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1. INLEDNING

För att bekämpa halka används sedan länge salt (NaCl) på högtrafikerade

vägar och sand på vägar med mindre trafik. Sanden blandas ofta med salt

för att undvika tjälklumpar och förbättra sandens vidhäftning.

Nuvarande kunskap visar att saltningens negativa effekter (främst for-

donskorrosion och miljöpåverkan) kan vara stora, samtidigt som det inte

gått att genom hittills utförd forskning vid VTI (Statens Väg- och

Trafikinstitut) påvisa säkra trafiksäkerhetseffekter. Det finns därför stor

anledning att öka kunskapen om saltanvändningens fördelar och nackdelar.

Regeringen har därför intitierat ett brett upplagt forskningsprogram som

kommer att genomföras av Vägverket, Kommunförbundet och VTI.

En del av detta program är att klarlägga konsekvenserna för trafikanter,

omgivning och väghållare då en hel region är saltfri, d v 5 i detta fall

saltfria vägar och gator på Gotland.

Att Gotland valts beror bl a på

_a_tl skall omfattningen av fordonskorrosionen minskas förutsätter detta
att man inte kör på någon saltad väg. Då det är relativt få
"gotlandsbilar" som kör på fastlandet vintertid, bör korrosions-
effekten på längre sikt kunna klarläggas via t ex bilprovningens
årliga fordonskontroller,

att "regionen" är liten och klart avgränsad,

_att_ det är lätt att nå trafikanterna med väg- och trafikinformation.
(Trafikantinformation gavs av vägmästare varje dag i radio, vilket
uppskattades mycket.)

Projektet startade vintern 1985/86 då referensmätningar utfördes medan

vägnätet fortfarande saltades. Vintern 1986/87 inleddes den saltfria

vinterväghållningen.

Parallellt med mätningar på Gotland görs mätningar inom ett kontroll-

område i Kalmar län (Gamleby arbetsområde och Västervik tätort).



Följande effekter studeras:

- Väglag - Olika trafikantkategoriers inställning

- Korrosion - Hastighet

- Trafiksäkerhet - Trafikdata (flöde, kollektivresande, dubb-
andel)

- Stopp/blockeringar - Väghållarens erfarenhet

- Miljö - Väghållarens kostnad

Projektet drivs av Vägförvaltningen och Gotlands kommun gemensamt.

VTI, Korrosionsinstitutet och Statens Provningsanstalt svarar för mät-

program och resultatutvärdering.

I detta Notat redogör VTI för sina studier vintrarna 1985/86 och 1986/87.

För att få med de viktigaste studierna i en publikation har vägverket

genom P-G Land bett VTI att i detta notat även redogöra för korrosions-

studierna som utförts av Korrosionsinstitutet och Statens Provningsanstalt

(SP). För både SP och VTI återstår en del analyser varför detta får ses

som en lägesrapport och ett underlag till den brochyr som i höst skall

delas ut till gotlänningarna.

I detta notat har Lars Bäckman skrivit om miljö (kap 6), Nils-Petter

Gregersen om trafikanternas inställning (kap 7), Göran Nilsson om trafik-

säkerhet (kap 5) och Gudrun Öberg har skrivit resten.



2 VÄDER OCH VÄGLAG

Den senaste vintern hade en varm inledning men i övrigt har de båda

vintrarna varit kallare eller t o m mycket kallare än normalt (figur 1).

Den totala nederbördsmängden (regn och snö) under vintern 1985/86 var

11 96 högre än normalt och under 1986/87 7 96 lägre än normalt i Visby.

Motsvarande siffror för Västervik var 32 respektive 16 96 högre än

normalt. På grund av den låga temperaturen har dock andelen snö av

nederbörden varit större än normalt. Snödjupet var under framför allt

januari 1986/87 betydligt högre än året tidigare. Av väghållarnas

rapporter framgår att mellersta Gotland haft betydligt fler dagar med

snöfall och snödrev än vad norra och södra Gotland och fastlandet haft.

Väglagsuppgifterna har inte analyserats färdigt men preliminära resultat

tyder på att andelen is/snövåglag vintern 1986/87 på gotländska lands-

bygden år ca 30 96 mot 15 96 på fastlandsvâgarna. I Visby var andelen

is/snöväglag också ca 30 96 medan Västervik hade 25 96. Andelen fläckvis

och spårbildning varierar mellan 5 och 10 96. Resten är barmark.



Fi ur 1. Vintermânadernas medeltemperatur vid SMHI-stat
Visby och Västervik.
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I en vägverksrapport, DD 146, har klimatdata tagits fram som underlag

för driftplanering. De definitioner som där ges av halkdygn m m har

utnyttjats för att avgöra hur vintern varit ur väghållarsynpunkt. På vissa

punkter skiljer sig våra definitioner ifrån DD 146 och dessa anges här.

Snödygn är dygn med nederbörd då antingen snödjupet ökar eller tempera-

turen varit lika med eller lägre än OOC. Detta tilläggsvillkor behövs

eftersom vi inte har kännedom om nederbördstyp. I vägverksrapporten

anges snödrevsdygn som ett dygn under vilket vindhastigheten överskrider

5 m/s samtidigt som snötäcke förekommer. Vi har lagt till villkoret att

det skall ha varit minusgrader sedan senaste snöfallet.

 

Antal snödygn

     

Nederbörd Visby Västervik
cm 1985-86 1986-87 1985-86 1986-87

0,1 - 2 41 30 33 25
2 - 3 10 7 6 4
3 - 4 2 6 8 2
4 - 5 2 2 4 4
5 - 6 2 6 3 0
6 - 7 l 0 2 1
7 - 8 l 1 1 1
8 < 3 3 7 9

Totalt 62 55 64 46

Antal Visby Västervik
dygn med 1985-86 1986-87 1985-86 1986-87

Snödrev 22_ 31 8 15

Halkdygn 46 44 38 35
varav

Kemiska halkdygn 40 38 29 26

 

Som framgår av tabellerna har vintrarna varit olika men det är även en

viss skillnad mellan Visby och Västervik. Antalet snödygn var i stort sett

lika många i Västervik och Visby vintern 85/86. Vintern därpå var det

färre snödygn och Visby hade 9 fler snödygn än Västervik. Skillnaden i

snödrevsdygn är ännu större där Visby har 2-3 gånger fler snödrevsdygn

och där den senaste vintern haft fler snödrev än tidigare. Halkdygnen har



varit ungefär lika många de båda vintrarna men det är ca 10 fler i Visby

än i Västervik.

Om våra snödrevssiffror jämförs med SMHI-statistik över väderförlopp ser

vi att de skiljer sig en del.

  

Antal Visby Västervik
dygn med 1985-86 1986-87 1985-86 1986-87

Högt snödrev 3 6 0 3

Lågt snödrev 27 34 0 6

Snöyra O 1 O 4

 

Totalt 30 41 0 13

 



3 TRAFIKDATA

Följande mätningar har utförts de båda vintrarna:

- trafikräkning hela vintern i 3 punkter på Gotland och 2 i kontroll-
området,

- antal avställda fordon,

- andel dubbfordon räknat på olika parkeringsplatser,

- antal busspassagerare.

De två förstnämnda punkterna har VTI sammanställt. Övriga har VFI

sammanställt.

3. 1 Trafikräknirg

 

Vägverket har räknat antalet fordon på 3 platser på Gotland och 2 på

fastlandet. Resultaten framgår av nedanstående tabell. Det bör dock

påpekas att en del egendomliga resultat finns. Det kan bero på att den

senaste vinterns is/snöväglag var besvärligare men det kan kanske också

vara mätfel. Orsaken är inte klarlagd ännu.

Tabell 1. Genomsnittligt antal fordon per dygn med olika väglag. Inom
parentes anges den procentuella andelen fordon vid is/snö i
förhållande till barmark.

  

Våg Barmark islsnö
nov,dec jan, feb, mars nov, dec jan, feb, mars

85 86 86 87 85 86 86

Gotland
140 1212 1483 1301 1388 1256 1228 993

(103,6) (82,8) (76,4)
143 2991 3301 2805 1962

(93,8) (59,3)
1118 1550 1503 111126

(92,0)
Västervik

66 3031 l+031 3656 3319 2903 - 2911
(95,8) (79,6)

135 993 1125 1229 1153 1032
(116.1) (91,8)

 



3.2 Avställda fordon

 

Från Statistiska Centralbyrån har erhållits uppgift om hur många fordon

som varit avställda den 31 december och som har ett avställningsdatum

som är tidigast 1 oktober. Här redovisas enbart personbilsuppgifter

eftersom dessa inte i lika hög grad som andra fordonstyper påverkas av

bl a arbetsmarknaden. Av figuren framgår dels hur många personbilar

som finns i Gotlands och Västerviks kommuner och dels hur många som är

avställda. Andelen avställda personbilar är 4-5 % i både Gotlands och

Västerviks kommun. Den osaltade vintern på Gotland förefaller inte ha

gett upphov till fler avställda bilar.

'rosean person bilar
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Figur 2. Antalet i trafik och avställda personbilar i Gotlands och
Västerviks kommuner.



3.3 Andel dubbfordon

Dubbdäcksräkning har gjorts på parkeringsplatserna vid Östercentrum och

utanför Söderport i Visby. Andelen dubbdäcksförsedda fordon har ökat

från 74 % i januari 1986 till 80 % i januari 1987.

3.4 Kollektivtrafikresandet

Normalt gör Gotlands kommun tre passagerarräkningar per år - i mars,

juli och november. De senaste åren har man märkt en viss minskning av

antalet resande, vilket bl a kan bero på en ökad inflyttning till Visby.

Passagerarräkning på bussar har för detta projekt genomförts i februari

1986 och 1987. Räkningen har skett under en tvåveckorsperiod båda

gångerna. Föraren har noterat antal påstigande vid varje hållplats, linje

och tur.

Genomsnittligt antal resande per dag:

februari 1986: 4 019

februari 1987: 3 813

Detta innebär en minskning av kollektivtrafikresande med ca 5 96.
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4 PERSONBILSHASTIGHET

Vintrarna 1985/86 och 1986/87 mättes fordonshastigheter på Gotland. I

kontrollområdet mättes enbart den första vintern. Detta berodde på

fördyringar för mätningarna på Gotland då de fick göras om på grund av

kraftiga snöfall/snödrev under första mätveckan. Mätningarna gjordes på

landsbygdsvägar och på större trafikleder i Visby. Resultaten visar att

medianhastigheten för personbilar har från vintern 1985/86 till vintern

1986/87 minskat med 0,2 km/h på barmark och med 5,1 km/h på islsnö.

Barmarksresultatet är inte signifikant skilt från noll på 5 96 risknivå

medan islsnö resultatet är det. Det förefaller som om de som kör

långsammare (l5-percentilen) har sänkt sin hastighet mer mellan vintrar-

na. Uppgifterna om hastighetsförändringar vid is/snö ovan gäller oavsett

is/snöväglag. Vintern 1986/87 drev snön ganska mycket vilket innebar att

det ofta var dålig sikt samtidigt som det var is/snöväglag. För två av

mätpunkterna har dock gått att finna exakt samma väglag de båda

vintrarna (spår: tunn is, mellan spår: 1 cm lös snö och lätt snöfall).

Temperaturen skiljer sig en del. Hastighetsskillnaden mellan vintrarna år

vid samma islsnöväglag 3,2 km/h och vid jämförelse mellan alla is/snöväg-

lag har dessa två platser en skillnad på 5,3 km/h. Dessa tal är osäkra

eftersom de bygger på bara några timmars mätresultat.

Personbilamas medelhastighet på alla vägarna vid barmark var vintern

85/86 71,6 km/h och vintern 86/87 71,4 kmlh. På islsnö var motsvarande

siffror 69,8 respektive 64,7 km/h.
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5 TRAFIKSÄKERHET

En fråga som uppstår då vinterväghållningen förändras är om antalet

trafikskadade och antalet trafikolyckor kommer att påverkas positivt

eller negativt. I själva verket är frågan mycket komplex eftersom det

inte är möjligt att kontrollera de väderleksbetingelser som i första hand

bestämmer väglaget och olycks- och skaderisker. Detta innebär att det är

besvärligt att göra jämförelser mellan olika vintrar och/eller olika områ-

den. Dessutom kommer olika typer av väglag genom vinterväghållnings-

åtgärder att förändras i olika grad beroende på trafikintensitet, väderlek,

tidpunkt på dygnet osv.

En möjlighet som står till buds är att definiera en tidsperiod -i detta fall

november-mars - och följa olycksutvecklingen mellan olika år i förhopp-

ning om att eventuella förändringar indirekt kan hänföras till förändringar

av vinterväghållningen.

För att förstärka denna indirekta analys görs en motsvarande olycksupp-

följning i Västerviksområdet som valts eftersom det är den del av

fastlandet där väderleksförhållanden och väghållningsområdets omfattning

har vissa likheter med Gotland.

Dessutom kan analysen förfinas genom de dygnsvisa observationer av

väglag och väderlek som utförts.

Information om trafiksäkerheten har erhållits från tre oberoende rappor-

teringsrutiner:

o Trafikskaderegistrering på lasarettet i Visby och Västervik.

0 Insamling av polisrapporterade trafikolyckor på Gotland och i Väster-
viksområdet - såväl statliga som kommunala väghållningsområden.

o Insamling av trafikskadeanmälningar från Länsförsäkringar på Gotland.
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5; 1 Trafikskaderegistrering

 

Genom överenskommelse med sjukvårdsenheterna i Visby och Västervik

har för perioden november-mars under vintrarna 1985/86 och 1986/87

registrering skett av personer som skadats utomhus i trafikmiljö.

Registreringen har skett vid patientens ankomst till respektive akut-

mottagning enligt följande trafikskaderapport (se bilaga 1 ) .

l tabell 2 redovisas de trafikskadade efter trafikantkategori. Bland de

skadade dominerar fotgängare som i de flesta fall halkat omkull på is-

eller snöväglag. Cyklister och mopedister resp bilister är i antal skadade

ungefär av samma storleksordning.

Tabell 2. Trafikskadade efter trafikantkategori. Uppgifter från sjuk-

    

vården.

Antal skadade (därav i kollisioner)

GOTLAND VÄSTERVIK

1985/86 1986/87 1985/86 1986/87

Fotgängare 89(5) lOl(3) 149(5) 135(2)

Cyklister NO) 21 (6) 3#( 13) 30(8)
Mopedister 2(1) 4 5(1) l
Motorcyklister 2 2 - -

Bilförare l8(3) l8(6) 20(8) l8(l 4)
Bilpassagerare l7(4) 1 1(3) lO(6) 1304)

Busspassagerare 2 - i; 2
Andra - .. q, 1

Sum ma 160(18) 157( l 8) 226(33) 200(28)

 

Totalt är de förändringar som skett mellan de båda vintrarna relativt

små, även om det i Västerviksområdet har skett en minskning och då

framför allt när det gäller antalet skadade fotgängare. På Gotland har

antalet skadade fotgängare ökat. Andelen skadade i kollisioner är 11 96

på Gotland och 15 96 i Västerviksområdet.
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I övrigt är antalet skadade i olika trafikantkategorier relativt få och de

förändringar som redovisas kan vara rent slumpmässiga,

Vi kan emellertid slå fast att totala antalet trafikskadade inte ökat

mellan de båda vintrarna.

Av tabell 3 framgår att variationerna mellan månader är betydligt större

än vad slumpen skulle kunna ge upphov till. Här framgår med stor klarhet

väderlekens och väglagets inverkan på antalet trafikskadade.

Tabell 3. Antal skadade per månad. Uppgifter från sjukvården.

   

GOTLAND VÄSTERVIK

Månad 1985/86 1986/87 1985/86 1986/87

November 44 16 52 25

December 45 59 64 50

Januari 26 36 66 45

Februari 21 31 20 46

Mars 24 15 24 34

November-mars 160 157 226 200

 

Samtidigt visar det sig emellertid att dessa variationer inte är desamma

på Gotland och i Västerviksområdet. I tabell 4 redovisas förhållandet

mellan trafikskadade för de båda vintrarna i relation till vintern 1985/86.

Tabell 4. Antal trafikskadade vintern 1986/87 i förhållande till vintern

 

1985/86.

Månad GOTLAND VÄSTERVIK

November 0,36 0,48

December 1,31 0,73

Januari 1,38 0,68

Februari 1,48 2,30
Mars 0,62 1,41
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På Gotland var antalet trafikskadade fler under månaderna december;

januari och februari 1986/87 än 1985/86, medan motsvarande gäller i

Västerviksområdet under februari och mars.

Det är således endast november och februari som uppvisar samma mönster

i de båda undersökningsområdena.

I tabell 5 redovisas antalet trafikskadade efter ålder. Antalet trafik-

skadade i de olika åldersgrupperna är litet men ändå relativt stabila

bortsett från åldersgruppen 50-59 år i Västerviksområdet där antalet

trafikskadade minskat och åldersgruppen 30-39 år samt 60-69 år på

Gotland där antalet trafikskadade ökat. De senare förändringarna kan

dock fortfarande vara slumpmässiga.

Tabell 5. Antal skadade efter ålder. Uppgifter från sjukvården.

  

GOTLAND VÄSTERVIK

Ålder 1985/86 1986/87 1985/87 1986/87

0-4 1 - - -

5-9 2 - 6 2

10-14 5 4 10 7

15- 19 17 17 22 20

20-29 26 26 21 16

30-39 12 22 20 22

40-49 27 21 23 27

50-59 23 21 49 34

60-69 17 29 35 36

70-79 20 15 26 29

> 79 5 7 13

Okänt 5 5 1 1

 

160 157 226 200
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Tabell 6, Antal skadade efter trafikmiljö; Uppgifter från sjukvården,

   

GOTLAND VÄSTERVIK

1985/86 1986/87 1985/86 1986/87

Korsning 14 12 24 15

Gata/väg 100 99 98 108

Trottoar/gångbana 25 24 63 50
Cykelbana 6 5 8 9

Annan plats 15 17 33 19

160 157 226 200

 

Även här är förändringarnas storlek inte större än att slumpen spelar den

största rollen. Men däremot är förhållandet mellan olika miljöer olika på

Gotland och i Västerviksområdet. Detta framgår av tabell 7 som

redovisar för båda vinterperioderna fördelningen av de trafikskadade i

olika trafikmiljöer.

Tabell 7. Andel trafikskadade i olika trafikmiljöer vintrarna 1985/86
och 1986/ 87 på Gotland och i Västerviksområdet, procent.

GOTLAND VÄSTERVIK

  

Korsning 8,2 96 9,1 96

Gata/väg 62,8 96 48,4 96

Trottoar/gångbana 15,5 96 26,5 96
Cykelbana 3,5 96 4,0 96

Annan plats 10,1 96 12,2 96

Summa 100 100

 

Jämfört med Västervik skadas betydligt större andel av de trafikskadade

på Gotland på gata/väg och betydligt mindre andel på trottoar/gångbana.

Detta senare speglar med stor sannolikhet skillnader i fotgängarnas

situation inne i själva Visby jämfört med Västervik.
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I tabell 8 redovisas de trafikskadade efter väglag på skadeplatser;

Tabell 8. Antal trafikskadade efter väglag på skadeplatser vintrarna
1985/86 och 1986/87 på Gotland och i Västerviksområdet.
Uppgifter från sjukvården.

   

GOTLAND VÄSTERVIK

1985/86 1986/87 1985/86 1986/87

Ej halt 14 13 18 41
15/snö sandat 18 31 28 13

Is/snö ej sandat 107 97 168 143
Annan halka 11 6 6 l

Okänt 10 10 6 2

Summa 160 157 226 200

 

Tabellen är sVårtolkad men ger vid handen att på Gotland tycks perioder

med barmark vara desamma båda vintrarna medan sandat is/snöväglag

förekommer i större grad vintern 1986/ 87 än 1985/86.

I Västervik tycks barmark förekommit under längre perioder vintern

1986/87 jämfört med 1985/86. Detta överensstämmer med resultat från

väglagsstudierna som visar att barmark varit förekommande oftare under

vintern 1986/87 jämfört med 1985/86 i Västervik. 1 Visby tycks situatio-

nen inte skilja sig nämnvärt mellan de båda vintrarna.

Av väglagsstudierna framgår att det dominerande väglaget under perioden

november till mars är barmarksförhållanden. Men studerar vi uppgifter

om trafikskadade från sjukvården finner vi att omkring 80 96 av alla

trafikskadade skadas vid ls/snöväglag. Detta pekar entydigt på de ökade

skaderisker som betingas av is/snöförhållanden på väg- eller gångbanan.
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Tabell 9, Andel skadade vid olika väglag vintrarna 1985/ 86 och 1986/87
på Gotland och i Västerviksområdet.

   

GOTLAND VÄSTERVIK

1985/86 1986/87 1985/86 1986/87

Is/snöväglag 78,1 96 81,5 96 86,7 96 78,0 96

Annat 21,9 96 18,5 96 13,3 96 22,0 96

5.1.1 Dygnsvis fördelning av trafikskadade

För att ytterligare knyta de trafikskadade till olika typer av väderleks-

eller väglagsförhållanden har även en dygnsfördelning gjorts för de båda

vintrarna och områdena.

Totala antalet dygn är 151 varje vinter vilket innebär att ungefär 1

trafikskadade per dygn registrerats i Västervik och ungefär 1,5 trafik-

skadade i Västervik. I följande figurer redovisas perioder - två eller flera

dygn under vilket antalet trafikskadade är i genomsnitt 2 eller flera på

Gotland resp 3 eller flera i Västerviksområdet.

Vintern 1985/86 och vintern 1986/87 är härvid likartade på Gotland men

under vintern 1985/86 förekom ovanstående perioder under månaderna

november och december medan motsvarande månader under vintern

1986/87 var december och januari.

För Västerviksområdet är vintern 1986/87 gynnsammare än vintern

1985/86 då november, december och januari har långa perioder med högt

antal skadade/dygn medan de trafikskadade under vintern 1986/87 är mera

jämnt fördelade bortsett från julhelgen och en period i mitten av januari.

Motsvarande perioder finns också på Gotland, särskilt den 21-23 januari

1987.
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Den skillnad som förekommer mellan de båda vintrarna i Västerviks-

området kan således i hög utsträckning förklaras av en högre koncentra-

tion av trafikskadade under de tre första månaderna av vinterperioden

1985/86 även om de största skadetopparna inträffat under vintern 1986/87

(27 december och 12 januari).

De dygn som är kryssade i figurerna innebär att antalet trafikskadade är

högt även i jämförelseområdet, vilket torde förklaras av att väderleks-

-situationen täcker såväl Gotland som Västerviksområdet. I övriga fall

finns ibland en tidsförskjutning och i andra fall tycks väderlekssituationen

vara lokal.
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Figur 3. Dygn med trafikskadade markerade. X innebär högt antal
trafikskadade i både prov- och kontrollområdet.
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542 Polisrapporterade trafikolyckor

För de båda vinterperioderna 1985/86 och 1986/87 har även de polis-

rapporterade trafikolyckorna behandlats för Gotland och Västerviksom-

rådet. Alla polisrapporterade trafikolyckor på Gotland finns i vägdata-

banken, såväl de olyckor som inträffat på det statliga vägnätet som på det

kommunala vägnätet. För Västerviksomrâdet omfattar de polisrapporte-

rade olyckorna olyckor som inträffat på statliga vägar inom arbetsområde

24 och 25 samt olyckor som inträffat inom Västerviks väghållningsområde.
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I tabell 10 och 11 redovisas antalet polisrapporterade trafikolyckor efter

månad och väglag för vintrarna 1985/86 och 1986/87 på Gotland och i

Västerviksområdet.

Tabell 10. Antal polisrapporterade trafikolyckor vintrarna 1985/86 och
1986/87 på Gotland efter månad och väglag.

GOTLAND

November-mars

Våglag

Torrt Várt ls/snö Tunn is Snömodd Okänt Summa

um 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 85/87 85/86 86/87 85/86 86/82

November 8 7 9 16 2 - 2 5 3 - - - 24 28

December - x 6 4 2 5 4 6 - 2 2 1 - 18 14

Wi 1 9 10 1 3 3 6 1 15 19

Febnuá 1 2 2 9 7 3 1 2 1 16 13

Mars 3 5 6 2 4 2 1 3 2 2 16 13

Nov-:nan 12 20 20 20 25 23 17 11 11 12 4 2 89 87
-l

Tabell 11. Antal polisrapporterade trafikolyckor vintrarna 1985/86 och
1986/87 i Västerviksområdet efter månad och väglag.

VÄSTERVIK

Torrt Vått Is/snö Tunn is Snömodd Okänt Summa

.
1
58

33
0,

<
1

1
1

.h
'

.
'

'J
,

\

Månad 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 86/87

November 7 7 4 22 2 - 10 1 5 , - 1 1 29 31

December - 7 7 7 8 6 8 2 9 7 1- 1 32 32

Januari 1 - 6 2 7 19 6 4 16 7 1 37 32

Februari 1 5 - 13 10 4 5 5 7 3 - - 23 30

nu 9 14 7 8 - a 2 5 - 2 - 18 29

18 33 24 48 27 33 31 17 37 21 2 2 139 154



Tabell 12.
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Av tabellerna framgår att antalet olyckor på Gotland är oförändrat

mellan de båda vintrarna; Fördelningen på månad är likartad;

I Västerviksområdet har antalet olyckor ökat något, en ökning som kan

hänföras till ökat antal viltolyckor.

I tabell 12 redovisas olyckorna fördelade på barmark och vinterväglag

(torrt + vått resp is/snö + tunn is + snömodd för de båda regionerna.

Antal barmarks- och vinterväglagsolyckor vintrarna 1985/86
och 1986/87 på Gotland och i Västerviksområdet efter månad.
Uppgifter från polisen.

    

GOTLAND VÄSTERVIK

1985/86 1986/87 1985/86 1986/87

nad Bar- Vinter- 2: B v 2 B v 2 B v 2':
mark väglag

vember 17 7 24 23 5 28 11 18 19 29 2 31
:ember 4 14 18 8 6 14 7 25 32 14 18 32
uuari 1 14 15 - 19 19 7 30 37 2 30 32
ruari 1 15 16 4 9 13 1 22 23 18 12 30

rs 9 7 16 5 8 13 16 2 18 18 11 29

nma 32 57 89 40 47 87 42 97 139 81 73 154

 

I tabellen redovisas antalet trafikskadade enligt polisens uppgifter på

Gotland och i Västerviksområdet för vintrama 1985/86 och 1986/87 - för

Gotland även vintern 1981/86 efter månad.
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Tabell 13; Trafikskadade olika månader enligt polisen;

   

GOTLAND VÄSTERVIK

Månad 1984/85 1985/86 1986/87 1985/86 1986/87

November 7 12 13 10 6

December 10 11 8 6 9

Januari 3 2 8 9 7

Februari 9 4 1 6 4

Mars 16 6 5 3 6

Summa 45 35 35 34 32

 

Uppenbart är att antalet polisrapporterade olyckor och antal trafikskada-

de - om vi bortser från viltolyckor är av samma storleksordning på

Gotland och i Västerviksområdet och dessutom också lika under de båda

vintrarna.

Detta tyder på att valet av Västerviksområdet som kontrollområde i detta

avseende var bra.

Av tabell 12 framgår att barmarksolyckor är betydligt vanligare i Väster-

viksområdet (och vintervägsolyckor färre) vinter 1986/87 jämfört med

1985/86. Samma tendens finns även på Gotland.

Som framgår är antalet trafikolyckor i Västerviksområdet fler än på

Gotland. Men om vi eliminerar alla viltolyckor, ett problem som inte

existerar på Gotland, erhålles följande olycksbild.
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Tabell lll; Antal polisrapporterade olyckor (exle viltolyckor)

   

GOTLAND VÄSTERVIK

Månad 1985/86 1986/87 1985/86 1986/87

November 24 28 19 19

December 18 14 21 22

Januari 15 19 22 20

Februari 16 13 17 14

Mars 16 13 10 17

Summa 89 87 89 92

 

Det är slående att den variation som i verkligheten finns avseende väglag

mellan månader och mellan de båda områdena inte sätter sina Spår i

antalet polisrapporterade trafikolyckor eller trafikskadade i motsvarande

utsträckning.

Till stor del beror ovanstående på två faktorer.

o Vinterväglag innebär normalt att bilisterna är försiktigare (kör

saktare), vilket innebär att riskerna för personskada minskar även

om risken för att en olycka skall inträffa ökar trots bilisternas

försiktighet.

0 Eftersom olyckorna på vinterväglag i genomsnitt är lindrigare, krävs

ingripande (hjälp) av polisen i mindre utsträckning vid dessa olyckor

och eftersom väglaget i många fall är en dominerande orsak till

olyckan kan skuldfrågan avgöras av försäkringsbolagen.

Ovanstående belyser de problem som föreligger att med hjälp av polis-

rapporterade trafikolyckor försöka beskriva effekter av vinterväghåll-

ningsåtgärder.
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5.3 Skadeanmälningar till Länsförsäkringar på Gotland

En stor del av de trafikolyckor som inträffar registreras hos försäkrings-

bolagen i form av skadeanmälningar från fordonsägare. Tyvärr har det

inte genomförts en total inventering av samtliga trafikskadeanmälningar

på Gotland under de båda vintrarna 1985/86 och 1986/87. Länsförsäkring-

ar på Gotland har emellertid välvilligt hjälpt till med redovisning av

skadeanmälningar från bilar försäkrade av bolaget under de båda vinter-

perioderna.

På Gotland finns mellan 23 000 och 24 000 bilar i trafik varav närmare

23 96 är försäkrade i ovanstående bolag.

I genomsnitt för de båda vinterperioderna avsåg skadeanmälningar ungefär

100 i trafikolyckor inblandade fordon från länsförsäkringar.

En siffra som för samtliga personbilar på Gotland skulle innebära omkring

l400 fordon inblandade i försäkringsanmälda olyckor per vinterperiod. Till

detta kommer lika många fordon inblandade i s k parkeringsolyckor.

Tabell 15 I trafikolyckor inblandade fordon tillhörande Länsförsäkringar
på Gotland efter månad.

Månad Antal fordon Förväntat antal olycksfordon
1986/87 med hänsyn till an-
talet försäkrade fordon
1985/86.

 

1985/86 1986/87

 

November 1 1 17 6-20

December 15 31 * 9-25

Januari 20 53* 14-32

Februari 16 25 10-26

Mars 15 13 9-25

 

Summa 77 139* 69-107
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Vintern 1986/87 har för månaderna december och januari fler fordon

inblandade i trafikolyckor jämfört med 1985/86 sedan hänsyn tagits till

antalet försäkrade fordon under de båda vinterperioderna.

Den redovisade ökningen kan givetvis bero av andrafaktorer som t ex

ökad användning (längre genomsnittliga körsträckor under den senare

vinter). Eftersom vi också har kännedom om antalet parkeringsolyckor

för de båda vinterperioderna kan vi använda dessa som ett mått på

användning av bil.

 

Antalet försäkrade bilar inblandade i parkeringsolycka

1985/86 1986/87 Förändring

77 128 66 96

Tabell 16. I trafikolyckor inblandade fordon enligt Länsförsäkringar på
Gotland då hänsyn tagits till antal parkeringsolyckor (expone-

  

ringsmått).

Månad 1985/86 1986/87 Förväntat antal olycksfor-
skattat verkligt don 1986/87 utifrån det

skattade antalet 1985/86

November 18 17 _ 9-27

December 25 31 * 15-35

Januari 33 53* 22-44

Februari 26 25 16-36

Mars 25 13** 15-35

Summa 127 139 105-149

 

I den senare analysen framgår att januari har fler trafikskadade fordon

1986/87 jämfört med 1987/88 medan mars har färre.

Det är emellertid viktigt att känna till att även om försäkringsbolaget

gjort sitt bästa togs den första kontakten efter den första vintern, vilket

kan innebära att ett antal trafikskadeanmälningar inte kunnat återfinnas

för vinterperioden 1985/86. Den låga siffran för mars 1986/87 kan också

till en del bero på att trafikskadeanmälningar kommer in långt efter

skadetillfället. Den senare analysen har med all sannolikhet eliminerat
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det första problemet (kanske i överkant) medan i den tidigare månads-

analysen kan dessa felkällor finnas;

Tabell 17. Fördelningen av de i trafikolyckor inblandade fordonen efter
olyckstyp och månad. Uppgifter från Länsförsäkringar på

   

Gotland.

Antal bilar i olyckor

Bil-Bil Singel Övrigt

Månad 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 86/87

November 8 6 3 5 - 6

December 9 19 3 8 3 8

Januari 13 41 5 7 2 5

Februari 10 15 2 5 4 5

Mars 10 10 it 2 l 1

Summa 50 91 17 27 10 21

 

Det är framför allt bil-bil olyckor som kan anses representativa och där

framgår klart att januari 1986/87 hade betydligt fler i kollisionsolyckor

inblandade fordon. När det gäller singelolyckor gäller ej trafikförsäkring-

en utan enbart vagnskadeförsäkring som kan tillhöra ett annat bolag.

Sammanfattningsvis kan konstateras ett ökatantal fordon inblandade i

trafikolyckor utifrån uppgifter från Länsförsäkringar på Gotland. Dessa

ökningar kan också relateras till perioder med vinterväglag -framför allt

perioden 20-23 december 1986 och 3-16 januari 1987. Några motsvarande

perioder finns inte för vintern 1985/86.
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6 MILJÖ

6.1 Bakgrund

I syfte att klarlägga konsekvenserna för trafikanter, omgivning och

väghållare när en hel region är saltfri har saltanvändningen på gator och

vägar på Gotland upphört från och med vintern 86/87. För att studera

effekterna på naturmiljön har ett antal undersökningsområden upprättats

där förhållanden dokumenterats både före och efter det att saltanvänd-

ningen upphört.

6.2 Sxfte

Att fastställa hur naturmiljön påverkas av en förändrad (minskad) salt-

användning.

6.3 Metod

Undersökningarna bedrivs som en före- efterstudie där naturmiljön inom

några utvalda områden dokumenteras såväl före som efter det att

saltningen upphört.

Vid undersökningsområdena (4 st) tas prov på mark (jord) och vegetation

vid fasta provtagningspunkter på olika avstånd från vägen. I två områden

har rör drivits ned för att möjliggöra grundvattenprovtagning. Insamlade

prov analyseras med avseende på natrium- och kloridinnehåll samt pH.

Prov insamlas två gånger om året (vår och höst).

6.4 Kommentarer och slutsatser

Prov har hittills insamlats vid tre tillfällen (vår -86, höst -86 och vår -87).

Provtagningen våren -87 är den första efter den saltfria vintersäsongen

86/87.
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Bakgrundsvärden (naturliga halter) varierar både mellan olika områden

och mellan olika växter. Undersökningen har därför i första hand inriktats

på att försöka påvisa skillnader mellan olika delar av samma område, t ex

mellan vägens närmaste omgivning och området i övrigt. I figur 4 redo-

visas natrium- och kloridhalter i grundvatten på olika avstånd från vägen

(område l, Tofta).

Generellt sett uppvisar områdena en liten påverkan av saltningen. I alla

områden finns dock en viss påverkan och i ett par områden är denna

påverkan så pass entydig att man bör kunna följa hur saltstoppet påverkar

miljön. Det är dock nödvändigt att de hittills genomförda undersök-

ningarna följs upp med ytterligare provtagningsomgångar. Sannolikt krävs

det 2-3 saltfria säsonger innan miljöeffekterna av saltstoppet börjar

framträda på allvar.

OMRÅDE 1 VÄG 11.0 (Tofta)
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Figur 4. Tvärprofil genom undersökningsområde 1. Det undre dia-
grammet visar natrium- och kloridhalterna i grundvattnet
våren -86 respektive våren -87 (streckade staplar).
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7 TRAFIKANTERNAS INSTÄLLNING

7.1 Inledning

Enkäter har gått ut till 5 olika trafikantkategorier.

- Privatbilister

- Cyklister

- Fotgängare

Som alla togs ut genom att det först gick ut en urvalsenkät till

befolkningen med några få frågor om deras sätt att färdas i trafiken, samt

- yrkesförare tunga fordon

- yrkesförare lätta fordon

som togs ut via fackförbund och arbetsgivare. I dessa enkäter ställs

frågor om

- bakgrundsdata

- val av färdsätt

- hastighetsanpassning

- dubbdäcksanvändning

- olyckor

- nedsmutsning

- inställning till vägsalt

Nedan presenteras nâgra urval av resultaten för grupperna fotgängare,

cyklister och privatbilister.

7.2 Resultat

Allmän inställning

Förra vintern var fotgängarna på Gotland negativa till salt. Denna

uppfattning är ännu mer uttalad i är.
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I Västervik har man under båda vintrarna fördelat sig ganska jämnt på

olika uppfattningar, men man har utvecklat en något mer negativ inställ-

ning till salt efter den sista vintern (figur 5).

För cyklister och bilister är tendensen nästan identisk.

Var skall man salta?

Förra vintern när man saltade på Gotland tyckte många, i linje med den

allmänna inställningen, att man skulle avstå helt från salt eller begränsa

användningen till svårare partier. Utvecklingen har gått mot att 70-80 %

av gotlänningarna vill att man skall avstå helt. De flesta andra

gotlänningar vill att man enbart skall salta svårare partier.

I Västervik har uppfattningen ändrats från en ganska jämn fördelning över

alternativen, till att några fler vill begränsa eller avstå från saltning.

Detta gäller såväl i tätort som på landsväg (figur 6). I fotgängargruppen

tycker dock något fler att man bör salta gångbanor, ca 12 96 på Gotland

och 23 % i Västervik.

Nedsmutsning

Förra vintern tyckte de flesta, både på Gotlandoch i Västervik, att det

var ganska lätt att rengöra sina skor (figur 7). I år tycker många på

 

Gotland att det går mjcket lätt att göra rent skorna.

 

Vi ser samma mönster i alla trafikantgrupperna men fotgängarna tycker

sig ha något större problem än de andra (vilket ju får anses rimligt).

Precis samma resultat visar frågorna till bilisten om att rengöra bilen och

till cyklisten om att rengöra cykeln.

Däcktyp

Ungefär 80 96 (figur 8) använde dubbdäck på Gotland i år, mot 74 96 förra

året. Vi kan dock se en motsvarande, eller till och med något större

ökning i Västervik, varför vi inte kan dra några slutsatser om saltets

betydelse här. Mellan 5 och 10 96 har använt vinterdäck utan dubb, något

fler i Västervik, men vi kan inte se någon förändring för dubbfria däck

mellan vintrama.
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Hastighetsminskning

En fråga som togs upp var om man kunde acceptera hastighetsbegräns-

ningar vintertid om man slutade salta. Redan förra vintern kunde man i

stor utsträckning acceptera detta. Efter den saltfria vintern kvarstår

denna vilja tämligen oförändrad (figur 9). 40-50 % kan tänka sig en

sänkning med 10 eller 20 km/h på 70-väg, ca 60 96 på 90-väg och ca 70 %

på llO-väg.



Figur 5.
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Svar på frågan "Hur är Din allmänna inställning till saltning
av vintervägar?"
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Figur 6. Svar på frågan "På vilka gator och vägar i tätorter tycker Du
att man skall använda salt vid halt väglag?"
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Figur 7. Svar på frågan "Tycker Du att det varit lätt eller svårt att
hålla Dina skor och stövlar rena under den gångna vintern?"
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Figur 8. Svar på frågan "Har Du använt dubbdäck under den gångna
vintern på den personbil som Du kör privat?"

 

[Iiastighetssånkning vintertid)

 

  

   

  

  

60

50

VVIK-BB
*°- GOTL-BB

  

130

10. i_

04 x
50 50 70 70

   

  

         

'80

km/h

Figur 9. Svar på frågan "Kan Du acceptera en sänkning av högsta
tillåtna hastighet på 70-väg, 90-väg och llO-väg vintertid om
saltning av vägar upphör helt?"
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Slutsatser

Resultaten visar att man inte vill ha salt på vägarna på Gotland. Samtliga

trafikantgrupper (yrkesförare ej inkluderade eftersom deras svar inte

bearbetats ännu) är klart negativa till salt. Vill man inte avstå helt så

menar man att användningen bör begränsas kraftigt.

Resultaten får dock ställas i relation till den speciella vintern som varit.

Antalet tillfällen som man kunde saltat har inte varit lika många som

under kontrollvintern. Man har därför inte upplevt saltfrihet under helt

normala förhållanden.

Ytterligare en aspekt som bör beaktas är den uppmärksamhet som

försöken fått. Massmedias uppföljning och opinionspåverkande funktion

har sannolikt medfört att folks inställning under den här första vintern har

präglats starkt och att entusiasmen förmodligen sjunker något efter

ytterligare en vinters saltfrihet. Speciellt om vi nästa vinter får en mer

normal vinter med flera tillfällen då temperaturen ligger strax under noll.



Saltningens effekt på korrosionen undersöks av Korrosionsinstitutet (KI)

och Statens Provningsanstalt (SP). Resultaten här togs fram till styrgrupp

Gotlands möte i början av juni. SP har därefter fortsatt sin analys.

KI har gjort studier på polisbilar i Visby och Västervik. Fordonen besiktas

och ett protokoll fylls i om hur rostskadade bilens utvändiga ytor och

utsatta delar är. Ca 12 fordon på varje plats besiktas vår och höst.

dessa fordon monteras dessutom obehandlade och lackerade provkroppar

på underrede och i motorrum. Nedan följer ett citat ur KIs rapport och en
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KORROSION

resultattabell presenterad på overhead.

Tabell 18. Korrosionshastighet på obehandlade provplåtar.
Exponerade på polisbilar.

  

Vintern 85/86

Sommaren 86

Vintern 86/87

GOTLAND
pm/år um/l 000 mil pm/år

66 23 50

8,7 2,9 6,6

3,5 1,3 32

 

"Resultaten av korrosionsmätningar från vinterhalv-
året 1985/1986 (då vägarna saltades både på Gotland
och i Västervik) från påföljande sommar, samt från
vinterhalvåret 1986/1987 (då endast vägarna i
Västervik saltades), medger följande slutsatser:

- Resultaten från besiktningarna indikerar att anta-
let korrosionsanmärkningar ökar snabbare på for-
don körda på saltade vägar än fordon körda på
osaltade vägar. För att få säkrare resultat och
större skillnader bör man dock följa fordonen på
saltade respektive osaltade vägar under minst två
vintrar till.

Resultaten från de exponerade provplåtarna av
obehandlad karosseriplåt visar en dramatisk sänk-
ning av korrosionshastigheten vintertid på fordon
körda på osaltade vägar jämfört med fordon körda
på saltade vägar. Resultaten pekar på att det kan
skilja en faktor 10. Även här bedöms en fortsätt-
ning under minst en vinter till som värdefull, bl a
på grund av att vinterhalvåret 1986/1987 var
ovanligt kall jämfört med referensvintern
1985/1986."

VÄSTERVIK
um/l 000 mil

21
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SP har haft mobila provkroppar på post- och sopbilar, samt stationära

provkroppar placerade i Roma och Västervik. Den stationära expone-

ringen utförs för att undersöka om de lokala atmosfärskemiska variation-

erna kan påverka resultaten av de mobila exponeringarna.

Som framgår av figur 10 har den atmosfäriska korrosionen under vintrarna

varit ungefär densamma i Västervik och Visby och därför räcker detmed

att studera effekten på de mobila provkropparna. Korrosionsstudierna

påbörjades en månad tidigare försöksvintern 1986/87 än vintern innan.

Trots det ser vi att korrosionen är 3 gånger högre på Gotland den vinter

då man saltade jämfört med den osaltade vintern. Om vi tar hänsyn till

skillnaden mellan vintrarna (och längden på vintrarna) i Västervik blir

korrosionen 4 gånger högre då vägarna saltas.

Dessa resultat skiljer sig en hel del från KIs resultat, men SP har fortsatt

sina analyser och skillnaden förefaller mest bero på olika exponerings-

metoder (vägnät, körlängd) garagering m m. Vilken metod som ger den

bästa verklighetsbeskrivningen måste klarläggas. SP behandlar detta i en

kommande rapport.



Fi ur 10.

ring 1 Västervik och Gotland vi

Metallförlust hos provkroppar vid mobil och stat

Antalet dagar då saltning utförts anges över staplarna.
ntrarna 1985/86 och 1986/87.

ionár expone-

3:3
M
D: December

annan

Mars

Mobil exponenng Stationär exponermg
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9 VÃGHÅLLARNAS KOSTNADER

I detta kapitel redovisas väghållarnas sammanställning över kostnader för

vinterväghållningen.

VÄGHÅLLARKOSTNADER VINTERN 1986/87

lNlEåTlâRlNEAB_

STÅNGA 55:

1 st sandspridare 50

Hyvelskär, plogutr, mont mm 100

Belysning sandupplag _20.

170

ROMAKLOSTER

6 st sandspridare 317

Hyvelskär, plogutr mm ggg

640

SLITE

1 st sandspridare . 45

Belysning mm 17

Snösladd 50

Montering hyvel, släpskor mm _gg

155

SUMMA ggg



XÄEHÅLLAEKQSINADER;_GQTLAED_

STÅNGA

Snöröjning tim

kkr

Snöbortf. kkr

Saltning ton

kkr

Sandning m3

kkr

ROMAKLOSTER

Snöröjning tim

. kkr

'Snöbortf. kkr

Saltning ton

kkr

Sandning m3

kkr

SLITE

Snöröjning tim

kkr

Snöbortf. kkr

Saltning ton

kkr_

Sandning m3

kkr

SUMMA

Snöröjning tim

kkr

Snöbortf. kkr

Saltning ton

kkr

Sandning m3

kkr

Halkbekämpn. kr/km

#0

J_9§.§_/§â
2384

753

17

211

122

2699

453

3040

999

27

484

255

3100

563

2922

971

56

282

172

2788

449

8347

2723

100

977

549

8587

1464

1342

1986/87
4215

1484

132

1259

210

5151

1842

102

1865

329

4702

1435

235

1239

296

14068

4761

469

4363

835

557

Ökn/minskn

 

+ 97 %

- 63 %

+ 84 %

- 60 %

+ 48 %

- 52 %

+ 75 %

- 58 %



3ggygg;gquygnqyng{;ljänqggpg_

GAMLEBY

Snöröjning tim

kkr

Snöbortf. kkr

Saltning ton

kkr

Sandning ' m3

kkr

EXKL E 66

Snöröjning tim

kkr

Saltning ton

kkr

Sandning m3

kkr

Halkbekämpn. kr/km

41

1985/86

3071

861

75

809

371

2212

- 377

 

2200

645

394

180

1615

275

1039

1986/87

2742

817

85

534

301

1054

150

2060

613

280

160

772

110

616

Ökn/minskn

 

- 5 %

- 19 %
- 40 %

- 60 %

- 41 %

- 60 %
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Merkostnader för halkbekämpning med sand vintern 1986-87 '

 

Halkbekämpning med NaCl 1981-85

 

Kostnad i medeltal per år 260 600:-

Halkbekämpning med sand 1986-87

 

 

Fordon 209 955:-

Sand 140 245:-

Hyra av sandstationer 31 500:-

' 381 700:-

Merkostnad för halkbekämpning

 

med sand (381 700:- - 260 600:-) 121 100:-

Merkostnad för isrivning 35 000:-
" " sandupptagning 41 000:-
" tömning av R8 85 000:-

Summa kronor 282 100:-

 

GOTLANDS KOMMUN

Gatukontoret
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Nov I IQ (65'- . átafskommunalo övrigt
Fab mas kvm/1+ tu- kvcmk KU'

énåréâminq ' //oc/ch 6155:.: /OOS/ü'm Xå-JQO

soil: 59 km _ - ton --

Sand /2 4,23 m3 06. 5 mm? //7/ 8 _-
' ' Tom.th 2056.3!

Nov 1936 - émlçskomunom ÖVñqå-

'Fab M?Q- mami- tkr ' (Vaud- tbc"

Snöröjninq éé/jih'm /Äá/?éj é/ÖZW /3 03. Q

SaH' 8 *ren 5,2. 3 - +01 ""

Sand 8430 w? /262 7 55/00? ?576 ..
. To-th» 3080'4'

Smñkommundo . .km "- 1% §1

m1: 3 2 % 9

Övriga Km: 5%. 9

m3 : :3 ? (2 c
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i [ra/MAN
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ALLER ALLA SJUKVARDSENHET: V - EunELSEAR:
on SKADATS POSTNUMMER:
TOMHUS :J , ' MAN

F U. ' 00 i ISQNIENW Vaspgrvnks Sjukhus .KVINNA
OTGÄNGARE
LLER CYKLIST . -
NKOMSTDATUM: / 198 .: KLOCKAN: VARDFORM:i,...

INLÄGGES-.
[ MED AMBULANS tBAR HEM
[_A UVRIGT D v A

  

 

 

 

P A T 1 E N T U P P G I F T E R (ERHALLES ERAN PATIENTEN/MEDFULJANDE)

  

   

 

     

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

   

LYCKSDATUM: / 1198 KLOCKAN:

PATIENTEN VAR DA SKADAN SKADAN ERHULLS v10: '
ERHULLS: SINGELOLYCKA med bi] um,omkuTTkörning

[jilmed cykeT/mooed, snu bTade/haTkade
T" FOTGÄNGARE v10 KOLLISION MED:

CYKLIST EOTGANGARE

MOPEDIST CYKEL

MC-FURARE MOpED

Mc-PASSAGERARE Mc

BILFURARE PERSDNBIL

BILPASSAGERARE jFRAM) LASTBIL

BILPASSAGERARE (BAK) BUSS

BUSSPASSAGERARE VILT

ANNAT* ANNAT*

_ I BIL ELLER BUSSBESKRIVNING Av VAD som HANDE. VID INBROMSNING/START I

. o o O o 0 o 0 0 o O 0 0 O 0 o O 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 O O O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 J

0 L Y c K 5 P L A T 5 (HELST GATUADRESS* ELLER LIKNANDE)

 

'*0M GATUADRESS EJ KAN ANGES, ANGE

   

BOSTADSOMRÅDE, GATA, VÃGNAMN,
VÅGNUMMER, ORTSNAMN. GARDSNAMN
ELLER MOTSVARANDE

 

T R A F I K M 1 L J 0:

  

I KORSNING EJ HALT

VÄGLAG VID SKADETILLFÃLLET:

  

PA GATA/VÄG HALT IS/suö-SANBAT

  

TROTTOAR/GÅNGIANA ALT IS/.SHÖ- EJ SANDAT

  

CYKELMNk/-VÃG ANNAN NALKÅ

 

 

  

 

 ANRAN ALLMÄN PLATS VET EJ  




