltad sand går väl inte att använda p g a frysrisken före
spridning. Beträffande trafiksäkerhet i allmänhet är jag övertygad om
att besparing på väghunderhåll är det absolut sämsta tänkbara. Denna vin-
ter har varit hemsk beträffande halka, kanske i första hand på.mindre
vägar, där den tunga trafiken varit helt utlämnad åt Vädrets makter be-
träffande halka, plogningen har skötts något bättre. Har undrat vad
yrkesinspektionen skulle ha för åsikt om vägen som.är vår arbetsplats
då det är så halt att man inte kan gå utan atthålla sig i bilen. Ibland
måste man gå ut för att se om lasset eller snökedjorna eller dyligt.

Det är jobbigt att köra på osaltad väg. Man får sitta helspänd hela tiden.
Man kommer oftast ifatt personbilar som inte törs köra fortare än 30-40
km/tinn Ifall försöken skall fortsätta önskar jag att det sandas mer så
det finns en grussträng på kanten av vägen, så man kan gå ut där om.man '
behöver stanna fort, eller i uppförsbacke när det går tungt.

Det är inte klokt, det kan väl inte kallas trafiksäkerhet.

Väg 32 något bättre. Mindre vägarna bedrövliga.

Ett olyckligt experiment. varför ta bort saltet det enda som.hjälper mot
is på vägen.

Eftersom jag har trafikerat den bästa av försöksvägarna nr 32 kan jag inte
ge en fullständig bild, men "ett vet jag" är vägen smal och backig så måste
det grusas eller saltas om.det inte skall uppstå problem.med tung trafik.
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Det skulle vara väldigt nyttigt för personalen som driver "för-
söket med osaltade vägar", att köra tung trafik på dessa vägar.

Jag tycker att det ska saltas, känns tryggare att köra sådan väg.

Vi inom åkarkåren kräver att vägarna skall behandlas efter varje
väderleksförhållande så att trafiksäkerhet kan uppnås för våra
förare, fordon och medtrafikanter. Gärna en provsträcka men den
måste halkbekämpas på ett förnuftigare sätt än den aktuella
väg nr 32.

Saltning eller halkbekämpning ska ske lika på alla allmänna vägar.
Några försök på vägar med branta upp- eller nedförsbackar är
helt förkastliga. Ska ej halkbekämpning ske måste Vi utrusta
våra fordon med slirskydd, typ dubb eller kedjor en stor kostnad.
Denna kostnad måste då komma oss tillgodo i form av lägre for-
donsskatter men samtidigt får niennzstörre slitage på vägbelägg-
ningen. Saltningen är trots allt en hjälp i nöden. Åk ut en natt,
transporterna måste gå även då. Regnet duggar ner vägen är
kolsvart termometern visar omkring noll grader. Bil och last
vägar mellan 40 - 50 ton, den är ej så lätt att få stopp på om
det blir en svår situation. Kommer det då en saltbil är det
omedelbart mycket säkrare att köra både för oss tunga som för
personbilen, sedan kan det vara den bästa tänkbara vinterväg
kanske med två hala spår men i sidorna i varje fall på de större
vägarna finns alltid fäste, dåkommer saltbilen och förstör
alltihop. PS Hoppas att ni kan läsa detta, anlita annars Apoteket.

Jag tycker att det är fel att experimentera med människoliv
särskilt som jag inte tror att försöket kan spara pengar, om man
tar i beaktande merkostnaderna för materiella och personliga
skador även dödsfall samt psykisk press. Det måste också vara
fel att utsätta en hel yrkeskår för livsfara när det på alla
andra arbetsplatser finns ett skyddsombud som omedelbart stoppar
produktionen om det Visar sig finnas något riskmoment på arbets-
platsen. För övrigt tycker jag att trafiksäkerhetsverket skulle
ha stoppat försöket från början.
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Trafiksäkerheten i denna delen av landetär beroende av saltade vägar.

Kostnaderna skjuts över påden enskilde. Det.måste finnas bättre sätt
att spara t ex på dom, ni, som sysslar med såna här s k försök.

Som förare av personbil skulle jag kunna tänka mig att fortsätta försök
med osaltad väg, men absolut inte som förare av 24 m.ekipage.

'Vintervägunderhållet har under denna vinter varit dåligöverlag.

Jag tycker inte att försök passar i trafiken, Och framför allt inte.med
osaltade vägar om.det inte sandas och plogas.

Att saltning bör ske måttligt vid nysnö, noll grader, frosthalka, under-
kylt regn. _

Jag som.chaufför i 25 år med tung lastbil anser att detta försök med o-
saltade vägar är nog bäst för amatörer och byråkrater men inte för yrkes-
folk.

Saltning är det.bästa.men skall användas med förnuft, I övrigt skulle det
fungera bättre om alla trafikanter tänkte på hur dem.kör ooh var dom.stan-
nar med sina bilar i dåligt väglag gälleri första hand personbilar. Jag
har nog mycket synpunkter på detta, men är för dålig på att skriva. Har
kört lastbil, buss och personbil i 34 år.

Jag vill på det absolit bestämdaste att försöket ej tjänar något till
genom.att spara pengar. Däremot anser jag ej att personbiltrafiken kunnat
drabbas av försöket i någon större utsträckning utan detta gäller uteslut-
ande tung trafik som har haft svårigheter uppför och nedför.

Jag anser att försöket visar att den vägunderhållning vi hade tidigare
behövdes mer än väl. Det verkar inte som om många trafikanter bryr sig om
att färdas fösiktigare när det är halt. Det finns t ex otaliga gående som
liksom står och väntar att nu kommer det en lastbil, då ska jag gå över
:mitt framför den. Trots att det kanske är tomt på bilar eller 200:m.till
nästa kommer. Lär även gående trafikkunSkap särSkilt i vinterväglag.

Börja med salt i backar och där det behövs.

Efterscm jag har min arbetsplats på vägen måstejag kunna fodra att den
saltas och sandas efter behov, så jag får någorlunda säkerarbetsmiljö,
jag skall kunna säga när jag kommer hem och inte om.jag konmer hem. Be-
träffande underhållet i vinter så har det varit under all kritik man
har varken kunnat styra eller stanna, så trafiksäkerhet ska Vi inte tala
om, den finns inte. Så till slut har jag en önskan, och de är att ni
ledigförklarar platsen som.Vägmästare för den nuvarande är inte mannen
att klara det jobbet. Tack på förhand.
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Saltning bör ökas vid kraftiga väderomslag och stora temperaturföränd-
ringar.

Den vägsträcka jag använder är det inga större problem.med tycker jag
det finns knappt några backar och den är bred och bra. Men det finns
vägavsnitt som absolut ej passar till försöken. Sen föredrar jag sandade
vägar framför saltet. Tack vare kylan under 81/82 har vi varit ganska
skonade från saltet. 8

Då jag trafikerar sträckan mot Katrineholm från Norrköping anser jag det
förkastligt att ta en sådan sträcka med så branta backar vid.Åby.

Osaltade vägar ger förarna en säkrare körning, men ena sträckan saltad
nästa inte 0 s v" då är man inte trygg vid ratten, många förare tänker
inte på detta på så vis kan det bliva svåra olyckor samt privatbilister
som gör omkörningar tänker ej på att vikan ej bromsa när de ibland
svänger in en halvmeter framför kylaren, det är ej trafiksäkert gäller
även sommartid. I övrigt god sikt på sträckan.

'Vinterunderhållet.har överlag varit dåligt.

32 :an san jag har sandat åt Vägverket i Vadstena i Vinter, tycker jag
klarar sig fint utan.salt. Backiga vägar däremot, som.Kisavägen behövs
saltas i dom brantaste avsnitten.

'Vid fortsatta försök med osaltade vägar måste hyvling ske oftare med
s k isstål, vid sandning tror jag finare sand verkar effektivare än den
nu använda 4-8 materielet som kastas bort fort ooh dessutom.orsakar
mycket stenskott.

Mer kvälls och morgon jour skulle förhindra mydket skador på fordon och
människor.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det ej godtagbart. Mer sandning och plog-.
ning är ett måste om olycksstatistiken skall hållas ner i längden. Där-
emot saltning skall kanske indragas till att bara gälla backar, broar
och korsningar.

Jag anser att vissa vägar är fel utvalda då dessa är mycket kuperade och
mycket tung trafik trafikerar dessa vägar, följden blir att.men.har stora
möjligheter att fastna i uppförsbackarna p g a nedväxling.

Som vägen mellan Bäckeby till Tallboda tycker jag har varit dräglig. Men
vissa tider kan ej saltet avvaras eller.sanden t ex vid isväglag och för-
sta snöfallen innan det har kommit lite snö eller sand i vägkanten i
backarna, för det är enda sättet att komma uppför ibland. Tugga.med
höger drivhjul i väggrenen. Sedan tycker jag Vägverket i östergötland
är sist ute till 95 % vid snö och andra problem.på våra vägar, det
märker man vid länsgränserna.
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Vissa vägar är mycket kuperade, fel valda då tung trafik ofta fastnar
där det är stora uppförsbackar , orsakar trafikfaror för alla kategorier
av trafikanter.

Jag har varit yrkeschaufför i över 20 år och jag tycker följande. Sätt
inte människors liv och säkerhet. på spel för att spara in några futtiga
kronor på vägunderhållet . i

Det är bra ned försök nen många gånger är det inget annan än salt som
hjälper, när det regnar t ex och är minusgrader.

Försöket har skapat en lugnare rytm, nen det är det tunga trafiken san
drabbas hårdast för när man ska utför en _hal backe hjälper det ej att
köra sakta när 40 ton skjuter på, då kan man ha 30 km/tim i början av
backen och 100 km i slutet då står det både människoliv och stora nate-
riella värden på spel.

Det är bra cm dan inte snålade in för mycket ned sand och salt. Det blir
gärna glashalt innan dom åker ut, dom tycks resonera om så att vi kan
hålla oss på vägen ned person- lätt lastbil på vägen, kanske det skulle
gå bättre cm personbilarna tog lite ner hänsyn till dom tyngre bilarna,
dan . kan inte stanna- lika fort som personbilarna, det skulle nog behövas
lite vetskap cm detta. Då tror jag att olyckorna mellan tung- och person-
bilar skulle minska betydligt. Då går det nog bättre ned osaltade vägar.

Jag kör löst djurfoder , mycket körning under vintern . Har man då körningar
som börjar på stora vägar som är dåligt underhållna ned sand eller salt
och plogning . För att sista biten av körningen få köra påoplOgade vägar
med montering av snökedjor som följd. Då blir dagarna jobbiga och svårt
att vara laglig när det gäller arbetstider. Problem med osaltade vägar ,
särskilt backar är att man ofta konner ifatt personbilar som kör 50-60 km
när man kanske för att klara en halkig backe måste hålla 75-80 km 'för att
konma upp . '

Fördelar ned osaltad vägbana är sikten på framrutan och strålkastare, en
odiskutabel fördel, även detta är viktigt. Beträffande vägbanans framkom-

lighet kan vara rena mardrömen för en förare ned tungt fordon när den helt
saknar salt och sand. Beträffande denna provsträcka på väg 32, har den vid
ett flertal tillfällen varit livsfarlig att trafikera. Den gångna vintern
har ju varit stabil och varit bra i trafiksynpunkt vid normal väghållning.

Saltning är ett måste vid skiftande tenperatur kring -0 . Vid konstant kall
väderlek är dock saltningen enbart besvärande . Röjning av snö måste däremot
utföras betydligt snabbare än vad som gjorts denna vinter , detta gäller
särskilt E-län, som har varit katastrofalt dålig dennavinter. Vägarna i
norra Sverige har mycket bättre och snabbare vinterhållning .

Mycket lätt att fastna. i uppförsbackar p g a nedväxling .
Saltning bör före
Saltning bör förekomne oftare vid kraftiga vädercxnslag och stora vädercm-
slag och stora temp . förändringar (dag och natt) .
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.i Mer och oftare sandning med blandning, sand och kross. Som det nu varit
har det inte sandats i den utsträckning som fordras . Tidig morgon och
nattetid har det brustit i detta avseende .

Försöket.vore bättre om.ifrågavarande väg underhölls som.vinterväg. Skall
det vara mening med ett försök av detta slag är förutsättningen att man
efter ett snöfall plogar vägbanan och inte låter snön bli åtkörd vilket
resulterar i spårig vägbanan, plogningen bör omedelbart åtföljas av sand-
ning. Som försöket har sköttts i vinter anser jag att det tummas på
trafiksäkerheten. Det är mäxmiskor som det handlar om! 111

.Min åsikt är att det borde finnas någont.mellanting mellan att inte salta
och lägga på drivvis med salt t ex saltblandad sand. För övrigthar väl
försöket gått bättre än väntat.

Salta när blixthalka uppstår.
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LASTBILSENKÄT FÖR SALTUNDERSÖKNING VINTERN 81/82

, .._,_._.

Namn:__

.Sträcka som formuläret gäller (endast en):

DVäg nr 32 D Väg nr 796 C] Väg nr 34

EQVäg nr.55

1. Ålder: [3 under 25 år

En 25 - 34 år

[3 35 -'44 år

[3 45 - 65 år
[3 över 65 år

2. Hur många år har Du haft körkort?

' C] mindre än 2 år

[3 2 - 10 år

'EQ mer än 10 år

3. Vilken typ av fordon kör Du sträckan med?

[3 A. Lätt lastbil

[j B.*Lätt lastbil med släp

Lastbil, 2 eller 3 axlarO

utan släp _

släpkärra, antal axlar( . . . . . . . ..

släpvagn, antal axlar ..5EZ..;.§

påhängsvagn, antal axlar . . . . . . ..

U Dragbil, 2 eller 3 axlar

utan släp

släpkärra, antal axlar . . . . . . ..

släpvagn, antal axlar . . . . . . ..

o
o
o
o
o
o
e
o
o
a

påhängsvagn, antal axlar . . . . . . ..

Kommentar:
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4. Antal körda mil under vintern ca . . . . . . . . . . . . . . .. mil.

5. Har Du kört sträckan oftast:

Eg.med full last

[3 delvis lastad

E olastad

6. Har Du använt dubbdäck under den gångna vintern?

C].la

EQ Nej

Om ja: D enbart på styrhjulen

Ej enbart på drivhjulen

E3 både på styr- och drivhjulen

[3-på släpet eller påhängsvagnen

Om nej: 0 skulle klarat sträckan bättre med dubb

Eñingen skillnad med dubb

D svårare meddubb

Kommentar:

  

7. Har Du råkat ut för några av följande situationer under vin-
tern 9 g a halka på sträckan?

C] fastnat i uppförsbacke

problem med styrning och/eller bromsning
i nedförsbacke

omkörande bilar kör in för snävt och fram-

tvingar inbromsning

E] kört eller glidit av vägbanan [3 i backe

E] i kurva

E] på raksträcka

Andra problem, beskriv kort
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8. Vilka is/snöväglag har skapat de största problemen för Dig?

Gradera svaren: 1 = största problemet
2 = näst största problemet

ned till

5 = minsta problemet

IQ spårig tjock is eller packad snö

Caiojämn tjock is eller packad snö med hålig-
heter m m

[2 slät osandad hal isvägbana

[i] snömodd/lös snö

Ej annat väglag

Beskriv:

  

9. Hur lång tid har Du stått stilla pçga is/snöväglag?

Kommentar 3

Einte alls

C] ja, ungefär hur lång tid . . . . . . . . .. 

  

10. Har Du undvikit att köra sträckan beroende på att den inte
var saltad?

Kommentar:

(Djia, har ofta tagit längre omvägar

'C3 ja, har någon gång, eller ibland, tagit
längre omvägar

C3 ja, har ofta tagit kortare omvägar

Ejja" har någon gång tagit kortare omvägar

E nej, aldrig

[j nej, men har väntat på att sträckan skulle
bli farbar eller undvikit den vissa tider
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11. Vad tycker Du om nedsmutsningen av strålkastare och ruta
på sträckan under den gångna vintern?

C] besvärande

EJLmycket besvärande

Sa mindre besvärande

[3 inte alls besvärande

Kommentar:

   

12. På vilka vägar tycker Du att man ska använda salt vid halt
väglag?

[3 på alla vägar

C] enbart på de större vägarna

enbart vid svåra partier såsom backar,
broar, korsningar o dyl

E helt avstå från .saltning

13. Hur önskar Du att sträckan ska underhållas nästa år?
."\
JR
lm på samma sätt som i år

9 mer sandning och mindre plognçing/hyvling

;Ejzmer plogning/hyvling och mindre sandning

_4Cj saltning i början och slutet av vintern

*D
'* D

/

1

*.

t
u
b

1 återgång till tidigare väghållning

på annat sätt'1

Beskriv:

  

14. Hur är Din allmänna inställning till saltning?

C] mycket positiv

D positiv

B tveksam

[E negativ

Cjtmycket negativ
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Bilaga 3
Sid 5

15. Kan Du tänka Dig att fortsätta försök med osaltade vägar?

ja
Ejnej

G tveksam

16. Om man skulle sluta salta alla gator och vägar, hur tror
Du att Dina kostnader skulle förändras? -

D kostnaderna skulle öka

Varför och med ungefär hur mycket per år

  

D kostnaderna skulle int-e förändras

Q kostnaderna skulle minska

Varför och med ungefär hur mycket per år

Wáwéafmñ (lv AWWZEÃj
J

e-z«»- aux* /Q?VÅ ÅE?LfEZ>

17. Kommentarer om försöket och trafiksäkerhet i allmänhet?

.jákSÅVáQÃ/ 42% Åáå? 54/4- ;02' /7dxxçérlL17GLK
J»

ÃMÃSZÃerán
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Bilaga 3 x H;
Sid 6

LASTBILSENKÄT FÖR SALTUNDERSÖKNING VINTERN 81/82

Namn:

 

7

Sträcka som formuläret gäller (endast en):

DVäg nr 32 C] Väg nr 796 E Väg' nr 34

EJVäg nr 55

1. Ålder: C] under 25 år

[3 25 - 34 år

65'35 - 44 år

[3 45 - 65 år

[3 över 65 år

2. Hur många år har än haft körkort?

[j mindre än 2 år

[3 2 - 10 år

Emer än 10 år

3. Vilken typ av fordon kör Du sträckan med?

F Lätt lastbil

Lätt lastbil med släp

Lastbil, 2 eller 3 axlar

utan släp

D
D

n

släpkärra, antal axlar . . . . . . . . ..

släpvagn, antal axlar ...2.....

påhängsvagn, antal axlar . . . . . . ..

U Dragbil, 2 eller 3 axlar

utan släp

släpkärra, antal axlar ........

släpvagn, antal axlar . . . . . . ..

D
D
D
G
D
D
E
D
D
E

påhängsvagn, antal axlar . . . . . . ..

(eCÃÃÄÅM.Kommentar:

;Jitghlacf'o

(D: SET/.ÅMÖ'CM av Gé/nIMJJC'o
J /
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Bilaga 3
Sid 7

I

4. Antal körda mil under vintern ca . . . . . . . . mil.

5. Har Du kört sträckan oftast:

® med full last .Santh ua., :ralmw ;avgcávaw-

delvis lastad ,'03 .1530. 0;. HL! ;4.41 m" ed.,
8 glastad :nr: Aer'uÅ-are 53...;- :[(Srr ;kr 13mm,

K 7

a/J'UD 41"- (M),

6. Har Du använt dubbdäck under den gångna vintern?

C] Ja

Nej

Om ja: D enbart på styrhjulen

D enbart på drivhjulen

C] både på styr- och drivnjulen

B på släpet eller påhängsvagnen

Om nej: D skulle klarat sträckan bättre med dubb

ingen skillnad med dubb

C] svårare med dubb

Kommentar:

  

7. Har Du råkat ut för några av följande situationer under vin-
tern p g a halka på sträckan?

D fastnat i uppförsbacke

problem med styrning och/eller bromsning
i nedförsbacke

D omkörande bilar kör in för snävt och fram- '
tvingar inbromsning _

i D kört eller glidit av vägbanan D i backe

D i kurva

E] på raksträcka

Andra problem, beskriv kort Gaza» ?målningen [av .Arla- 43034....,

5 Å::: 'Ov '2: *cspuupuusame IDC-Uch jpg/Åuáyaålée, sålt/;ua

;N 6% 41::th lås/5.4 ;49:a Iázváfnêk Å; off' Ålem/ra: (.74. :av Mai-pá -
T .1 7

áaulfoarj e/Lr lya/Je.
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Bilaga 3
Sid 8:

8. Vilka is/snöväglag har skapat de största problemen för Dig?

Gradera svaren: 1 största problemet
2 näst största problemet

ned till

5 = minsta problemet

[3C] spårig tjock is eller packad snö

7 ojämn tjock is eller packad snö med hålig-
heter m m

;20 slät osandad hal isvägbana

v 0 snömodd/lös snö

5 D annat väglag
. .A 9 1,

BeSkriV: Snflh Pro wet/J ÅaQLáer p. ; ou Sh»
. *J I I

c . 4 3.. .

flrll År' yáczÅP/'Årvtf'
i

9. Hur lång tid har Du stått stillapçga is/snöväglag?

inte alls

   

ija4 ungefär hur lång tid . . . . .;....

Kommentar: 5% . 7!? f Tgééçf' i mr- 4-61 (7:49.43 Alias wåzaågr

:4: f' - alla. en. møaáu ,Cu/p :r :ozobÅøaçL /' 44.744... avw-öøLLÖç

4104; .12m [har Jag Å., label .2042:5433 jga, bas/'aaáqnwac-;Å. MSM;

c. osv/ocg]

10. Har Du undvikit att köra sträckan beroende på attden inte
var saltad?

;Ejjaq har ofta tagit längre omvägar

[Bilar har någon gång, eller ibland, tagit
längre omvägar

ijad har ofta tagit kortare omvägar

Eljaq har någon gång tagit kortare omvägar

E nej, aldrig

[3 nej: men har väntat på att sträckan skulle
bli farbar eller undvikit den vissa tider

. ' _ G

\

Kommentar: .Quem 04a 3742,.. al älg-.j o., då.. a//h'J/'éå-m ;La-L 4...
Å \

E* , C- . \d ( n

9 ;'44 " HOF ?CL :Pr- f ' hmlü'álls L J04!? i fan... ,ta-f :mån IL .21.4
. i U

l i

I" 2:1
/
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Bilaga 3
Sid 9

11. Vad tycker Du om nedsmutsningen av strålkastare och ruta
på sträckan under den gångna vintern?

D besvärande

D mycket besvärande

D' mindre besvärande

8 inte alls besvärande

 

Kommentar:

  

12. På vilka vägar tycker Du att man ska använda salt vid halt
väglag?

E] på alla vägar

D enbart på de större vägarna

D enbart vid svåra partier såsom backar,
broar, korsningar o dyl_

E helt avstå från saltning

'anna JJ usla/4716 nia. A: då" 1734"-, ,La MJ.

13. Hur Önskar Du att sträckan ska underhållas nästa år?

F5 på samma sätt som i år __

C] mer sandning och mindre 'plogning/hyvling

C3.mer plogning/hyvling och mindre sandning

[j saltning i början och slutet av vintern

C] återgång till tidigare väghållning

[3 på annat sätt

Beskriv:

 

14. Hur är Din allmänna inställning till saltning?

D mycket positiv

D positiv

D tveksam

D negativ

mycket negativ
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Bilaga 3
Sid 10

15. Kan Du tänka Dig att fortsätta försök med osaltade vägar?

ja
{:]nej

tveksam

16. Om man skulle sluta salta alla gator och vägar, hur tror
Du att Dina kostnader skulle förändras?

D kostnaderna skulle öka

Varför och med ungefär hur mycket per år

  

\/ E kostnaderna skulle inte förändras

D kostnaderna skulle minska

HVarför och med ungefär hur mycket per å

  

17. Kommentarer om försöket och trafiksäkerhet i allmänhet?

i?? Off' véCfWQÃ-Qf ;r ära. UL." 064.6 . Gb, ;0/4411 cd;

\

acw-er *En* 4 mal-h man apa [uk/o cc 64 a&'Cw *bitr-cows*

Åibáu U/'tlêani-LLQ i' . b)c\/ Pai-Lie, jul/'501. L.: Dráh Å, a' (ÄMJLW'LJ »Od-;5

( FJ ' "b ' s ' i ' , . '

(h hm :LLQ: 17°., J QL. :muéhtl MJ ,DIHMU/Gbki OLL

J * 'v II

\ k I 5 3 .

_pa V'qLêt* Om alt.:- Åwat __..

V 1 T1' W
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Bilaga 3
Sid 11

LASTBILSENKÄT FÖR SALTUNDERSÖKNING VINTERN 81/82

Namn:

 

Sträcka som formuläret gäller(endast 32):

D Väg nr 32 Väg nr 796 Väg nr 34

EJVäg nr 55

1. Ålder: C] under 25 år

55 25 - 34 år

[335-44 år

[345-65 år

[3 över 65 år

2. Hur många år har Du haft körkort?

DmindreänZår

ê§'2 - 10 år

[jzmer än 10 år

3. Vilken typ av fordon kör Du sträckan med?

Kommentar:

o
m
ü
o
m
o
o
o
o
o
o
o i

(3
m

U

Lätt lastbil

Lätt lastbil med släp

Lastbil, 2 eller 3 axlar

utan släp

släpkärra, antalaxlar . . . . . . . ..

släpvagn, antal axlar . . . . . . ..-

påhängsvagn, antal axlar . . . . . . ..

Dragbil, 2 eller 3 axlar

utan släp

släpkärra, antal axlar ..;Q....

släpvagn; antal axlar ...eÅ...

påhängsvagn, antal axlar . . . . . . ..
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Bilaga 3
Sid 12

4. Antal körda mil under vintern ca ... . . . . . . .;..... mil.

5. Har Du kört sträckan oftast:

gmed full last

D delvis lastad

D olastad

6. Har Du använt dubbdäck under den gångna vintern?

C] Ja

8 N83'

Om ja: i D enbart på styrhjulen

A D enbart på drivhjulen

D både på styr- och drivhjulen

B på släpet eller påhängsvagnen

Om nej: 0 skulle klarat sträckan bättre med dubb

Eingen skillnad. med dubb

C] svårare med dubb

'Kommentar: 'be FSB/.ätt AMA/g. wash qåjv Kotka* vaigx .8-44 62)/

cm LWSh'khéx. .TCKCQG- V61' :Sin: er'áuäb LL' [1(85- Förhå'yáeÅ idyll, ,

7. Har Du råkat ut för några av följande situationer under vin-
tern p g a halka på sträckan?

G fastnat i uppförsbacke

problem med styrning och/eller bromsning
i nedförsbacke

E] omkörande bilar kör in för snävt och fram-
tvingar inbromsning

D kört eller glidit av vägbanan D i backe

- D i kurva

E] på raksträcka
. . ' . C _

Andra problem, beskriv kort PEKSQ'O led/Nå Cialg'çct U ;39 34/1I i

Dm ACT-'Je .
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Bilaga 3 ,SJ
Sid 13

8. Vilka is/snöväglag har skapat de största problemen för Dig?

Gradera svaren: 1 = största problemet
2 = näst största problemet

ned till

5 = minsta problemet

[D spårig tjock is eller packad snö

Eütojämn tjock is eller packad snö med hålig-
heter m m

[2] slät osandad hal isvägbana

Q snömodd/lös snö

D annat väglag

Beskriv: .St'mnge Diamond- älv Scammwbz'tçunz
. w _ 1 l

 

9. Hur lång tid har Du.stått stilla pçga is/snöväglag?

0 inte alls

ja, ungefär hur lång tid . . . . . . . . ..

Kommentar : Lclm, 're Rev-l , Aç a,
I

 

 

10. Har Du undvikit att köra sträckan beroende på att den inte
var saltad?

Kommentar:

[ajan har ofta tagit längre omvägar

ijan har någon gång, eller ibland, tagit
längre omvägar

E3334 har ofta tagit kortare omvägar

[3384 har någon gång tagit kortare omvägar

D nej , aldrig

nej, men har väntat på att sträckan skulle
bli farbar eller undvikit den vissa tider
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Sid 14

11. Vad tycker Du om nedsmutsningen av strålkastare och ruta
på sträckan under den gångna vintern?

C] besvärande

[3 mycket besvärande

Eârmindre besvärande

§å»inte alls besvärande

Kommentar : @

  

12. På vilka vägar tycker Du att man ska använda salt vid halt
väglag?

på alla vägar

C] enbart på de större vägarna

C] enbart vid svåra partier såsom backar,
broar, korsningar o dyl

[3 helt avstå från saltning

13. Hur önskar Du att sträckan ska underhållas nästa år?

E] på samma sätt som i år

C] mer sandning och mindre plogning/hyvling

[3 mer plogning/hyvling och mindre sandning

[j saltning i början och slutet av vintern

Egråtergång till tidigare väghållning

E] på annat sätt

Beskriv:

  

14. Hur är Din allmänna inställning till saltning?

D mycket .positiv

jgrpositiv

Cj'tveksam

C3 negativ

0 mycket negativ
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Bilaga 3 *J
Sid 15

15. Kan Du tänka Dig att fortsätta försök med osaltade Vägar?

Dia
§Zrnej

Cj'tveksam

16. Om man skulle sluta salta alla gator och vägar, hur tror
Du att Dina kostnader skulle förändras?

EE/kostnaderna skulle öka

varför och med ungefär hur mycket per år

LÄ'WYQ VÖYKEÅCV ,éÃÅmÅt 0\v(%ev's guran

»<-a . ., \ c ,
C\V 30.4/ :kxk QLI(_V ;_ .. .

D kostnaderna skulle inte förändras

D kostnaderna skulle minska

Varför och med ungefär hur mycket per år

  

17. Kommentarer om försöket och trafiksäkerhet i allmänhet?

/TUHQC-MLQL vant/Me- om [mig umjm hade mm 5;;

hm VMA, Tååiw'nct _QVáJPVI Hade Wc-Frkscilzwkclcq (Elm-'I

quogrguç 'Det Veka Scam kam \, c':g,nå.'k-4 LU; 51,-, ,-,1

Prat/'S Lválcka - VäQUVb/CVMMJ hav Vith'f- Ungjrø CLH-

Qvf451< An'tåv
'
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Sid 16

Nä/Å 110 /ám ?LÄR/47, - 8),?

5 Uti/215" 0:/17897 La :m E Q/ 9%? //L/ÖH

/Å{;;[LIÄZm/7$Å:j /çnâo C/CL/'/4;; /Xtmkj Gi/

Å4au7- 7éy/7GÃ ; ;Ågzåö ç /%Ir4/7uk/;:%éaka C; L<H

0/9' Ö 5 04/ /a Vart? Cor/za upp;

V 0:3_ Äta/f vad. C1 E,

'- o Sum Ära?de
L/Cå3f3ñrp7éi

JH;

Il _ 6:, V Muze/rm .. li 624' á/-z/e-m (_/62 7/7/

c: 7 = _ .

_§ (il/ei
W 77" Q/G' /

a.. <9! 0/5415 /w/ mj

lll/;CL

4--

/z/e/ ;5,1 få \

CjL/é\ ?Å57Åa,// Aug Ufåräw/a/ÅI.
gg /êvp7 -

-

tg
de7á ;475/10

0/70
Ä:läáláüs xgtéJ^T)/evy-

lfcäj

0/4. 0:» 2 6----> .

7/6", J 71a /øk (sa/,A 0/14/ use-r 9/

av /okjaø/

Mel/am

/4 d:- /e 64/ ;ggd'e CM, Våga (lg/y. /%, Näää..

.wå61/%;5/-\4174W1HQAÄ éä.//Ezr áecâjyc7ll

.5 44:;;vncÅGJQ
Å5::f;cç^_ ;2:2 CDCä» C: 9/ /J

,sh l/éälz4 (å5ycu 1;::>á /7;729,557

5>4uñáäçg /éçaêäv
M
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