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FÖRORD

Denna rapport utgör en del i ett större projekt som VTI utfört på

uppdrag av VV. Målsättningen med projektet är att genom mätningar,

experiment och enkäter allsidigt belysa effekten av vintervägunderhåll

utan saltning.

I denna delstudie har förutom författaren även följande personer

deltagit: Inger Forsberg, Maria Olausson och Arne Ågren som har varit

huvudansvariga för insamling av registreringsnummer från de fordon

som ingår i samplet. Inger Forsberg har ansvarat för att frågeformulär

och påminnelser sänts ut och kommit in samt svarat på frågor från

försökspersoner som ringt. Roger Oberholtzer har ansvarat för databe-

arbetningen.
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Trafikanters inställning till väghållning och halkbekämpning efter att
tidigare osaltade vägar börjat saltas

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. Försöken

med de osaltade vägarna genomfördes vintrarna 1980/81, 1981/82 och

1982/83. Vintern 1983/84 började vägarna saltas igen och föreliggande

studie utfördes i slutet av denna vinter. Studien utfördes vintern efter

tre års försök med osaltade vägar. Försökspersonerna utgjordes av

närmare 600 förare på försökssträckorna.

Svarsfrekvensen var över 80%. Förarnas attityder till saltning var i

huvudsak negativa. Majoriteten ville generellt minska saltningen men ha

partiell saltning, dvs på farliga delar av vägen, kurvor, korsningar och

dylikt.
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II

Driver's attitude to winter road maintenance

by Peter W Arnberg
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 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 were used to study whether subjects

driving on an unsalted road would change their attitudes towards the

use of salt in winter road maintenance.

This study was done after that the subjects had experienced unsalted

roads for three years and in the winter 1983/84 again had salted roads.

The response rate was high, reaching above 80%. 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 maintenance.
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1 BAKGRUND

Försök med osaltade vägar har pågått under tre vintrar i E-län.

Utvärderingen av försöket och vad trafikanternas attityder till saltade

vägar varit har bi a skett genom en serie enkäter och intervjuer (VTI

Meddelande 301, 302, 303, 304, 351, 352, 353, 363 och PM 1983-06-23).

Försöken med osaltad väg slutade efter vintern 1982/83 och normal

saltning genomfördes under vintern 1983/84. Denna studie inriktar sig

på att undersöka hur förarna som regelbundet trafikerade vägen upp-

levde detta.

2 METOD

2.1 Försökspersoner

 

Försökspersoner utvaldes genom följande procedur:

Vid försökssträckorna utplacerades personal som på band läste in

förbipasserande bilars nummerskyltar. Avläsningen pågick vardagar

1983 och över 10 000 bilnummer samlades in. Därefter sorterades det

insamlade materialet i bokstavs- och bilnummerordning. En ytterligare

sortering gjordes så att de fordon som förekom endast en gång i

materialet rensades bort.

2.1.1 Enkätmetod

Förprovade frågeformulär, där förarnas attityder till väghållning och

saltets effekter, användes. Frågor ställdes även om användning av

dubbdäck och väglag påsträckorna. I presentationen av data ges den

formulering på frågan som gavs förarna. Svarsfrekvensen var 83%. En

mindre bortfallskontroll visade inget skevt bortfall.
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3 RESULTAT

Man eller kvinna?

SEX

Female (17.070)

Kvinnor

 

Male (83.0%)
Män

Figur 1a De flesta förare var som tidigare män.
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Ålder:

a. Under 25 år

b. 25 - 34 år

c. 35 - 44 ål'

d. 45 - 65 år

e. Över 65 år

8_
' a.

___- 65 (2.773) Under 25 (4.773)

__ 55 (29.8%)
b.25 -- 34 (27.1%)

 

c. 35 - 44 (35.7%)

Figur 1b De flesta var i åldern 25 - 65 år.
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Hur många mil har Du kört under vintern 83/ 84 (november - mars)?

a. Mindre än 200 mil

b. 200 - 600mil

c. 600 - 1000 mil

d. Över 1000 mil

MILEAGE

a.

---- 2000 km (4.22:)

d.

..-m-10000 km (30.0%)

b.

2000 - 6000 km (30.9)

 

C

6000 -,- 10000 km (34.9%)

Figur 2a De :flesta förare hade som tidigare kört över 2000 km under
vintern.
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Vilken typ av fordon har Du mest kört?

a. Personbil

b. Övrigt

VEHICLE TYPEJ

b.

other (5.575)

 

a . -privote (94.5%)

Figur 2b Nästan alla bilar var personbilar och liksom tidigare kan man
befara att "lastbils"-enkäterna försvunnit på olika företag. En
annan enkätmetodik måste användas för dem (se t ex Arnberg
1984 Lastbilsförares inställning till väghållning och halkbe-
kämpning, VTI Meddelande 352).
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Har Du använt dubbdäck under vintern 83/84?

a. Ja, hela vintern

b. Nej, inte alls

C. Under del av vintern

STUDDED TIRES

C

port (77%)

no (11.1%)

 

a

whole winter (81.3%)

FigurB En mycket stor del av förarna använder dubbdäck hela
vintern trots att vägarna nu är saltade.
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Vad tycker Du om vägunderhållet på väg 32 mellan Skänninge-Motala

och på väg 796 öster om Linköping under vintern 83/84? Se karta! Om

Du enbart åkt en av sträckorna, svara i så fall för den.

a. Mycket bra

b. Bra

C. Mindre bra

d. Dåligt

ROAD MAINTENANCE QUALITY

d.
C, poor (2,7%) .3,

less good (11.2%) very 9°°d (14-770)

 

b.

good (71.47.)

Figur 4 Majoriteten tycker väghållningen är bra. Direkt dålig tyckte
endast ca 3% att vägen var. Av dessa var nästen alla mycket
negativa till salt.
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Har Du tidigare undvikit att köra på vägen(arna) beroende på att den

inte saitades mellan 1980-1983? (Besvaras endast av dem som kört på

osaltade vägar).

a. Ja, ofta

b. Ja, ibland

c. Nej

AVOID SALTED ROADS'?

a' yâs; Oyfååns ?naeäpnes (4.978)

 

c. no (92.3%)

Figur 5 Av de som åkte på vägen var det över 7% som tidigare någon
gång brukat undvika vägen när den varit osaltad. Av dessa var
nästan alla positiva till saitning, men tre personer som var
negativa till saltning hade ändå ofta åkt andra vägar.

VTI MEDDELANDE 420



Vad tycker Du om framkomligheten på denna sträcka(orna) under

vintern 83/84?

a. Mycket bra

b. Bra

c. Mindre bra

d. Dåligt

EASE OF ROAD USE

C

less good (5.721)

a .

very good (24.5%)

  

b.
good (69.8%)

Figur 6 Framkomligheten ansågs som bra av alla utom ca 6%, varav
de flesta var motståndare till salt.
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Vad tycker Du om trafiksäkerheten på denna sträcka(or) under vintern

83/84?

a. Mycket bra

b. Bra

C.Mindre bra

d.Dåligt

TRAFFIC SAFETY

(1.

C, bad (1.57.) a_
iess good (13.3%) x Very good (14.0%)

  

13- good (71.2%)

Figur 7 Trafiksäkerheten på vägen ansågs som dålig av 1,5% trots
saltning eller som flera kommenterade på grund av saltning-
en. Nästan alla som klagade på trafiksäkerheten var mycket
negativa till salt.
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Vilken form av halkbekämpning föredrar Du? Kryssa endast ett alterna-

tiv.

a. Plogning, skrapning och saltning

b. Plogning, skrapning och sandning

c. Enbart plogning och skrapning

FORM OF 120.40 TREA TMENT

C. a.

Only plowmg and scraping (17.6%) plowing. scraping. salting (18.5)

 

b.

plowing. scrcping. sanding (63.8%)

Figur 8 De flesta föredrog enhalkbekämpning utan salt utom för den
grupp som var mest positiv till salt. Där ville 80-90% ha
plogning, skrapning och saltning.

VTI MEDDELANDE 420



12

Hur anser Du att saltning påverkar trafiksäkerheten?

. Ökar den mycket

. Ökar den något

a

b

c. Varken ökar eller minskar den

d. Minskar den något

e . Minskar den mycket

SALT AND TRAFFIC' SAFETY

e.

decregse much (4.59:) '34
increase much (12.3%)

6.

decreaee some (12.97.)

 

b.
°° Increase some (39.0%)
both (31.3%)

Figur 9 Drygt 50% ansåg att saltningen förbättrade säkerheten och
ca 17% att den försämrade säkerheten. Som väntat var detta
mycket högt korrelerat till vad de tyckte om saltning i
allmänhet. Av dem som var negativa till salt ansåg t ex
närmare 15% att saltet minskar säkerheten mycket.
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Hur anser Du att saltnlng påverkar framkomligheten?

. Ökar den mycket

. Ökar den något

a

b

C. Saknar betydelse

d. Minskar den något

e . Minskar den mycket

SALT AND TRANSPOR TA TION QUALITY

d.

decrecse :arne (97%) a °
increase much (12.8%)

C. .

both (40.3%) b.
increase some (37.27.)

 

Figur 10 Ca hälften ansåg att framkomligheten ökade genom saltet.
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Hur tycker Du att saitning påverkar körkomforten?

. Ökar den mycket

. Ökar den något

a

b

C. Saknar betydelse

d. Minskar den något

e . Minskar den mycket

DRIVING COMFORT

a.

e_ v increase much (6.72)
decrease much (17.1%)

 

b.

increase some (24.4%)

 

d.

åecrease *'áome (25.5%)
,

c . both (25.370)

Figur 11 Komforten gav mycket delade meningar som korreierade högt
med attityden till salt. 40% av de som var negativa till salt
ansåg t ex att saltet minskade komforten mycket.
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Anser Du att saltade vägar är snö- och isfria oftare än osaltade vägar?

a. Ja, mycket oftare

b. Ja, något oftare

c. Inte någon skillnad

d. Nej, mera sällan

LESS ICE AND SNOW ON SALTED ROADS?

d. -

more seldom (3.27:)
C.

no difference (10.7%)

a.

very often (31.9%)

 

b. -

sometimes (54.2%)

Figur 12 De flesta höll med om att is och snö minskade vid saltning.
Av de som tyckte att detta skedde mer sällan var alla
negativa till saltnlng.
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Tror Du att växter, djur och grundvatten runt vägen påverkas negativt

av saltning?

a. Ja, mycket

b.3a,något

c. Nej, inte alls

ENVIRONMENTAL EFFECT

C.

none (23%)

b.
some (37.7%)

 

a

much (59.9%)

Figur 13 De flesta ansåg att salt har negativ effekt på omgivningen.
Endast en person av desom var positiva till saltning tyckte
att det inte fanns någon negativ effekt.
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Tror Du att bilen rostar pga saltning?

a. Ja, mycket

b. Ja, lite

c. Inverkar ej

RUST

C.

b none (09%)

seme (13.6%)

   

a.

much (85.57.)

Figur 14 Praktiskt taget alla trodde rosten påverkades mycket av
saltning.
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Tycker Du att bilens rutor och strålkastare är svåra att hålla rena pga

saltning?

a. 3 a, mycket

b. Ja, lite

c. Inte alls

DIR T ON WINDSHEILD

C

none (3.67.)

  

 

b.

some (25.2%)

 

a

much (71.2%)

Figur 15 Smuts på vindrutan var även en fråga där svaren blev i det
närmaste samma för alla förare, dvs samband smuts - salt.
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Kan Du tänka Dig en sänkning av högsta tillåtna hastighet vintertid om

saltning av vägar upphör?

a. Ja, en sänkning med 20 km/h

b. Ja, en sänkning med 10 km/h

c. Nej, oförändrad hastighet

SPEED LIMITA TION

a

20 km (25.57.)

change (47.9%)

  

b.

10 km (25.5%)

Figur 16 Något över hälften kunde tänka sig hastighetsgränser. Av
dessa var de flesta saltmotståndare. Av de mest positiva till
saltet ville 70% ha oförändrade hastigheter.
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På vilka vägar tycker Du att man ska använda salt vid halt väglag?

(Ange endast ett alternativ).

a. På alla vägar

b. Endast på destörre vägarna

c. Endast vid svåra partier såsom backar, broar, korsningar och dylikt

d. Inget salt

WHERE T0 SALT

a.

i all rocds (6.973)

no salt, (22.3%)

 

b.

major rocds (29.9%)

 

/
\
\

C.

pcrticl (40.9%)

Figur 17 Det vanligaste svaret var att man föredrog partiell saltning .
Ett mycket starkt samband erhölls med saltattityden, t ex
50% av de som var mycket negativa till salt ville helt sluta
salta.
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Hur är Din allmänna inställning till saltning?

a. Mycket positiv

b. Positiv

c. Tveksam

d. Negativ

e. Mycket negativ

GENERAL ATTITUDE T0 WARD SALT

a

very positive (2.178)

b

csitive 111%
y negative (24.57.) P ( I )

  

C

doubtful (27.87.)

(1.

negative (28.3%)

Figur 18 De flesta var negativa eller mycket negativa till saltning och
därefter en stor grupp tveksamma. Under 20% var positiva.
Det bör emellertid observeras att av dessa ansåg endast 30%
att de ville ha saltat på alla vägar.
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Kan Du tä

a. Ja

b. Nej

22

nka Dig att fortsätta försöken med osaltade vägar?

c. Tveksam

FUBTHER RESEARCH

C

b.
no (1 15.0%)

doubtful (10.9%)

  

Figur 19

a.

yes (76.1%)

Den övervägande majoriteten ville fortsätta försöken. Av de
som var mot salt var det över 90% som ville fortsätta och de
tveksamma närmare 80%. Saltanhängarna var emellertid till
övervägande del negativa till att :fortsätta försöken.
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Skulle Du vilja att vägen(arna) var osaltad även i är?

a. Ja

b. Nej

c. Tveksam

SAL T» ROADS THIS' YEAR ?

C

doubtfu! (11.2%)

13.

no (15.2%)

  

a

yes (73.6%)

Figur 20 Majoriteten skulle velat ha vägarna osaltade även detta år.
Korrelation med attityden till salt var mycket hög. Av den
grupp som var tveksam till salt, ansåg till 66% att de velat ha
osaltad väg även i år. Även av saltanhängarna var ca 20%
tveksamma i denna fråga.
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4 KOMMENTARER

Majoriteten är mer eller mindre negativ till salt och vill med fortsatta

försök åtminstone försöka att minska saltningen. En mindre grupp är

mycket angelägen att behålla saltet.

Partiell saltning var liksom i tidigare saltenkäter det mest realistiska

för förarna sedan de prövat både saltade och osaltade vägar. Detta

alternativ kan bli realistiskt om de nya "vägsalt-"metoderna med

kalcium-magnesium-acetat börjar användas. Problemet är där att "sal-

tet" blir dyrt och att man därför måste försöka "salta" enbart där det

verkligen behövs. Relativt hög säkerhet och lite rostskador kan då

uppnås med partiell "saltning".

Försök med hur den partiella "saltningen" ska utföras bör därför startas

snarast. I en sådan studie bör ett första steg vara att fråga en

representativ grupp förare om var de önskar att saltningen sker. Däref-

ter bör prov genomföras där olika typer av partiell saltning utförs och

effekten i hastighetsanpassning och dylikt studeras.
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Sid 1

FÖRARKOMMENTARER

Negativa till saltning

Jag färdas ca 150 mil varje vinter på motorvägar med
plogning, skrapning men utan salt 9 sand. Det går ut-
märkt. Norrlänningarna har lärt sig att köra på dessa
vägar och det borde väl sydsvenskar också kunna lära
sig. Det finns ingen anledning att sänka farten gene-
rellt. Förhållandena varierar ju kraftigt. En sänkt
marschfart från 70 km/h till 60 kan vara meningslöst

efteramn301qnivaranmximal lämplig fart i en Viss si-
tuation medan 70 kan vara ok några dagar senare.
Största risken är i början på vinterperioden. Kanske
skulle en sänkning med 20 km/h under en kort period
vara en lösning för att "väcka" förarna och "lära in"
vinterbeteende.

Klart största nackdelen med saltning är att bilförarna
tror att de ånyo kör på sommarväg. Snarare över 90 km/h
än under. Dessutom är bilens vindruta ständigt smutsig.

På det sätt vägarna röjes idag ökar mängden modd och

salt som blir mycket hal som är mer förädisk än is.

I Norrland klarar man sig utan salt. Där är Vägarna
istället plogade och sandade. (Där är det hursomhelst
oftast för kallt för att använda salt därför att salt
inte har någon verkan under-ffkh) Och människorna där
har anpassat sitt körsätt därefter. Här nere hålls
vägarna slaskiga och kladdiga större delen av vintern,
men, någon dag kan det dock hända att temperaturen
kryper ner till en ca -10, -15 C. Vad får vi då? Jo,
blixthalka, eftersom vägarna var blöta av saltslasket.
Vad gör folk då? Jo, dom kör i diket eller på varandra.
Varför? Jo, de är inte vana vidlutUanch har inte

lärt sig att anpassa sitt körande till vinterföre.
Har man istället plogatoch sandat vägar så har man
alltid den friktionshöjande sanden under däcken, vare

sig det är "svinkallt" eller slaskväder, samt att man
har hjälp av dubbdäcken. Summa summarum: Låt folk
vänja sig av med salt på vägarna genom att sanda dem
istället, olyckorna kommer garanterat att minska i
frekvens. Grundvattnet blir renare, fauna och flora

kommer att må bättre (kring vägarna), bilisterna får
' mer pengar i plånboken pga uteblivna rostreparationer,
dubbdäcksköp samt självriskbetalningar. Är det vinter
så är det, men ska vi ha isfria vägar så ska det göras
perfekt, så att det är isfritt vid alla temperaturer.
Annars kan Vi lika gärna åka på sandade vägar och
vänja oss vid det. Jag kan inte förstå varför salt
överhuvudtaget någonsin började användas. Salt är
ju ett gissel.

 



Bilaga 1
Sid 2

Man ser alltför ofta hur det saltas direkt efter snö-
fall. Detta förfaringssätt upplever jag vara helt
bakvänt. Man borde istället naturligtvis ploga vägen
först och sedan salta (helst bara sanda). Resultatet
av saltningen på den nyfallna snön blir alltid ur
trafiksäkerhetssynpunkt långt ofördelaktigare än om
bara plogning skett.

Oftast upplever man att många bilister tycks tro att
bara för att det är saltad väg så är det jämställt
med sommarväglag.

Min erfarenhet av saltning är negativ. Ofta saltas
det i samband med snöfall och det bildas då en sörja
som är mycket svår att köra i.

Utbilda folk som skall avgöra om saltning skall ske,
hur och när det behövs. Traditioner är bra men inte
när det gäller saltning av vägar.

Saltning medför sänkt fryspunkt för våta partier på
vägbanan. Ex. saltad vägbana fryser vid -4 C. Som
bilist antager man att vägbanan är frusen vid 0 C.
Vid ojämn saltning på vägbanan uppstår fläckvis halka
pga att fryspunkten varierar. Detta kan bidra till
större olyckor. Saltfria vägar är rena vägar.

Jag har länge väntat på en sådan här enkät. Så som
saltningen förekommer nu är helt förkastligt. Det
saltas ju jämt o alldeles för mycket. Finns det ingen
möjlighet att dosera mindre? Kan vi bilister aldrig
få åka på torra vintervägar o anpassa hastighet efter
detta. Fråga 17:3 är det ändå egentliga skälet till
varför man skall vräka på salt. Har länge funderat
på att bilda ett politiskt parti som just heter
"Antisalt partiet".

Föredrar osaltade vägar och bilar försedda med ordent-
liga vinterdäck + dubbar.

Om man är medveten om att vägen är isbelagd anpassar
man hastigheten därefter och har kontroll på däcken
att alla dubbar är effektiva. Vid saltning av vägen
bedrar man sig ofta. Vägverket hinner inte alltid med
att kontrollera om halka föreligger och då är det
lätt att en olycka händer då föraren litar på salt-
ning. Därför är det bättre med ingen saltning alls.
Föraren får då själv ta ansar för att han har dubbade

däck. Därför bort med saltet. Kontroll av bilens
däck istället.

Man får anpassa farten efter väglaget. Det finns ju

en gaspedal som man kan lätta på.
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Vill gärna att försöken fortsätter på ännu fler vägar.

OBS. Salta ej vägen omedelbart efter snöfall (modd)
och sedan hyvla eller ploga bort modden.

Jag anser att kan man i Norra Sverige klara sig bra
utan saltning så kan man det här också. Jag åker
norrut ett par gånger varje vinter.

Jag tror att om vi aldrig hade använt salt på våra
vägar så skulle antalet olyckor med allvarliga skador
inte ha varit fler. Man utsätter sig för en konstant
risk på långsikt om väglaget förbättras så ökar hastig-
heten och någon förbättring har inte inträtt, däremot
har det kostat en massa pengar och skador i naturen.
Försök med osaltade vägar måste ha mycket större om-
fattning än hittills för det är ju fråga om vanor.
Jag trodde inte det skulle gå så bra att införa all-
männ hastighetsbegränsning, men enligt min uppfatt-
ning så har vanorna ändrats därvidlag och då tror
jag också att vi kan vänja oss vid osaltade men san-

dade vägar.

Jag tycker att man håller en lugnare takt vid körning
på osaltade vägar. Osaltade vägar + skrapning och
sandning vore perfekt. Om det nu skall saltas så
måste snön först plogas eller slipas bort sedan sal-
tas, inte bara saltas när det har kommit en dm snö.

Hur kommer det sig att trafiken fungerar så bra när
man åker till fjällen norrut? Där är inga vägar sal-
tade.

Då man mäter och jämför olycksrisken bör man även

titta på olyckssekvensen på korsade vägar. Vid saltning
är risken stor att olyckorna ökar på avfartsvägar
eftersom några av dagens trafikanter aldrig lär sig

att anpassa farten till vinterväglag.

Vägens beskaffenhet har ingen betydelse, det är föra-
ren som avgör hur fort bilen går. Förr fanns inte
dubbdäck eller vinterdäck, inget salt. Sommardäck
(ibland hårt slitna) på glashala riks lan, därtill
FRI hastighet även inom tätbebygt område. Dödens
väg varför? Riks 1an över Getå var hårt belastad,
även cyklister i stor utsträckning, ingen vägren,
tala om hänsyn!

Jag tycker att vägsträckan varit mycket bra osaltad.
Problemet har varit mittsträngen som ligger kvar och
försvårar omkörningar av de bilar som har sommardäck
och kör i 50 km/h.
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Det skulle vara lag på vinterdäck och halkkörning.

Om jag åker 5-10 mil med lägre hastighet än 20 km/h
så är tidsskillnaden Så litenwatt alla trafikanter
Vintertid skulle kunna åka med den lägre hastigheten.
Samtidigt tror jag att olyckorna skulle minska avse-
värt.

Man måste kunna anpassa hastighet helt efter Vägarnas

beskaffenhet.

En generell sänkning av högsta farten med 10 km/h
under "dubbdäcksperioden " på 90 vägar, och 20 km/h
på motor (110 km) vägar menej på nuvarande 70 vägar
skulle kanske kompenseradühravsaknad av saltning.
80 km/h är lättare att hålla än 70 tycker jag.-(Vi kör
mycket i Danmark=80 km/h toppfart utom motorväg).
Dessutom tycker jag mig märka att vägen Lv 796 snabbt
blivit mycket sämre denna första saltvinter. Den spri-
ker och faller sönder vid skarvarna över betongen.
Kan det bero på saltvattnet? En annan sak: Kantstol-
parna som sattes upp för några år sedan vid bla väg
796 smutsas ju ned på nolltid av saltslasket - under
åren 80-83 behövde man inte alls göra rent dem så ofta.
För övrigt kan jag inte begripa varför man valt den
typ av kantreflexstolpar som finns här i östergötland
bla. De ger ju ett klart sämre utbyte än andra typer,
den "tyska" som bla används i Jönköpings län (tex RV 40).
Man försöker troligen skydda reflexen mot nedsmutsning
genom att "gömma" den inne i stolpen men förbiser då
att eventuellt regn då inte har en chans att skölja
rent. Varför inte inhämta råd från vårt södra grann-
land, där har man haft kantstolpar i många år och de
fungerar bra!

Jag kör ca 15000 mil om året, både här hemma och ut-
omlands (Saudi Arabia) och jag tycker definitivtinte
om vägsalt överhuvudtaget. Jag tycker att när folk får
se en saltbil så tror dom att det är sommarväglag och
kör som idioter, många ivarjefall, så bort med vägsalt
omedelbart för vi klarar oss lika bra utan vägsalt.

Under de år försöken med osaltade vägar pågått har
jag trots daglig körning ej varit utsatt för något
påbud. Jag har aldrig sett någon olyckshändelse mellan
Linköping-Norsholm. I år däremot har jag sett åtskil-
liga malörer, kanske pga för hög fart i saltmodden.

Har ej råkat ut för någon trafikolycka pga osaltade
vägar.

Vi måste lära oss köra bil i vinterväglag utan salt
på vägarna.
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Jag anser att försök med osaltade vägar skall ske i
större omfattning. Endast en viss vägsträcka gör bara
bilförarna osäkra eftersom många inte kan anpassa
hastigheten. När man kommer in till Linköping är ju
alla gator där saltade, så bilen utsätts ändå för salt.

Med eller utan salt. Allt har både en positiv ocn en
negativ sida. Vid enbart plogning och sandning rosta-
de inte den nya bilen - rostangrepp blir det vid salt-
ning om inte bilen tvättas i gång i veckan. Vissa
medtrafikanter som tydligen var ovana vid icke saltade
vägar trodde sig klara av vägen bättre - för hög fart
och en trafikfara för oss dagligpendlare till centrum.
Rätta hastigheter och körsätt efter de trafikförhåll-
anden + väder som råder är ett måste. Viär två i
familjen som önskar osaltade vägar.

Jag åker nämligen mellan Gistad (796) och Linköping
varje dag till jobbet. När vägen var osaltad den tiden
det var det, så var vägen mycket renare och torrare.
Bilen höll sig mycket renare och rostar mindre och
lättare att tvätta ren. Vägen blir ljusare, bättre
sikt. Det har saltats för mycket 83/84 tycker jag.
Det har varit så svart och tråkigt på vägen i vinter
så det är inte klokt.

Om saltningen påverkar trafiksäkerheten, så tror jag
att den minskar. Många av oss kör som vanligt och tror
att det är halkfritt när det är saltat. När vägen
inte saltas så syns det oftast att det är en isskorpa
och då tar man det lugnare, iallafall jag.

Vi måste lära oss vinterkörning och anpassa hastig-
heten till väglaget. Och köra med rejäla dubbdäck.
Kör vi på saltade vägar försämras sikten, nedsmuts-
ning av rutor, strålkastare som det blir dyra och
farliga rostangrepp på, även kaross, bromsar lider.
Även däck och dubbar slits ut fort. Vilket medför
försämrat väggrepp då man kommer till mindre vägar
som aldrig saltas eller plogas ordentligt. Även väg-
banan slits fortare med salt samt grundvatten och
natur tar skada. Då vi kört i-vägsalt och bilarna har
blivit smutsiga måste vid tvättning avfettningsmedel
användas, som det måste bli väldigt stora mängder av,
komma ut i vatten och luft genom dunstning och ner-
spolning i tvätthallar samt utomhustvättar medföra
stor miljöförstöring. Vid körning på mörka saltade
vägar nattetid försvinner strålkastarnas effekt jäm-
fört med snöskigt med säkert 50%. Vilket medför svårig-
heter att upptäcka gående eller vilt. Vi lär oss
aldrig köra bil och anpassa hastigheten så länge vi
har saltade vägar.
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Med saltning finns alltid en osäkerhet vid låga temp
om det är vatten eller is på vägbanan. En torr och
moddfri vägbana ger bättre säkerhet även i fallet
packad snö - jämför vägarna i norra Sverige som är
utmärkta. I city-områden där god dränering finns kan
man salta om inte annat så för fotgängarnas och cy-
klisternas skull. Till sist tror jag att man skulle
sanda mer.

Riktigt Vinterväglag med rätt anpassad hastighet är
att föredra mot saltad Vinterväglag och ofta för hög
hastighet.

Det bör vara konsekvens i väghållningen. Helst bör
saltet bort utom på de mest utsatta platserna. Dock
bör man inte lura trafikanter med olika väglag inom
samma vägområde.

Jag vill ha osaltade vägar, bilen förstörs mycket av
salt man kan aldrig ha en ren bil på hela vintern.
Jag kör mellan 4-6000 mil/år och kör jag på osaltade
vägar så vet jag att det är halt med det vet man
aldrig på saltade vägar. Folk tror att är det saltat
då är det bara att köra som på sommarvägar, de inleds
i falsk tro.

Jag är emot saltet på vägarna även om det vid en viss
temp gör att vägbanan blir ren och torr fort. Önskvärt
ett nytt "salt" som har de egenskaper att smälta snö
men ej vara miljöfarliga och framdriva rost på våra
fordon.

Jag tycker att bilisten är så pass omdömesgill att
han själv anpassar hastigheten.efter väglaget. Och
peka på attflera olyckor händer statistiskt sett
med eller utan salt går ej att göra enligt min upp-
fattning.

Helt visst går det överlag att hålla högre hastigheter
vintertid på en saltad väg än på en osaltad om nu
det ska vara någon fördel. Personligen föredrar jag
att ta någraImUNNxürextra på vägen till jobbet fram-
för alla nackdelar som saltet för med sig. Saltet
är en förutsättning för att somliga vars ekonomi
tillåter ständigt nya bilar (rostskadorna får andra-
handsägarnatxn och sporadiska fortkörningsböter ska
få köra som skållade troll vinter som sommar. De skulle
gott kunna ta det lite lugnare ibland. Saltets enda
försvar anser jag ligger i att utryckningsfordon

ibland måste köra fort.
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Plogas och skrapas vägarna väl vid snöfall och sandas
vid korsningar odyl samt om varje enskild bilist'
anpassar hastigheten efter väglaget och tar god tid
på sig så går det säkert bra.

Saltning bör egentligen endast ske vid höstarnas
frosthalka. När det är vinter och snö behövs ingen
saltning.

Efter att ha gjort många resorrmnnrut och åkt mil
efter mil med ren ruta och bra sikt på skrapade vägar
så hoppas jag att även Östergötland slutar med salt.
Eller så får man hoppas att det blir 6-15 grader kallt
från oktober till mars! Då är saltningen ej genomför-
bar.

ökad information och PR för halkkörning är bättre
än saltning.

All bilkörning måste ske med omdöme. Hastigheten
måste anpassas till väglaget. Varför salta vägarna
när man tillåter dubbdäck? Den som inte klarar sig
med dubbdäck i Vinterväglag bör inte köra bil på
vintern.

Anser att det vore bättre att införa t ex obligatorisk
körning med vinterdäck eventuellt dubbdäck under
vintermånaderna. Det finns även en risk att man in-
vaggar sig i en falsk säkerhet när man kör på saltade
vägar, vilket får till följd att hastigheten ökar
medvetet. Särskilt vid mörkerkörning på saltade
vägar när sikten blir så oerhört mycket sämre än på
en vit vinterväg tror jag att trafiksäkerheten för-
sämras istället för att ökas som väl är avsikten med
detta. Sänk hastigheten radikalt, öka trafikövervak-
ningen med radar och trafipax, bort med saltet det
mår både bilarna och naturen bättre av.Bilisterna
måste ta eget ansvar och kunna anpassa hastighet till
vägen, väglag osv.

Har upplevt försöket mycket positivt och ur trafik-
säkerhetssynpunkt,_ lugnare effekt, tänker efter mera,
mindre stress, jämnare fart.

Jag tycker att vägarna kan vara osaltade och istället
sandas. Saltningen gör att vägarna blir moddiga så
att det är svårt att köra och rutor och lycktor blir
svåra att hålla rena. I sämre sikt både dag och natt
ökar inte säkerheten.

Jag tycker att var och en skall anpassa hastigheten
till det väglag som gäller vid det tillfället. En
nedsatt hastighet skulle bara vara svår att hålla
de dagar som det är bra väglag.
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Jag färdas på väg 796 som är en bra Väg. Då tycker
jag att trafiksäkerheten beror på bil och bilförare.
När manåker på vinterväg är det frågan om att an-
passa hastigheten och det tycker jag att man själv
ska kunna räkna ut. Det skulle vara onödigt med hastig-
hetssänkning för det finns vintrar som är gröna.
Sedan tycker jag att den värsta och förädiska halkan
är på höst och våren då det är frosthalka.

Inför lag om användande av dubbdäck ex november-mars.
Detta finns i Finland och verkar inte ha mött något
större motstånd.

Tack för god väghållning.

Förr i tiden saltades inte_vägarna och det gick bra att
köra då med, man visste att det var lika halt överallt
och tog hänsyn till det. Saltas det lite här och
lite där vet man inte hur väglaget är bortom nästa
krök.

Man borde framställa däck som är mjuka och med bra
mönster som ersätter både dubben och salt. Bådadera

är av ondo.

För mig är det en fröjd att komma upp till norrland

och köra på osaltade vägar. Där störs man ej av
dålig sikt orsakad av salt, inte heller råkar man
ut för medtrafikanter som kör som om det var sommar-
väglag lurade av saltningen.

T ex lag på dubbdäck vintertid, saltblandad sand på
svåra partier (för den tunga trafikens skull). Får
det bara vara halt ett tag så vänjer sig nog de flesta
och anpassar hastigheten därefter.

Jag minns försöket med osaltad väg på Kalmarvägen.
Den sköttes bra bortsett från någon gång då den sanda-
des med krossad sten och dessa stenar kastades upp
från mötande fordon. Prova gärna med osaltade Vägar
och något sänkt hastighet.

Saltning ger en falsk säkerhet.

Det finns inget som helst positivt med saltet. Det
tar på bilar, grundvatten, kläder ja allt plus folks
psyke. Underförstått att det invaggar dom i en falsk
trygghet att med salt på vägarna och mycket dubb i
däcken är det bara att "stå på". Folk måste väl inse
att det alltid kan vara halt på vintern och köra där-
efter. Saltet i första hand ger en sörja som är
obeskrivlig att köra och styra i. Bort med skiten
snarast möjligt och lär folk att köra istället.
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Tycker att vägarna borde sandas mycket mer än vad
det gjorts. Denna vinter har inte varit så svår men
när det är mycket svårt, underlättas körningen om Väg-
arna vore sandade, tycker det var dåligt med det vid

prövotiden utan salt. Sandning alltså inte salt det
blir bara smutsigt och smutsar ner rutor och lysen.

Osaltade vägar och dubbdäck bra alternativ.

Varför dubb när det saltas, dubbelmoral. Kör saktare

vintertid.

Så länge det ej går att styra varje människas omdöme
så hjälper ej med salt på vägarna. Dvs köra efter
väglag. Vad gäller v 796 så anser jag att all form
av saltning är överflödig. 2 års vinterkörning där,
kommer mej att sluta med dubbdäck, då jag tycker mig
åkt på sommarväg (nästan). Erfarenhet: Har kört buss
mellan 1949-1974.

Vid -2Oc och snöfall till en tjocklek aV 5 cm blir
saltning av vägarna ofta till nackdel genom att man
binder snön vid vägbanan. Frusen snö (blårev) av
vägytan. Ett dygn efter saltning och vägen har varit
våt och minusgrader förekommer, blir ofta "dagen
innan" saltade vägytan frusen med isbildningar (inte
helt säkert att vägbanan hunnit bli torr).

Subventionera vinterdäcken (salt bort). Aldrig talas<$et
om att dålig sikt på grund av salt och smuts på vind-
ruta och strålkastare varit orsaker till olyckor
vintetid (bara halka). En glädje att köra på vinter-
vita vägar med god sikt. Folk får anpassa sig att ta
detlugnare vintertid (omdöme). Nationalekonomiskt
idioti med saltet och dess förstörelse. (Men det
skapar ju arbete att sprida salt och bygga bilaroch
reparera.)

Metoden att både salta och ploga samtidigt måste vara
felplanerat eftersom den snö som alltid blir kvar
efter plogning blandat med salt bildar en sörja som
blir till hinder för bilisten. Vi bilister måste få
det förtroende av trafikmyndigheterna att vi kan an-

passa hastigheten efter omständighetrna. Det tog 1.5
timme sista gången jag tvättade bilen för att få bort
asfalten på bilen. (Saltet löser asfalt.)

Vägsaltet är nog bra mot halka men ej mot bilar, djur
och natur. Vore det osaltat överallt skulle nog folk
köra mycket lugnare. Nu när det är saltat kör folk
som om det vore sommarväglag och helt plötsligt kommer
dom där saltet inte biter, det är farligt. Saltade
vägar satte ner sikten mycket. Ev saltning på motor-
vägar, där den tunga trafiken rullar.
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Lag om minst 3 mm däck och helt osaltade vägar.

Jag tycker att saltningen försämrar sikten avsevärt,
i synnerhet på natten. Jag föreställer mig också att
däckdubben slits fortare på saltade vägar och då jag
kör ganska mycket på osaltade och osandade småvägar
vill jag absolut ha bra dubbar. Vid vissa låga tem-
peraturer kan saltet ha direkt negativ inverkan på
säkerheten.

Är negativ till all form av saltning på vägar. Saltet
förstör mer än vad det gör nytta. Grundförutsättningen
är att dubbade vinterdäckanvändes. Hastighets ned-
sättning tycker jag är onödig, människornas omdöme
måste gälla när det gäller bilens hastighet.

Föredrar grus istället för salt. Köra med snödäck

istället och anpassa hastigheten.

När det är saltat tror många bilister att det är som
sommarväglag. När det ej är saltat åker folk efter
hurdant väglaget är.

Saltet som sprids ut på snöiga Vägar påverkar sikten,
ökar risken för avkörning på grund av modden när inte
plogning förekommer före saltning.

Saltade vägar medför också trafikrisk pga att man
kan luras att tro att det blir sommarväglag och icke
tänker på ex isfläckar som kan uppstå på vissa par-
tier. Även detta eviga saltblask som yr omkring är
trafikfarligt pga dålig sikt och även irriterade pga
vetskapen att bilen fullkommligt fräts upp av saltets
korroderande effekt.

Jag tycker att man skulle slopa saltningen helt och
införa lag på dubbdäck, och sänka högsta tillåtna
hastighet.

Har endast åkt väg 796 dagligen. Första tiden när
saltningen upphörde hände många trafikproblem. Men
allt efter man blev vanare med underlaget så sjönk
hastigheten och trafiken flöt friktionsfritt. Hastig-
hetsanpassningen var verkligen noterbara. På saltade
vägar körs alltid 90 (förutsatt tillåtenhet) + moms.
På osaltade vägar kör kön vid svår halka t.o.m så lång-
samt som 45-50 km/h. Skötseln av vägen har stor be-
tydelse för säkerheten. Bra skrapning ger nära nog
sommarväglag. Se exempelvis på Norrlandsvägar. Distrikts-

gränserna för vägunderhållet märks väl.
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Det bästa vore att helt avstå från saltning, men då
måste sandning skötas bättre än nu.

Osaltade vägar torkar upp mycket snabbare än saltade.

Jag tycker saltningen har fler negativa följder än
positiva. Vägarna blir moddiga. Är Vägen naturligt
isig och snöig får man en bättre uppfattning om hur
väglaget igentligen är och kan köra efter förutsätt-
ningarna, en saltad vägbana kan ge ett underlag som
man kan missbedöma.

Det saltas onödigt mycket på många vägar. Bättre att

sanda en gång mer än att salta.

Saltning av vägarna är en olycksrisk, alltför många
tror att det är sommarväglag. Sikten blir nedsatt
tack vare filmen som blir kvar på rutan.

Problemet i dag med saltade större vägar contra mindre
osaltade är att bilisten ej lär sig anpassa hastig-
heten efter omständigheterna, likaså vid korsningar
stor väg 4 mindre, är stora vägen saltad men när
bilisten svänger i korsningen tappar bilen plötsligt
greppet i korsningen med möjlig olycksrisk som följd.
Detta är en av de stora nackdelarna med saltningen
idag, dessutom försvinnerytspänningen i saltvattnet
med urusel sikt som följd särskilt i mörker.

I princip med hänsyn till miljön negativ till saltning.
Kör gärna i lägre fart. åaltningen inte effektiv
när det är kallare än -5 C.

Det blir för stora omställningar att köra på saltad
Väg och sedan ta av till en osaltad väg. Trafiktempot
blir högre på saltade vägar och bekvämare trots att
risken för isfläckar fortfarande finnes. Jag tror
att det är bättre med halvhala vägar överallt (plogade
och sandade) då infinner sig inte slöåkandet på samma
sätt och omställningen till vinterkörning när man
tar in på en mindre osaltad väg uteblir.

Rostangrepp orsakar stora ekonomiska förluster. Ex
på balkar och broar. Rost på bilplåt. Rosten på grund
av salt kostar ca 1000000000 kr för hela Europa varje
år.

Det är som något ämne i saltet blivit annorlunda än

förr om åren. Ljusa bilar blir så brunprickade. Det
äter sig in i lacken och rostar utifrån.



Bilaga 1
Sid 12

Saltet är nog bra när det användes på rätt sätt.
Inte som nu då det kommer några få snökorn, då är'
saltbilen verkligen snabbt ute, detta behövs ej.
Jag anser att bilisterna är bortskämda att tro att
alltid åka på sommarväglag. De flesta visar ingen
hänsyn då det är saltat, bara att köra för fullt.
Lär av norrläningarna, där är det inte saltat och
trafiken flyter fint ändå dessutom är det rent och
ljust på vägen samt att ingen miljöförstöring ytter-
ligare sker, det finns nog av sådant ändå. När vägen
saltas blir det mörkt, knappt att strålkastarna kan
bryta igenom och saltvattnet flödar på vägbanan, detta
är vidrigt med saltning. Anpassa hastigheten till väg-
laget, det är mycket bättre.

Bildåren finnes alltid oavsett saltning eller icke
saltning, men när vanliga bilister kommer på att
halkfara finns vid varje tillfälle under vinterhalv-
året så anpassar man hastigheten därefter. Mycket
information om detta i radio, press och tv, ex den
1.12-84 slutar vi att salta alla våra svenska vägar!
Punkt - slut.

Enligtmámpmeningdet goda eller fördelen med saltade
vägar uppväger ej nackdelarna med smuts som kommer
på vindrutan samt lyset samt frätningen på karossen
osv. Har märkt i Michigan USA att saltning inverkar
menligt på växtligheten runt vägen och jag tror på
grundvattnet.

Medckälomfattande saltning som nu pågår har dubb-
däcken ingen betydelse (i stort sett). Man får istället
en hård förslitning på våra asfaltvägar. Fram för
osaltade Vägar och subvention på dubbdäck.

Trevligt av vägförvaltningen att höra vägkonsumenter-
nas synpunkter. I vinter har det ganska ofta blivit
moddsträngar som gjort osäkerheten större spec på
lv 210. Jag har åkt denna sträcka under 9 år vardagar
ca kl 7.00 och ca kl 16.45. Inte något år tidigare
har det varit så många bilar och bussar i dikena
som detta år med saltning. Använd utebliven saltning
som besparingsbetingl (Jag tror också att salt fräter
på broar och ökar underhållet.)

Jag tycker att man försöker att överbeskydda oss
trafikanter. Ordna kurser så folk lär sigköra bil
istället annars slutar det väl med att ni sätter upp
skumgummi runt alla vägar.

Jag tycker att man skall slopa saltningen helt och
hållet man kan gärna sänka topphastigheten vintertid.
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Osaltade vägar fungerar bra om hastigheten sänks och
bilisterna respekterar denna hastighetssänkning. Gör
bilisterna ej detta anser jag att försöken skall upp-
höra eftersom trafiksäkerheten minskar vid bibehål-
lande av hastighet. Det borde ligga i bilisternas in-
tresse att saltningen upphör eftersom rostskadorna
kostar bilisterna stora summor. Saltning på grusvägar
är helt förkastligt.

Jag anser att saltning av Vägarna gör mer skada än
nytta. Bilarna blir svåra att tvätta och rostar all-
deles för mycket på grund av saltet. Därför anser
jag att man slutar upp med.att salta vägarna då det
inte gör någon större nytta varken på trafiksäkerheten
eller ekonomiskt.

Det är både säkrare och trevligare att köra med rena

rutor och strålkastare.

Framför allt blir vägarna väldigt sörjiga av saltning.
Rutorna Väldigt smutsiga.

Kör ganska mycket på väg 596 med Y1G beläggning, där
saltning ej förekommer så Vitt jag vet. Sandning sker
ibland. Framkomligheten pga halka har varit acceptabel.

Dubbdäck höjer trafiksäkerheten, bara sand mindre salt.

Tror säkerheten ökar något. Risk för att hastigheten
ökar. Bil och natur mår troligen inte bra av salt.

Kör trafikanterna försiktigt och tager hänsyn till

varandra kan nog många olyckshändelser minskas.

Genom åren som yrkes-chaufför så har jag haft glädjen
4 att få köra på riktiga Vintervägar rena och fina men
som överallt annars så är det hastigheten man får an-
passa. En sak som jag tycker är besvärlig är när väg-
hyvlarna skrapar så att vägbanan blir väldigt spårig.
Ett ex, när försök gjordes utan saltning på Kalmar-
vägen från Skeda Udde och österut.

Körde hela vintern 82-83 på ösaltade och oplogade
vägar. Körde i diket på en väg som normalt är saltad
och plogad.

Saltning bör endast förekomma på vissa utsatta ställen
som vägverket är medveten om. Vid saltning av vägar
är det många bilister som kör för fort efter väglaget
och då händer det många olyckor i onödan. De tror
att är det saltat då är det som sommarväglag.

Är Norrlänningl
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Positiva till saltning

Jag tror inte det är möjligt att ta bort saltningen
på dessa breddgrader. Bilisterna (de flesta) är vana
vid saltet och kör därefter. Vem tar ansvar för olyckor
- skador - död?

Vid extremt halt väglag underkylt regn är det bra med
saltning för trafiksäkerheten.

Jag kör sträckan Mantorp - Linköping varje dag kl
8.30-13.00. Denna sträcka tycker jag är bra att den
saltas. Jag tror att olyckorna minskar.

önskvärt att saltningen utfördes tidigare i synnerhet
på mornarna efter snöfall och.underkylt regn. Tiden
mellan 05.00 och 08.00 är trafiken livlig med bilar
och tvåhjuliga fordon. Fotgängare använder ofta kör-
banan (utan reflex). I vissa fall kanske saltningen
är lite för generös.

Salt höjer trafiksäkerheten och dom negativa effekterna
som.rostskador och påverkan på naturen måste man jäm-
föra med fler personskador och materiella skador.

Att sänka hastigheten är inget att rekomendera för
det blir bara att alla som vill köra enligt nuvarande
hastighet blir lagbrytare, och dom som inte vill köra
fort gör ändå inte det. Enligt min åsikt så har vi
bra vinterväghållning så låt oss inte ändra på det.

Sand utan salt i har ingen funktion. Om saltningen
används på rätt sätt sålunda skall man ej salta bort
snö utan endast halka.

För yrkestrafiken t exlångtradare kan det vara moti-
verat med saltninq på Europavägar o dyl. Vissa backar
t ex vid Norsholm kräver radikala åtgärder således
saltning.

Tycker bra om saltade vägar för trafiksäkerheten, men

bilen mår inte bra av saltet.

Vägen Skn-Mot är väldigt dålig. Kurvig och smal.
Mycket Sjuktransporter o dyl._Därför tycker jag att
det är en olämplig väg till försök.

Har åkt väg 796 sedan år 1971 alla arbetsdagar. Bor i
Malmslätt kör motorvägen till Tallboda sedan 796 till
Gistad Jag upplever den osaltade vägen ur trafiksäker-
het som osäker med många avåkningar, trafiken flöt
långsamt ibland 20-30 km med trafikstockningar som
följd. Tror ej att det går helt att sluta med saltet
men i vissa lägen minska ned saltmängden.
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Frågorna är ej relevanta. Frågorna antyder att väg-
verket skulle ha sandat. Den sand som förbrukats är

troligeninte mer än vad som ryms i mina barns sandlåda.
I Norrland sandar man! På provsträckorna har endast
vid enstaka tillfällen sandats. Den typen av försök
är närmast livsfarlig. Jag kan ge exempel. Glashalt,
ingen sand, lastbil ca 12 ton gör helomvändnign framför
mig. Tack och lov jag kör ca 30 km/h och lyckas styra
mig ur frontalkollision. "Förbannad" ringer jag upp
vägförvaltningen och frågar varför man inte sandat
och får till svar att man endast har sand som är
färdigblandat med salt och inte kan användas! Detta
hände för ca 2 år sedan.

Som yrkeschaufför vill jag helst framföra ett tungt
långt fordon på saltade vägar. Om jag vore enbart
personbilsförare skulle jag kanske ha svarat något
annorlunda.

Vägunderhållet har varit bra kanske beroende av bil-
Vänlig vinter.

Eftersom.jag själv varit utsatt för flera halkolyckor

och svåra sladdar är jagväl medveten om att jag är
räddare än de flesta just för halkan och det är dumt
för man blir spänd och det är inte bra. Men jag får
nog leva med det och kommer alltid att köra mycket
försiktigt när vägarna är hala och inte saltade.

För tyngre fordon betyder framkomlighet och säkerhet
mycket därför är sandning och salt i rätta prOportio-
ner enda sättet att hålla trafiken flytande i backar
och svåra passage. På personbilar används dubbdäck
nästan uteslutande, vilket ej är möjligt på tyngre
fordon på samtliga hjulaxlar.

Billigare skrota en bil än en människas liv.

"Bättre en rostig bil än en kvaddad".

Hoppas vi slipper flera dumma fösök.
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Tveksamma kommentarer

 

Saltade vägar är så smutsiga. Sikten blir därav dålig.
Sänk hastigheten istället. Stora vägar typ E4 skall
troligen vara saltade pga den tunga trafiken och snabba
hastigheten.

Jag anser att vägunderhållet skall ske med förstånd
och sunt förnuft och inte så statiskt som idag. Ex:
Försöket med helt osaltade vägar är tokigt, varför
måste det vara antingen eller? Är det för Vägverket
skall få mandat för obegränsad saltning? Saltning
behövs ex vid tidig frosthalka på hösten när trafi-
kanterna är ovana och har sommardäck. Men däremot
för idogt saltande för att "lura" bilisterna att det

är sommarväglag vilket det inte är, är lurigt. Och
som man råkar ut för vid frosthalka att det saknas
salt på någon sträcka och på småvägar och bakgator
där halkan då kommit "plötsligt". Exempel kan nämnas
vid CVM där saltningen har slutat tvärt. Saltning
behövs också vintertid vid blixthalka och ev för att
lösa upp snö och is, men då fordras att modden skrapas
bort och inte som nu att man ersätter plogning med salt,
med stor besvärlighet med modd och risk för planing
och återföljande "två spår i modden". Kommer man utan-
för dessa spår är det "kaputt". Saltning i tät snöfall
som nu förekommer är helt vansinnigt och även saltning
vid kall väderlek, under minus 10 som också förekommer.
Man får hoppas att Vägverkets personal mera kan se
vad deras åtgärder och ansträngningar får för resultat
för trafiksäkerheten i positiv eller negativ riktning
och att åtgärderna endast har till syfte att främja
trafiksäkerheten. Saltning kan enligt min mening min-
skas med hälften eller 2/3 om det bara saltas för-

nuftigt.

Det är på hastigheten det beror på om man tycker det
är dåligt med trafiksäkerheten, kan vi inte lära oss
att anpassa farten efter väglaget, så för att få tra-
fiksäkrare vägar måste man sänka hastigheten med ca
20 km/h under vinterhalvåret.

Antingen saltade vägar och förbud för dubbade däck.
Eller osaltade vägar och dubbade däck.

Salta gärna på de stora vägarna samt vid vägkorsningar
och backar. Dock inte medans snöfall fortfarande pågår,
De "kanter" som bildas när det åter fryser på är inte
behagliga. Skrapning och sandning är för övrigt att
föredra. Tack för detta positiva frågeformulär då
man kan säga sin mening.
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Trafiksäkerheten kan vinna på att man saltar vägar
vid extrema förhållanden, exempelvis underkylt regn,
frosthalka o dyl. Däremot anser jag att saltning vid

snöfall inte bidrar till Ökad trafiksäkerhet.

Tung trafikmåste ha framkomlighet i korsningar och
backar men det går nog att minska på saltningen på
jämn väg.

Har åkt mellan Linghem och Linköping. Det är en mycket
bra väg där saltning ytterst sällan är påkallad. Kan
tänka mig att andra vägar kan behöva saltas oftare
för att öka framkomligheten. Men salt ger modd som är
lika besvärlig som isiga vägar. Dessutom blir rutan
igengrodd vid omkörningar vilket också är en trafik-
fara.

Om de tankar som ibland framförts att förbjuda dubb-
däck slår igenom kommer detta att kräva mycket bättre
väghållning med både plogning, sandning, saltning etc.
Saltning måste ske vid rätt temperatur och helst före
snöfall inte som skett vid några tillfällen efter
snön, när temperaturen nått -10 -15 . Då muras lyse
och vindruta igen och förstör sikten. Spolare har ju
en tendens att inte fungera i dessa temperaturer
heller.

 

Helst skulle jag vilja slippa använda salt för det
blir smutsigt och otrevligt och troligtvis ej bra för
naturen men trots detta föredrar jag det för det blir

snö och isfritt fort vid temp nära noll.

Om man beslutar att vi skall åka på osaltade vägar
bör också dubbarna i däcken vara längre och flera än

vad som tillåts idag.

Saltning vid svåra partier ex vid backar så att tung
trafik kommer fram. I övrigt noggrann plogning och
vid behov skrapning anser jag som det bästa alterna-
tivet.

Det vore skönt att slippa saltning men det går inte
att komma ifrån att det känns lugnare att åka iväg
på morgonen och veta att det är mindre risk för halka.

Saltning bör ske i tätorterna - på genomfartsleder,
backar, broar, korsningar.

Vid visst väglag typ underkylt regn kan det vara be-
fogat med saltning, Men inte vid normal vinterföre.
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Jag pendlar dagligen till Norrköping. Om jag tar
796:an (osaltad) och kör i 80 km/h "forlorar" jag
ca 25 minuter jämfört med E4:an där det ändå inte går
att köra i mer än 90 km/h om Vägen är saltad och hal.
Mycket Värre är det mellan Norsholm och Norrköping
där ingen saltning i världen hjälper. Folk kör som
dårar där och tvingar varandra helst av Vägen. En del
kör ihjäl sig. De gångerna som det var snö i Vinter
blev trafiken lugnare och säkrare även på "dödens Väg".
Annars är det fullständigt vansinne där. Hoppas att
dessa mina synpunkter inte är ovidkommande för Er.

Jag tror att man ska se till de olika fordon som tra-
fikerar vägen. Vid hal Väg och solsken ex Våren så
måste man nog salta eller riva. Det var så ett antal
gånger de åren som har gått på Väg 796. Då är hastig-
heten av betydelse. Jämn fart inga kraftiga rattrörel-
se eller inbromsningar. Där finns en stor skillnad
mellan yrkesföraren och p-bilisten.

Tror att sandade vägar är effektivare.

Provsträckorna utan salt kan vara farliga när bilister
kommer från saltade Vägar in på osaltade och inte
ändrar körstil eller inte observerar att saltning
upphört. Saltning förstör sikten pga att det stänker
massor med lortig saltlake. Saltad snömodd är besvär-
lig att köra i.

Man skall anpassa farten efter vägens beskaffenhet.
Saltning bör undvikas innan plogning har skett, men
det förekommer allt ofta.

Icke saltning innebär större ansvar för Vägverket.




