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FÖRORD

Projektet "Plogvallar framför fastighetsinfarter" har initierats

av Svenska Kommunförbundet (SvK) genom en offertförfrågan. VTI

besvarade denna tillsammans med Renhållningsverket i Göteborg

som skulle utföra de praktiska proven. Tillsammans med en styr-

grupp diskuterades uppläggningen av projektet. Styrgruppen

bestod av Allan Lundin, Lidingös GK, Olof Schillström, Stock-

holms GK, södra regionen och Bengt Snabb, Borlänges GK.

På grund av milda vintrar kunde inga prov göras i Göteborg.

Skellefteå tillfrågades därför om de i stället ville göra de

praktiska proven vintern 90/91. De var villiga till detta. Till-

sammans med Tage Roslund, Gatukontoret i Skellefteå planerades

de praktiska proven och utvärderingen av dessa. Enkäten till de

boende sattes ihop av undertecknad och synpunkter på denna har

lämnats av Nils-Petter Gregersen, VTI, Hans Silborn, SvK och

Tage Roslund, Skellefteås GK. Bearbetning och utvärdering av

enkäten har gjorts av Peter Wretling, VTI. Kontakter t ex be-

träffande medicinska risker och övrig planering har gjorts av

undertecknad som varit projektledare.

Tack till alla som medverkat i projektet.

Gudrun Öberg
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Plogvallar framför fastighetsinfarter.
Villaägarens syn på detta, problem och
kostnader vid borttagning.

av Gudrun Öberg och Peter Wretling
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Kommunerna får ofta ta emot klagomål från fastighetsägare som

fått sina utfarter igenplogade. I princip är kommunen skyldig

att öppna utfarter genom snövallar som har uppstått på gångbana

vid kommunens plogning av körbanan. I praktiken är det dock

svårt för kommunen att göra det så snabbt som fastighetsägaren

önskar.

Kommunerna visste inte om fastighetsägaren ville ha hjälp eller

om dennes betalningsvilja för denna service. Kommunförbundet

hade också fått in rapporter om personer som fått hjärtinfarkt

vid snöskottning.

Kommunförbundet ville få ovanstående undersökt men dessutom

ville man att praktiska prov skulle utföras för att få fram

kostnaden för denna service.

På grund av mycket milda vintrar har försök endastgenomförts i

Skellefteå. Omkring hälften av villaägarna i provområdet där

snövallen togt bort var beredda betala 400 kronor för denna

service. I kontrollområdet var det bara 30 % som kunde tänka sig

att göra det. Borttagningen gjordes med traktor och skopa. Efter

försöksvintern beräknades kostnaden för 20-25 "öppningar" per

vinter och villa bli 200-250 kronor istället för 400 kronor som

det uppskattades till före försöket. Detta förutsätter att snö

inte behöver fraktas bort och att utrustning redan finns. Den

faktiska kostnaden blev drygt 6 kr/infart och gång. Omkring

Härnösand har man på det statliga vägnätet provat olika sätt att

ta bort plogvallen i samband med plogning med hjälp av bl a

sidogavel och lucka på sidplogen. Detta är billigare alternativ

som också kan vara värda att prova i kommuner.
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II

Av de 219 personer som svarat på enkäten har 62 sagt att de

skadats i samband med skottning. Ryggskador dominerar stort

(46 st) medan tre har svarat hjärtbesvär och en kärlkramp.

Den medicinska delen av denna studie visar att om en person får

hjärtinfarkt i samband med snöskottning beror detta på att denne

tillhör en riskgrupp och att infarkten hade kommit endera dagen

även om han inte skottat snö.

Ryggskador leder ofta till långa sjukskrivningar. Enligt en

annan studie i genomsnitt 34 dagar och är dessutom mycket van-

ligare än hjärtinfarkt. Någon undersökning av ryggskador har

inte ingått i denna studie.
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1 BAKGRUND

Vid sin offertförfrågan (l) gav Svenska Kommunförbundet (SvK)

nedanstående bakgrund till projektet.

"Kommunerna får ofta ta emot klagomål av fastighetsägare som
fått sina utfarter igenplogade. Enligt gällande praxis kan fas-
tighetsägarna inte tvingas att ta bort snö från gångbana eller
bryta igenom snövallar om snön kommer från kommunens plogning av
körbanan. Det är således i princip kommunens skyldighet att öpp-
na utfarter genom snövallar som har uppstått på gångbana vid
kommunens plogning av körbanan. Ofta finns flera utfarter från
samma fastighet. Kommunen är i princip skyldig att öppna såväl
gångutfart som bilutfart från fastigheten till den bredd som
krävs för att bekvämt ta sig in och ut till fastigheten. I prak-
tiken är det dock svårt för kommunen att göra detta så snabbt
som fastighetsägarna önskar. Det är bara ett fåtal gatukontor i
landet som har ambitionen att tillhandahålla denna service. Ge-
nombrytande av snövallar och bortförande av snö tillhör inte de
mest angelägna och brådskande åtgärderna inom vinterväghållning-
en. Ordningsstadgan och väglagen medger också att kommunen gör
viss gradering av angelägenheten av olika snöröjningsåtgärder.

Även om gatukontorens nuvarande praxis kan försvaras från olika
utgångspunkter så finns det anledning att tro att hjälp med att
lyfta bort plogvallarna står mycket högt på fastighetsägarnas
önskelista. Man vet emellertid mycket lite om fastighetsägarnas
eventuella betalningsvilja för en sådan service. Det är kanske
t o m möjligt att många skulle vilja prioritera om resursinsat-
serna så att man åtminstone dagen efter ett snöfall kunde få
plogvallarna bortlyfta från tomtinfarterna.

Man kan också misstänka att det kan finnas allvarliga medicinska
risker som är förenade med bortskottningen av plogvallar. För
många av de fastighetsägare som har stillasittande arbeten är
det riskabelt att utsätta kroppen för den stora påfrestning som
snöskottningen innebär. Det finns många rapporter om hjärt-
infarkter vid snöskottning men inte någon forskning som kartlagt
hur stort detta problem faktiskt är."
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2 SYFTE

Följande är också hämtat från offertförfrågan.

"Syftet med projektet är att ge gatukontoren både bredare och
djupare kunskaper om problematiken kring plogvallar framför fas-
tighetsinfarter. Nuvarande praxis på gatukontoren är i allmänhet
starkt styrda av vilka resurser som finns tillgängliga i den
nuvarande organisationen. Genom att öka kunskapen om fastighets-
ägarnas önskemål skapas bättre förutsättningar att bedöma huru-
vida nuvarande resursinsatser och prioriteringar är rätt avvägda
i ett bredare perspektiv.

Syftet är också att fördjupa kunskaperna om de rent medicinska
riskerna med tung snöskottning. Om forskning kring detta skulle
visa att t ex antalet hjärtinfarkter kraftigt ökar i samband med
snöfall kan detta vara ett starkt skäl att öka gatukontorens
resurser för snöröjning."
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3 .METOD

Projektet spjälkades i 3 delar

1 Fastighetsägarnas önskemål

2 Medicinska risker

3 Tekniska och organisatoriska förutsättningar.

3.1 Fastighetsägarnas Önskemål

Med hjälp av enkäter kartläggs fastighetsägarnas önskemål om

borttagande av plogvallar framför fastighetsinfarter. Denna del

har knutits till del 3 där en del (provområdet) av ett villa-

område (se kartan i bilaga 1) fick hjälp av gatukontoret med att

ta bort plogvallen och den andra delen av området (kontrollom-

rådet) fick som tidigare ta bort plogvallen själv. Området heter

Morö backe och ligger i Skellefteå kommun. VTI konstruerade en-

käten (bilaga 2) och SvK och Skellefteå Gatukontor kompletterade

den. Några frågor är gemensamma med den enkät som SCB (2) fått i

uppdrag att genomföra angående kommunens ervice vad gäller gator

och parker. Detta gör det möjligt att jämföra åsikterna i stort

om vinterväghållning mellan Morö Backe i Skellefteå och andra

kommuner.

Gatukontoret delade mot slutet avvintern 90/91 ut enkäterna i

prov- och kontrollområdet. De svarande skickade dessa till gatu-

kontoret för vidarebefordran till VTI som sammanställde och ana-

lyserade materialet.

3.2 MQdicinska risker

Som framgår av kapitel 2 var det risken att få hjärtinfarkt vid

snöskottning som SvK ville få belyst.

VTI kontaktade Socialstyrelsen för att genom dem få reda på om

någon gjort några studier som var användbara för detta ändamål.
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Det visade sig då att Docent Lars Wilhelmssen vid Östra Sjuk-

huset i Göteborg gjort en studie om hjärtinfarkter och bakdm-

liggande orsaker. Han kontaktades och var villig att i sitt

dataregister och genom litteraturstudier undersöka om snöskott-

ning fanns med som orsak till hjärtinfarkt. Det är dock svårt

att kunna ange risker eftersom det inte finns exponeringsdata

för olika aktiviteter dvs man vet inte hur vanliga olika akti-

viteter är.

VTI ansåg att snöskottning ofta orsakade ryggbesvär och att det-

ta borde vara med i undersökningen. SvK begränsade dock utred-

ningen till hjärtinfarkt.

3.3 Tekniska och organisatoriska förutsättningar för

borttagande av plogvallar

Renhållningsverket i Göteborgs Kommun, lämnade in en offert till

SvK om denna del för att delta i projektet genom att på olika

sätt ta bort plogvallar framför fastighetsinfarter och beräkna

tidsåtgång och kostnader för de olika sätten. Renhållningsverket

gjorde ett detaljerat program på vilka åtgärder som skulle

vidtas och hur de skulle följas upp. (Bilaga 7)

Vintern 1989/90 uteblev i stort sett i Göteborg och inför vin-

tern 1990/91 tillfrågades därför också Skellefteå om de kunde

delta i projektet. Man var villig till detta men hade endast

möjlighet att vidta en åtgärd nämligen att låta en traktor med

skopa lyfta bort plogvallen och placera snön i trädgården hos

respektive villaägare. Även här skulle tid, kostnader och förut-

sättningar anges för varje tillfälle.
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Figur 1 Fotot visar den traktor med skopa som användes för
att ta bort plogvallen.

Ett villaområde (se kartan i bilaga 1) valdes ut för ändamålet.

En del av området blev provområde (plogvallen togs bort framför

infarter) och en del blev kontrollområde (plogvallen ligger kvar

som vanligt).

Villaägarna i provområdet tillfrågades i förväg om man fick läg-

ga snön i trädgården. Endast en sa nej. Under försöket behövde

villaägaren inte betala för borttagning av plogvallar.

För varje åtgärd fylldes ett protokoll i (bilaga 3) som underlag

för kostnadsberäkningar.

Följande kan mätas/erhållas vid varje snöröjningstillfälle:

* kostnad per fastighetsinfart

* tid när arbetet utfördes

* snömängd när arbetet utfördes

* total snömängd för säsongen när arbetet utfördes

* temperatur

* övrigt (t ex att snöbortforsling erfordras).
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4 RESULTAT

4.1 Fastighetsägarnas önskemål

I bilagorna 4 och 5 redovisas samtliga enkätsvar. Eftersom en

del frågor är gemensamma med andra enkäter som SvK ligger bakom

finns det möjlighet att jämföra svaren med dessa. Detta görs i

kapitel 5. Här ges en kort sammanfattning av enkätsvaren från

Morö Backe.

Det är ungefär lika stor andel män som kvinnor i materialet både

för kontroll- och provområdet. Deras åldersfördelning (indelad i

fem klasser: 0-17, 18-24, 25-44, 45-64 och 65-) är av ungefär

samma typ; den största gruppen återfinns i klassen 45-64 år.

Vidare verkar det som om provområdets kvinnor i lite högre grad

är hemma hela eller del av dagen jämfört med kontrollområdets.

Resultaten redovisas efter en sammanslagning av alternativen 1

(mycket bra) och 2 (ganska bra) till positiv inställning och

alternativen 4 (ganska dåligt) och 5 (mycket dåligt) till nega-

tiv inställning. Denna sammanslagning har gjorts för frågorna

4, 5 och 6 om hur snöplogningen sköts. Det är dessa tre frågor

som är gemensamma med tidigare enkäter.

Tabell 1 Andelen hushåll som har en positiv respektive negativ
inställning till frågorna 4, 5 och 6 om hur snöplog-
ningen sköts.

Kontrollområde Provområde

Fråga 4; På egna gatan
Positiv 42,1 55,0
Negativ 39,8 27,3

Fråga 5: På större vägar
och in mot centrum

Positiv 87,5 91,6

Negativ 3,4 2,3

Fråga 6: På cykelvägar
Positiv 59,1 55,7

Negativ 9,0 16,0
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I kontrollområdet är det lika vanligt med positiv inställning

som vad det är med negativ till hur snöplogningen på villagatan

sköts (fråga 4). För provområdet kan man däremot se en klar

skillnad - en större andel är positivt inställda.

Om man studerar alternativen var för sig finner man att alterna-

tiv 2 (ganska bra) är den dominerande positiva inställningen och

att den negativa inställningen "mycket dåligt" är avsevärt lägre

för provområdet. Vilket gör att skillnaden mellan prov- och

kontrollområde är större än vad tabellen visar.

En övervägande majoritet, ca 90 %, är positivt inställda till

snöplogningen på de större vägarna (fråga 5). Detta gäller för

båda områdena (provområdet är en aning mer positivt inställt).

Även i denna fråga är den positiva inställningen "ganska bra"

den övervägande.

Ungefär 60 % i kontrollområdet har en positiv inställning till

hur snöplogning har skötts på cykelvägarna (fråga 6). För prov-

området är motsvarande siffra något lägre (ca 5 %). Noteras bör

att så stor andel som runt 30 % antingen svarat varken bra/dåligt

eller inte tagit ställning i frågan (alternativen 3 och 6).

Liksom hos frågorna 4 och 5 har även här svarsalternativet

"ganska bra" fått den största andel svar.

För frågorna 7 och 8 har svarsalternativen 1 (ja, alltid) och 2

(ja, ibland) slagits ihop till ja och jämförts med alternativ 3

(nej, aldrig).
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Iâägll_g Andelen hushåll som svarat ja respektive nej på frå-
gorna 7 och 8 om man fått en snösträng över sin in-
fart vid plogning.

Kontrollområdet Provområdet

Fråga 7: Efter november
månads utgång
Ja 97,7 65,6

Nej 2,3 32,8

Fråga 8: Tidigare vintrar
eller denna vinter
före 1 december
Ja 9
Nej

96,2
0,8a

s
0
0
m

Här ser man en klar effekt av åtgärden. Hushållen i provområdet

som svarat att de fått en snösträng över infarten har markant

minskat efter åtgärd men de är fortfarande så många som 2/3 av

de svarande.

Om man nu istället frågade hushållen omde tidigare vintrar fått

en snösträng över infarten svarade lika stor andel ja oavsett

vilket område de tillhörde.

Om de tre svarsalternativen studeras ett och ett ser man att

alternativet ja, alltid" klart dominerar hos kontrollområdet.

För provområdet är det däremot en jämnare fördelning över alter-

nativen dvs skillnaden mellan områdena är större än vad procent-

siffrorna anger för fråga 7.

Provområdet svarar i lite högre utsträckning "Ja, mycket" på

frågan om snösträngen är till besvär (fråga 9) än kontrollom-

rådet. 'Slår man däremot ihop alternativen 1 (ja, mycket) och 2

(något) blir skillnaden mindre.

Till största delen är det männen i åldersklasserna 25-44 och

45-64 som står för bortskottningen av snösträngen (fråga 11).

Endast i två fall (båda provområdet) sköts skottningen av annan

än någon i hushållet.

Provområdet är i större utsträckning beredda att betala ytter-

ligare 400 kronor/vinter för att få bort snösträngen efter varje

VTI NOTAT T 116



plogning (fråga 12); ca 50 % jämfört med för kontrollområdet

drygt 30 %. Det är svårt att se någon direkt skillnad mellan

grupperna vad avser betalningsvilja när materialet har delats in

i tre grupper (hemma hela dagen, hemma del av dagen och ingen

hemma). Genomgående är dock provområdet villigare att betala

ytterligare 400 kronor.

När är det då viktigast att få hjälp med att få bort snösträngen

(fråga 13)? Både kontroll- och provområdet svarar till över-

vägande del att det är viktigast att få hjälpen antingen på mor-

gonen (drygt 30 % för båda områdena) eller att det är lika vik-

tigt dygnet om (ca 25 % för kontroll- och ca 36 % för provom-

rådet). Detta gäller även när man studerar det indelade mate-

rialet. Undantaget är gruppen som är hemma hela dagen i provom-

rådet där lika stor andel svarat att de vill ha hjälpen utförd

på morgonen som under dagtid.

Både för kontroll- och provområdet är det ca 70 % som svarar att

de ej råkat ut för någon skada i samband med snöskottning (fråga

16). Ingen skillnad mellan grupperna beroende på hur mycket man

är hemma på dagen.

Kommentarer till frågorna med öppna svar (bilaga 5):

Fråga 10: Hur är snösträngen till besvär?

Alla som svarat på frågan är eniga om att snösträngen är till

stort besvär. De tycker att den upplogade snösträngen, som täck-

er infarten, är tung att skotta bort och att det också är svårt

att komma ut eller in med bilen. Skottas den inte bort direkt

finns det risk för att den fryser och packas ihop och blir ännu

tyngre att få bort. Problem med var man skall göra av den bort-

skottade snön. Ingen skillnad mellan kontroll- och provområdet.

Många anser att det vore bra om man kunde variera sida av vägen

som man startar att ploga. Villorna på den sida som plogas först

tenderar att få mer snö på sina infarter.
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10

Fråga 14: Har Du själv någon annan lösning på hur borttagningen

kan ske?

Kontrollområdets hushåll tycker att man i högre utsträckning

skall använda sig av traktor med någon slags följebil. Det skall

också satsas resurser på att utbilda förarna. Endel tycker att

skatten man betalar för snöröjningen skall betalas tillbaka och

att röjningen istället kan skötas avhushållen själva.

Stor del av provområdets hushåll är positiva till hur snöröj-

ningen har utförts under försöksperioden och har inget eget för-

slag på hur plogvallen kan tas bort. Vissa tycker dock att det

är för dyrt med ytterligare en kostnad på 400 kronor och att man

istället skall få möjlighet att välja om man vill betala eller

inte. Det framkom också att det är viktigt när på dagen (helst

tidigt på morgonen) som plogningen utförs.

Fråga 15: Om Du inte vill ha hjälp med borttagningen av snö-

strängen, ange orsak.

Många tycker att det är för dyrt med 400 kronor för att få bort

snösträngen. En del av hushållen i provområdet anser att bort-

tagningen av snösträngen genomförts slarvigt under försöksperio-

den. Ett annat argument som kommit fram i båda områdena är att

det har varit för lite snö under vintern för att rättfärdiga en

extra kostnad på 400 kronor. Istället är hushållen villiga att

själva stå för snöskottningen.

För att underlätta det tunga arbetet med att skotta bort snön

har vissa hushåll skaffat sig en snöslunga och många svarar att

de själva kan stå för skottningen.

Fråga 16: Har Du själv eller någon i villan drabbats av någon

skada i samband med att Ni skottat snö (ryggskott,

hjärtinfarkt, sträckning i ryggen, sträckning i ben,

armbrott mm)?
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Av totalt 219 svarande är det 62 stycken som uppgett att de ska-

dat sig på något sätt. Det är ryggen som får ta emot mest stryk

vid snöskottningen. De vanligaste ryggåkommorna som uppstår i

samband med skottningen är ryggskott (23 st), sträckningar i

ryggen (9 st) och andra ryggbesvär (14 st). Andra problem är

t ex sträckningar i muskler och ben (4 st), astma (2 st), kärl-

kramp (1 st), diskbråck (1 st) och hjärtbesvär (3 st).

4.2 Medicinska risker

4.2.1 Hjärtinfarkt

 

Det PM som Docent Lars Wilhelmssen redovisade sina resultat i

återges i sin helhet i bilaga 6.

Som kort sammanfattning kan sägas att Docent Wilhelmssen anser

att snöskottning inte är orsak till hjärtinfarkt utan det är

andra saker som orsakar en infarkt. Om en person trots allt fått

en infarkt i samband med snöskottning så är det mer eller mindre

en tillfällighet. Personen hade i vilket fall som helst fått en

infarkt endera dagen.

4.2.2 Ryggbesvär

 

Eftersom en så stor del av de som skadats i samband med snö-

skottning anger olika ryggbesvär, studerades SBU:s rapport -

"Ont i ryggen - orsaker, diagnostik och behandling, l991(3).

"Besvär med ryggen är ett vanligt problem som uppstår under
många olika sorters aktiviteter såväl hemma under fritiden som
under arbetstiden."

"Fyra av fem svenskar får ont i ryggen under någon period i
livet och varje år drabbas en tredjedel av alla vuxna av sådana
besvär."

"...arbete med långvarigt lyftade armar och upprepade armrörel-

ser kan ge arbetshindrande ryggbesvär, liksom vibrationer, tunga
eller häftiga lyft samt ensidiga, vridna eller böjda arbets-
ställningar."
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Mycket av det som nämns ovan är moment som utförs under skOtt-

ningen. Monotona och ofta tunga lyft med böjd rygg och med vrid-

ningar som kan ge upphov till mer eller mindre allvarliga rygg-

skador.

Som redan nämnts år det 46 personer, av 62 som uppgett någon typ

av skada, som svarat att de i samband med skottningen skadat

ryggen. Det innebär att detta borde undersökas närmare.

Enligt (3) orsakade ryggproblem 30 miljoner sjukdagar 1987.

Sjukskrivningstiden var då 34 dagar för en ryggskada dvs det rör

sig om stora pengar om det går att undvika ryggskador.

4.3 Tekniska och organisatoriska förutsättningar

Under vintern 1990/91 förekom följande tillfällen då man tog

bort plogvallar framför infarter i provområdet i Skellefteå.

Datum Klockslag Nederbörd Temperatur Anmärkning

901221 15.15-17.15 3 cm - 3°C 2 maskiner
901231 08.50-10.50 3 cm - 3°C
910103 09.30-13.00 5 cm - 3°C
910104 13.00-15.30 4 cm - 1°C
910107 07.15-11.00 10 cm - 6°C
910108 06.45-10.15 13 cm -15°C
910218 07.00-10.00 5 cm -16°C
910308 06.30-08.30 3 cm : O°C
910309 08.00-11.30 8 cm - 6°C
910318 09.45-13.30 8 cm -10°C
910402 11.45-15.00 10 cm : O°C

Totala snömängden under säsongen var 72 cm.

Vid borttagande av plogvallen tog man även bort uppemot 5 m in

på uppfarten. Man behövde aldrig köra bort snö utan la det i

trädgården och det räckte med ett lyft med skopan. I genomsnitt

tog det 3 tim 20 min för området på 156 infarter och kostnad 940

kronor per gång + eventuell övertid. Detta medför att kostnaden

är så låg som 6,03 kr/fastighet och gång + eventuell övertid.
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Gatukontoret bedömer efter en vinters erfarenhet att kostnaden

för 20-25 "öppningar" per vinter troligen blir kring 200-250

kronor istället för 400 kronor. Detta är under förutsättning att

snön inte behöver fraktas bort och att utrustning redan finns.
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5 JÃMFÖRELSE MED ANDRA STUDIER

5.1 Kommuninnevânares inställning till snöplogning

I detta projekt om plogvallar valdes några frågor om snöplogning

ut från den enkät som SvK och SCB genomförde under vintern 1986/87.

Det är därför möjligt att jämföra svaren om hur bra man anser att

snöplogningen är på den egna gatan, stora gator in mot centrum

och på cykelvägar.

I Sva och SCBs enkät har nio kommuner från Helsingborg i söder

till Falun i norr deltagit. Det finns således ingen kommun med

som ligger så långt norr ut som Skellefteå. Dessutom genomfördes

enkäten under en helt annan vinter. Dvs det behöver inte enbart

vara skillnad i vinterväghållningsstandard som leder till de

olika svaren. Det kan även vara skillnader i nederbörd och tem-

peratur.

När det gäller snöplogningen på den egna gatan visar svaren från

Morö Backe i Skellefteå att det är ungefär hälften som tycker

att den är bra eller mycket bra. I de nio kommunerna är man nå-

got mera nöjd med plogningen. Kontrollområdet i Skellefteå har

ungefär lika stor andel nöjda som den sämsta kommunen medan

provområdet i Skellefteå motsvarar ungefär medelvärdet i de and-

ra kommunerna.

Beträffande plogning av de större lederna är det hela 90 % som

tycker att det är ganska bra eller mycket bra i Skellefteå. Det-

ta motsvarar de två bästa kommunerna i den andra enkäten medan

medelvärdet är ungefär 80 %.

Snöplogningen på cykelvägarna är 55-60 % nöjda med i Skellefteå.

Ingen av de andra kommunerna kommer ens i närheten av dessa tal

och medelvärdet för de nio kommunerna är 26 %.

Det är även möjligt att jämföra med andra enkäter gjorda i

Skellefteå, 1987, 1988 och 1989. Dessa har gjorts i ett projekt

om "Vinterväghållning i tätort - trafiksäkerhet och framkomlig-
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het" (6). VTI och Chalmers Tekniska Högskola har genomfört pro-

jektet som bekostats av Transportforskningsberedningen (TFB).

Inga frågor är gemensamma med plogvallsenkäten, men man har fått

svara på om gatukontoret får mer/mindre pengar vilka åtgärder

skall då ökas/minskas på olika vägar. Alternativen är snöplog-

ning, sandning och saltning.

Man vill som regel att plogning och sandning skall öka medan

saltningen skall minska.

Omkring 50 % vill att plogningsinsatserna skall öka på genom-

fartslederna. Mellan 70 och 80 % vill att plogningsinsatserna

skall öka på cykelvägar och trottoarer.

I plogvallsenkäten sa sig 90 % vara nöjda med plogningen på

större vägar men i TFB-studien vill så många som 50 % att stan-

darden höjs om gatukontoret får mer pengar. På cykelvägarna är

55-60 % nöjda med plogningen i plogvallsprojektet medan 70-80 %

vill att den skall ökas i TPB-projektet. Dessa siffror behöver

inte vara motstridiga. Det finns alltid tillfällen då de nöjda

hade velat ha det bättre. Får man då frågan om man vill ha bätt-

re standard om gatukontoret får mer pengar, så svarar man givet-

vis ja.

5.2 Prov med olika utrustningar

BDa-kontoret i Härnösand har gjort en studie på landsbygdsvägar

där man med olika utrustningar tagit bort plogvallar för infar-

ter och anslutningar.

Nedan citeras sammanfattningen av referens (4).

"För att hålla väganslutningar rena från "vallar" i samband med
snö och ishyvling finns olika alternativ.
- Omtag , väghyveln backar och gör rent med hyvelbladet eller

frontbladet.
- En lastmaskin medföljer väghyveln.
- Sidogavel monterad på väghyvelns hyvelblad. Vid passage av in-

fart sänker man gaveln och stoppar avlägget av snö och is. När

anslutningen passerats lyfts gaveln och snö och is läggs av.
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- Lucka/klaff " " sidoplog. En lucka/klaff
tryckes ut från sideplogen som därmed håller kvar snösträngen
tills anslutningen passerats. Luckan/klaffen fälls in och
sidoplogen fungerar som vanligt.

 

Sidegavel på hyvelblad Lucka/klaff på sidoplog

Sidogavel är det billigaste alternativet för vägar upp till
6,5 m.

För bredare vägar än 6,5 m är sidoplog försedd med lucka billi-
gast.

För närvarande finns endast några prototyper av denna sidoplog.

Exempel på kostnader för VFY att Öppnai en 4 m anslutning på
6,5 m väg.

Hyvel + sidoplog + Sidogavel = 0,35 kr
Hyvel + sidoplog med lucka = 1,45 kr
Hyvel + sidoplog (omtag) = 4,60 kr
Lastmaskin = 14,00 kr.

Det billigaste alternativet ökar ishyvlingskostnaden för VFY med
1 %."
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6 SLUTSATSER

Enkäten visar att de boende i Morö Backe i Skellefteå är mycket

nöjda med hur kommunen plogar de större gatorna. Man är mindre

nöjd med hur den egna villagatan och cykelvägarna plogas. De

flesta har svarat att de tidigare vintrar fått en plogvall över

sin fastighetsinfart. I kontrollområdet har de flesta svarat så

även denna vinter medan i provområdet där kommunen tagit bort

plogvallen har 2/3 svarat att de även denna vinter fått plogvall

över sin infart. Av dessa har ca hälften svarat "ja, ibland"

medan tidigare har svaret oftast varit "ja, alltid".

Omkring hälften av villaägarna i provområdet är beredda att be-

tala 400 kr/vinter för att få bort plogvallen. I kontrollområdet

är det ca 30 % som kan tänka sig det. Troligen hade fler/många

fler varit villiga att betala 200-250 kr/vinter som erfarenheten

visat att det kostar.

Alla som svarat på frågan om plogvallen är till besvär har tyckt

att den är det och om den inte skottas bort direkt finns det

risk att den fryser ihop och packas och blir ännu tyngre att få

bort.

Av de 62 av totalt 219 svarande som uppgett att de skadats i

samband med skottning har 46 angett olika ryggskador, 3 hjärt-

besvär och 1 kärlkramp. Övriga har svarat sträckningar, disk-

bråck och astma.

Om en person får hjärtinfarkt i samband med snöskottning beror

detta på att denne tillhör en riskgrupp och att infarkten hade

kommit endera dagen även om han inte skottat snö.

Många drabbas av ryggskador som ofta leder till långa sjukskriv-

ningar och därmed stora kostnader. Detta bör därför undersökas

ytterligare. Kanske är det möjligt att utnyttja det material som

legat till grund för SBUs rapport (3).
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Kostnaden för att ta bort plogvallen med traktor och skopa blev

drygt 6 kronor per infart. Det tog i genomsnitt 3 timmar och 20

minuter att klara av ett villaområde på 156 villor. Denna tid är

en trolig förklaring till att många i provområdet även denna

vinter angett att de fått en plogvall över infarten.

Omkring Härnösand har man på det statliga Vägnätet provat olika

sätt att ta bort plogvallen i samband med plogningen med bl a

sidogavel och lucka på sidoplogen. Detta är också ett billigare

alternativ som kan vara värt att prova om det fungerar i tät-

orter.
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Bilaga 2
Sid 1 (5)

1991-04-02

Till villaägare i Moröbacke

Gatukontoret vill få reda på vad Du anser om snöplogningen i
Skellefteå, om Du vill ha ytterligare service i samband med snö-
plogningen och om Du är beredd att betala för detta.

Normalt har gatukontoret inte möjlighet att ge ytterligare
service i anslutning till plogning, som t ex att ta bort snö-
strängen framför infarten till Ditt hus, eftersom det skulle
innebära att viktigare snöröjning på gator och gångbanor skulle
försenas om inte extra resurser sätts in. Extra resurser kostar
pengar och därför vill vi ta reda på om Du är beredd att betala
för denna service direkt till Gatukontoret.

Kommunförbundet, som har initierat denna undersökning, har fått

in rapporter om att personer har skadats p 9 a snöskottning.
Därför undersöks hur vanligt det är.

En del av Er har fått prova på servicen att få snösträngen fram-
för infarten borttagen, medan andra inte har fått det. Vi vill
dock att Ni alla svarar på enkäten.

Svaren nedanbör fyllas i senast 15 april och återsändas i det
bifogade svarskuvertet.

Statens väg- och trafikinstitut kommer att utvärdera enkäten.
Frågor om enkäten kan ställas till

Göran Larsson på telefon nummer 0910-58235

Vänligen
GATUKONTORET SKELLEFTEÅ

Tage Roslund
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Bilaga 2
Sid 2 (5)

1

Vilka personer bor i villan?

  

1. Kön
Antal män --

Antal kvinnor --

2. Ålder
Män I I

Kvinnor , ,

Kön Ålder
(M el K)

3. Är någon som
regel hemma Ja, hela dagen E]
på vardagar? -- _-

Ja, del av dagen [:]

NGj D

4. Hur tycker Du att snöplogningen sköts på gatan där Du bor?

[:] Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

D
E
J
E
J
D
D

Ingen åsikt
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Bilaga 2
Sid 3 (5)

2

Hur tycker Du att snöplogningen sköts på de större vägarna

och gatorna in mot centrum?

 

[:] Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

D
E
J

EJ
E]

[3

Vet ej/ingen åsikt

Hur tycker Du att snöplogningen sköts på cykelvägarna?

 

[3 Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

[
H
D
D

D
C
]

Vet ej/ingen åsikt

Har Du fått en snösträng över Din infart vid plogning av
gatan efter november månads utgång?

E] Ja, alltid

E] Ja, ibland

E] Nej, aldrig
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Bilaga 2
Sid 4 (5)

3

8. Har Du tidigare vintrar eller denna vinter före 1 december

 

 

fått en snösträng Över Din infart vid plogning?

[] Ja, alltid

E] Ja, ibland

C] Nej, aldrig

9. Är snösträngen till besvär?

El Ja, mycket

[:] Något

1:] Inget (gå till fråga 11)

10. Hur är snösträngen till besvär?

O C . O C O C C i 0 U C . C O I C C . O . O O O . U C U C C C O O C C U C U O O I O O O O O O

U i C O O O O i i O O i I O O C C i O C i C O O Q G O C C U O 0 i O O l O i U U O O O C i O O

i O i i 0 l i l 0 O O I i D 0 O i 0 l 0 i 0 0 O i i i l 0 0 O O a v 0 0 i i O 0 i l O 0 l i I

11. Vem skottar normalt bort snösträngen?

EJ Någon i familjen/villan Kön ___, Ålder

EJ Annan, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

12. En normal vinter kostar snöplogningen i Ditt område utsla-
get per villa ungefär 700 kr, som Du betalar genom skat-
ten. Är Du beredd att själv betala ytterligare ca 400 kro-
nor/vinter direkt till Gatukontoret för att få bort snö-
strängen efter varje plogning?

[3 Ja

E] Nej
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Bilaga 2
Sid 5 (5)

13. När är det viktigast att Du får hjälp med att få bort snö-
strängen på infarten?

[j få morgonen

[] Dagtid

E] På kvällen

El Lika viktigt dygnet om

14. Har Du själv någon annan lösning på hur borttagningen kan

 

 

 

15. Om Du inte vill ha hjälp med borttagning av snösträngen,
ange orsak.

 

 

 

16. Har Du själv eller någon i villan drabbats av någon skada
i samband med att Ni skottat snö (ryggskott, hjärtinfarkt,
sträckning i ryggen, sträckning i ben, armbrott mm)?

E] Nej

[:] Ja, ange vilken

 

Tack för att Du velat hjälpa oss genom att svara på denna enkät!
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Sid 1 (1)





Bi1aga 4
Sid 1 (28)

Kontrollområdet: 88 hushåll

Provområdet: 131 hushåll

Antal Män resp Kvinnor

M (96) K (96) TOTAL

Kontrollområdet 134 (51.1) 128 (48.9) 262

Provområdet 191 (48.5) 203 (51.5) 394

VTI NOTAT T 116



Bi1aga 4
Sid 2 (28)

Åldersfördelningen

Kontrollområdet

Män och Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 73 28.1 73 28.1

18-24 17 6.5 90 34.6
25-44 55 21.2 145 55.8

45-64 105 40.4 250 96.2

65- 10 3.8 260 100 0

Provområdet

Män och Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 116 29.7 116 29.7
18-24 29 7.4 145 37.1
25-44 99 25.3 244 62 4
45-64 139 35.5 383 98.0
65- 8 2.0 391 100 0

VTI NOTAT T 116



Bi1a a 4
Sid (28)

Åldersfördelningen

Kontrollområdet

Män

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 37 27.8 37 27.8

18-24 12 9.0 49 36.8
25-44 23 17.3 72 54 1

45-64 54 40.6 126 94 7

65- 7 5.3 133 100 0

Provområdet

Män

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 53 28.0 53 28.0
18-24 12 6.3 65 34.4
25-44 45 23.8 110 58.2
45-64 76 40.2 186 98.4
65- 3 1.6 189 100 0

VTI NOTAT T 116



Bi1aga 4
Sid 4 (28)

Åldersfördelningen

Kontrollområdet

Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 36 28.3 36 28.3
18-24 5 3.9 41 32.3
25-44 32 25.2 73 57 5
45-64 51 40.2 124 97.6
65- 3 2.4 127 100.0

Provområdet

Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 63 31.2 63 31.2
18-24 17 8.4 80 39.6
25-44 54 26.7 134 66 3
45-64 63 31.2 197 97 5
65- 5 2.5 202 100 0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 5 (28)

Fråga 3: Är någon som regel hemma på vardagar?

Kontrollområdet

Antal

Ja, hela dagen: 18

Ja, del av dagen: 35

Nej: 50 hushåll av 88 = 56.8%

Provområdet

Antal

Ja, hela dagen: 15

Ja, del av dagen: 50

Nej: 76 hushåll av 131 = 58.0%

VTI NOTAT T 116



Bi1aga 4
Sid 6 (28)

Åldersfördelningen - hemma hela dagen

Kontrollområdet

Män och Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE
ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

25-44 2 11.8 2 11 8

45-64 8 47.1 10 58 8
65- 7 41.2 17 100 0

Provområdet

Män och Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE
ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 3 20 0 3 20 0
25-44 3 20 0 6 40 0
45-64 6 40 0 12 80 0
65- 3 20 0 15 100.0

VTI NOTAT T 116



Bi1aga 4
Sid 7 (28)

Åldersfördelningen - hemma del av dagen

Kontrollområdet

Män och Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 7 23.3 7 23.3
18-24 1 3.3 8 26.7
25-44 10 33.3 18 60 0
45-64 10 33.3 28 93.3
65- 2 6.7 30 100.0

Provområdet

Män och Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 10 22.2 10 22 2
18-24 3 6.7 13 28 9
25-44 16 35.6 29 64 4
45-64 16 35.6 45 100 0

VTI NOTAT T 116



Bi1aga 4
Sid 8 (28)

Könsfördelningen - hemma hela dagen

Kontrollområdet

CUMULATIVE CUMULATIVE

FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

K 9 52.9 9 52 9
M 8 47.1 17 100 0

Provområdet

CUMULATIVE CUMULATIVE
FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

Könsfördelningen - hemma del av dagen

Kontrollområdet

CUMULATIVE CUMULATIVE

FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

K 18 60.0 18 60 0
M 12 40.0 30 100 0

Provområdet

CUMULATIVE CUMULATIVE
FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 9 (28)

Fråga 4: Hur tycker Du att snöplogningen sköts på gatan där Du bor?

Kontrollområdet

1=Mycket bra 2=Ganska bra 3=Varken bra eller dåligt
4=Ganska dåligt 5=Mycket dåligt 6=Ingen åsikt

CUMULATIVE CUMULATIVE

F4 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 5 5.7 5 5.7
2 32 36.4 37 42.0
3 16 18.2 53 60.2
4 19 21.6 72 81.8
5 16 18.2 88 100 0

Provområdet

1=Mycket bra 2=Ganska bra 3=Varken bra eller dåligt
4=Ganska dåligt 5=Mycket dåligt 6=Ingen åsikt

CUMULATIVE CUMULATIVE

F4 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 12 9 2 12 9.2
2 60 45.8 72 55.0
3 22 16.8 94 71.8
4 31 23 7 125 95.4
5 6 4 6 131 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 10 (28)

Fråga 5: Hur tycker Du att snöplogningen sköts på de större vägarna
och gatorna in mot centrum?

Kontrollområdet

1=Mycket bra 2=Ganska bra 3=Varken bra eller dåligt
4=Ganska dåligt 5=Mycket dåligt 6=Vet ej/Ingen åsikt

CUMULATIVE CUMULATIVE
F5 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 33 37.5 33 37.5
2 44 50.0 77 87 5
3 8 9.1 85 96.6
4 3 3.4 88 100.0

Provområdet

O=Ej svarat 1=Mycket bra 2=Ganska bra 3=Varken bra eller dåligt
4=Ganska dåligt 5=Mycket dåligt 6=Vet ej/Ingen åsikt

CUMULATIVE CUMULATIVE
F5 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0 1 0.8 1 0.8
1 37 28.2 38 29.0
2 83 63.4 121 92.4
3 6 4.6 127 96.9
4 3 2.3 130 99.2
6 1 0.8 131 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 11 (28)

Fråga 6: Hur tycker Du att snöplogningen sköts på cykelvägarna?

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=Mycket bra 2=Ganska bra 3=Varken bra eller dåligt
4=Ganska dåligt 5=Mycket dåligt 6=Vet ej/Ingen åsikt

CUMULATIVE CUMULATIVE

F6 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 1 1.1 1 1.1

1 22 25.0 23 26 l
2 30 34.1 53 60.2
3 9 10.2 62 70.5
4 4 4.5 66 75.0

5 4 4.5 70 79.5

6 18 20.5 88 100.0

Provområdet

1=Mycket bra 2=Ganska bra 3=Varken bra eller dåligt
4=Ganska dåligt 5=Mycket dåligt 6=Vet ej/Ingen åsikt

CUMULATIVE CUMULATIVE

F6 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 21 16.0 21 16.0
2 52 39.7 73 55.7
3 17 13.0 90 68.7
4 16 12.2 106 80.9
5 5 3.8 111 84.7
6 20 15.3 131 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 12(28)

Fråga 7: Har Du fått en snösträng över Din infart vid plogning
av gatan efter november månads utgång?

Kontrollområdet

0=Ej svarat 1=Ja, alltid 2=Ja, ibland 3=Nej, aldrig

CUMULATIVE CUMULATIVE

F7 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 75 85.2 75 85.2

2 11 12.5 86 97.7

3 2 2.3 88 100.0

Provområdet

0=Ej svarat 1=Ja, alltid 2=Ja, ibland 3=Nej, aldrig

CUMULATIVE CUMULATIVE

F7 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 2 1.5 2 1.5
1 51 38.9 53 40.5
2 35 26.7 88 67.2
3 43 32.8 131 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 13 (28)

Fråga 8: Har Du tidigare vintrar eller denna vinter före 1 december
fått en snösträng över Din infart vid plogning?

Kontrollområdet

0=Ej svarat 1=Ja, alltid 2=Ja, ibland 3=Nej, aldrig

CUMULATIVE CUMULATIVE

F8 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 1 1.1 1 1.1

1 74 84.1 75 85.2

2 11 12.5 86 97.7

3 2 2.3 88 100.0

Provområdet

0=Ej svarat 1=Ja, alltid 2=Ja, ibland 3=Nej, aldrig

CUMULATIVE CUMULATIVE
F8 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 4 3 1 4 3.1
1 114 87.0 118 90.1
2 12 9.2 130 99.2
3 1 O 8 131 100.0

VTI NOTAT T 116



Bi1aga 4
Sid 14 (28)

Fråga 9: År snösträngen till besvär?

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=Ja, mycket 2=Något 3=Inget

CUMULATIVE CUMULATIVE

F9 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 44 50.0 44 50 0

2 36 40.9 80 90 9
3 8 9.1 88 100 0

Provområdet

0=Ej svarat 1=Ja, mycket 2=Något 3=Inget

CUMULATIVE CUMULATIVE
F9 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 1 0.8 1 0.8
1 90 68.7 91 69.5
2 35 26.7 126 96.2
3 5 3.8 131 100.0

VTI NOTAT T 116



81151921 4
Sid 15 (28)

Fråga 11: Vem skottar normalt bort snösträngen?

Åldersfördelningen

Kontrollområdet

Män och Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 4 4.2 4 4.2

18-24 4 4.2 8 8.3
25-44 24 25.0 32 33.3

45-64 57 59.4 89 92.7
65- 7 7.3 96 100.0

Provområdet

Män och Kvinnor

CUMULATIVE CUMULATIVE

ÅLDER FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0-17 9 6 3 9 6.3
18-24 2 1 4 11 7.7
25-44 45 31 7 56 39.4
45-64 82 57 7 138 97.2
65- 4 2 8 142 100.0

I två fa11 (båda provområdet) sköts skottningen

av annan.

VTI NOTAT T 116



Bi1aga 4
Sid 16 (28)

Frågall: Vem skottar normalt bort snösträngen?

Könsfördelningen

Kontrollområdet

CUMULATIVE CUMULATIVE

FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

K 15 15.6 15 15 6

M 81 84.4 96 100 0

Provområdet

CUMULATIVE CUMULATIVE

FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

 

K 27 19.0 27 19.0
M 115 81.0 142 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 17 (28)

Fråga 12: En normal vinter kostar snöplogningen i Ditt område
utslaget per villa ungefär 700 kr, som Du betalar
genom skatten.
Är Du beredd att själv betalaytterligare ca 400
kronor/vinter direkt till Gatukontoret för att få
bort snösträngen efter varje plogning?

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=Ja 2=Nej

CUMULATIVE CUMULATIVE

F12 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 27 30.7 27 30 7

2 61 69.3 88 100 0

Provområdet

O=Ej svarat 1=Ja 2=Nej

CUMULATIVE CUMULATIVE

F12 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0 3 2.3 3 2.3
1 65 49.6 68 51.9
2 63 48 1 131 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 18 (28)

Fråga 12: En normal vinter kostar snöplogningen i Ditt område
utslaget per villa ungefär 700 kr, som Du betalar
genom skatten.
Är Du beredd att själv betala ytterligare ca 400
kronor/vinter direkt till Gatukontoret för att få
bort snösträngen efter varje plogning?

Någon i hushållet hemma hela dagen

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=Ja 2=Nej

CUMULATIVE CUMULATIVE

F12 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 5 35.7 5 35 7
2 9 64.3 14 100 0

Provområdet

O=Ej svarat 1=Ja 2=Nej

CUMULATIVE CUMULATIVE
F12 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 1 7.7 1 7.7
l 8 61.5 8 69.2
2 4 30.8 13 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 19 (28)

Fråga 12: En normal vinter kostar snöplogningen i Ditt område
utslaget per villa ungefär 700 kr, som Du betalar

enom skatten.
Är Duberedd att själv betala ytterligare ca 400
kronor/vinter direkt till Gatukontoret för att få
bort snösträngen efter varje plogning?

Någon i hushållet hemma del av dagen

Kontrollområdet

0=Ej svarat 1=Ja 2=Nej

CUMULATIVE CUMULATIVE

F12 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 5 18.5 5 18 5

2 22 81.5 27 100 0

Provområdet

0=Ej svarat 1=Ja 2=Nej

" CUMULATIVE CUMULATIVE
F12 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 1 2.3 1 2.3
1 22 51.2 23 53.5
2 20 46.5 43 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4

Sid 20 (28)

Fråga 12: En normal vinter kostar snöplogningen i Ditt område
utslaget per villa ungefär 700 kr, som Du betalar
genom skatten.
Är Du beredd att själv betala ytterligare ca 400
kronor/vinter direkt till Gatukontoret för att få
bort snösträngen efter varje plogning?

Ingen i hushållet hemma under dagen

Kontrollomrâdet

0=Ej svarat 1=Ja 2=Nej

CUMULATIVE

PERCENT

CUMULATIVE

FREQUENCY PERCENT FREQUENCY

18 36.0 18
32 64.0 50

Provområdet

0=Ej svarat 1=Ja 2=Nej

CUMULATIVE CUMULATIVE
PERCENTFREQUENCY PERCENT FREQUENCY

2 2.6 2
35 46.1 37
39 51.3 76

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 21 (28)

Fråga 13: När är det viktigast att Du får hjälp med att få
bort snösträngen på infarten?

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=På morgonen 2=Dagtid 3=På kvällen
4=Lika viktigt dygnet om

CUMULATIVE CUMULATIVE
F13 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0 18 20.5 18 20.5
1 29 33.0 47 53.4
2 16 18.2 63 71.6
3 3 3.4 66 75.0
4 22 25.0 88 100.0

Provområdet

O=Ej svarat 1=På morgonen 2=Dagtid 3=På kvällen
4=Lika viktigt dygnet om

MCUMULATIVE CUMULATIVE
F13 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 8 6.1 8 6.1
1 45 34.4 53 40.5
2 25 19.1 78 59.5
3 5 3.8 83 63.4
4 48 36.6 131 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 22 (28)

Fråga 13: När är det viktigast att Du får hjälp med att få bort
bort snösträngen på infarten?

Någon i hushållet hemma hela dagen

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=På morgonen 2=Dagtid 3=På kvällen
4=Lika viktig dygnet om

CUMULATIVE CUMULATIVE

F13 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

0 4 28.6 4 28.6
1 7 50.0 11 78.6
2 1 7.1 12 85 7
4 2 14.3 14 100.0

Provområdet

O=Ej svarat l=På morgonen 2=Dagtid 3=På kvällen
4=Lika viktig dygnet om

i CUMULATIVE CUMULATIVE
F13 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 6 46.2 6 46.2
2 6 46.2 12 92.3
4 1 7.7 13 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 23 (28)

Fråga 13: När är det viktigast att Du får hjälp med att få
bort snösträngen på infarten?

Någon i hushållet hemma del av dagen

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=På morgonen 2=Dagtid 3=På kvällen
4=Lika viktigt dygnet om

CUMULATIVE CUMULATIVE

F13 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 7 25 9 7 25 9
l 8 29 6 15 55 6
2 3 11 1 18 66 7

3 1 3 7 19 70 4
4 8 29 6 27 100 0

Provområdet

O=Ej svarat 1=På morgonen 2=Dagtid 3=På kvällen
4=Lika viktigt dygnet om

CUMULATIVE CUMULATIVE

F13 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 4 9.3 4 9.3
1 15 34.9 19 44.2
2 9 20.9 28 65.1
3 1 2.3 29 67.4
4 14 32.6 43 100.0

VTI NOTAT T 116



Bilaga 4
Sid 24 (28)

Fråga 13: När är det viktigast att Du får hjälp med att få
bort snösträngen på infarten? -

Ingen i hushållet hemma under dagen

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=På morgonen 2=Dagtid 3=På kvällen
4=Lika viktigt dygnet om

CUMULATIVE CUMULATIVE

F13 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 9 18.0 9 18 0
1 15 30.0 24 48 0
2 12 24.0 36 72 0

3 2 4.0 38 76 0
4 12 24.0 50 100 0

Provområdet

O=Ej svarat 1=Pâ morgonen 2=Dagtid 3=På kvällen
4=Lika viktigt dygnet om

CUMULATIVE CUMULATIVE
F13 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 2 2.6 2 2 6
1 26 34.2 28 36 8
2 12 15.8 40 52 6
3 4 5.3 44 57 9
4 32 42.1 76 100 0

VTI NOTAT T 116



BiWaga 4
Sid 25 (28)

Fråga 16: Har Du själv eller någon i villan drabbats av någon
skada i samband med att Ni skottat snö (ryggskott,

hjärtinfarkt, sträckning i ryggen, sträckning i ben,
armbrott mm)?

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=Nej 2=Ja

CUMULATIVE CUMULATIVE

F16 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 60 68.2 60 68 2
2 28 31.8 88 100 0

Provområdet

O=Ej svarat 1=Nej 2=Ja

CUMULATIVE CUMULATIVE
F16 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 1 0.8 1 0.8
1 92 70.2 93 71.0
2 38 29 0 131 100.0

VTI NOTAT T 116



Bi1aga 4
Sid 26 (28)

Fråga 16: Har Du själv eller någon i villan drabbats av någon
skada i samband med att Ni skottat snö (ryggskott
hjärtinfarkt, sträckning i ryggen, sträckning i ben
armbrott mm)?

Någon i hushållet hemma hela dagen

Kontrollområdet

O=Ej svarat 1=Nej 2=Ja

CUMULATIVE CUMULATIVE

F16 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 11 78.6 11 78 6
2 3 21.4 14 100 0

Provområdet

O=Ej svarat 1=Nej 2=Ja

CUMULATIVE CUMULATIVE
F16 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

VTI NOTAT T 116



BHaga 4
Sid 27 (28)

Fråga 16: Har Du själv eller någon i villan drabbats av någon
skada i samband med att Ni skottat snö (ryggskott
hjärtinfarkt, sträckning i ryggen, sträckning i ben
armbrott mm)?

Någon i hushållet hemma del av dagen

Kontrollområdet

0=Ej svarat 1=Nej 2=Ja

CUMULATIVE CUMULATIVE

F16 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

1 17 63.0 17 63 0
2 10 37.0 27 100 0

Provområdet

O=Ej svarat 1=Nej 2=Ja

CUMULATIVE CUMULATIVE
F16 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

O 1 2 3 1 2.3
1 23 53.5 24 55.8
2 18 41.9 42 97.7
4 1 2 3 43 100.0

VTI NOTAT T 116



Fråga 16:

Bi1aga 4
Sid 28 (28)

Har Du själv eller någon i villan drabbats av någon
skada i samband med att Ni skottat snö (ryggskott
hjärtinfarkt, sträckning i ryggen, sträckning i ben
armbrott mm)?

Ingen i hushållet hemma under dagen

Kontrollområdet

0=Ej svarat 1=Nej 2=Ja

CUMULATIVE

PERCENT

CUMULATIVE

FREQUENCY PERCENT FREQUENCY

35 70.0 35

15 30.0 50

Provområdet

O=Ej svarat 1=Nej 2=Ja

CUMULATIVE
PERCENT

CUMULATIVE

FREQUENCY PERCENT FREQUENCY

58 76.3 58
18 23.7 76

VTI NOTAT T 116



Bilaga 5a
Sid 1 (16)

ENKÃTSVAR FRÅN PROVOMRÅDET

Fråga 4: Hur tycker Du att snöplogningen sköts på gatan där Du

bor?

Jag tycker det har blivit bättre nu på senare år. Det kanske

beror på att det varit snöfattiga vintrar. Tidigare kunde det

ligga så mycket hoppackad snö på gatan att den blev nästan

oframkomlig när det började töa.

Bättre förr när plogningen gjordes med traktor.

Fråga 6: Hur tycker Du att snöplogningen sköts på cykel-

vägarna?

Men eftersom cykelvägarna och villagatorna är ett system.måste

hela "cykelvägen" få samma behandling.

Sällan plogat på morgonen när jag cyklar till jobbet.

Tom. Bättre än den biltrafikerade områdesgatan.

Sanda ej, svårt att sparka.

Fråga 7: Har Du fått en snöstrång över Din infart vid plogning

av gatan efter november månads utgång?

Ja, men eftersom vi bor i provområdet har snösträngen skottats

bort.

Jag har grindstolpar vid trottoarkanten. Den snö som plogas in

mellan pelarna tar lastmaskinen inte bort. Halvgjort arbete.

Ja, men den har tagits bort av entraktor.

VTI NOTAT T 116



Bilaga 5a
Sid 2 (16)

Ja, men den har skottats bort under dagen. Fastigheten tillhör

provområdet.

Skottades så småningom bort av en traktor senare under dagen.

Vid plogning blir det naturligtvis en snöstrâng över infarten

(dum fråga). Att den sen har plogats bort är en annan fråga.

Fråga 8: Har Du tidigare vintrar eller denna vinter före 1

december fått en snöstrâng över Din infart vid plogh

ning?

Det är ingen snösträng. Det rör sej om kubikmeter vid ett nor-

malt snöfall. Inplogat från kommunal vägyta.

Fråga 10: Hur är snösträngen till besvär?

Tung packad snö som är tung att skotta bort. Ibland måste man

skotta bort den för att överhuvudtaget kunna köra in eller ut

bilen från gården oavsett tidspress.

[Alltid] tungt att skotta bort (13 st).

När det är mycket blöt snö.

1:a infart efter en lång kurva. Strängen blir ordentligt bred i

jämförelse med normal infart hos andra. Bred och sammanpackad.

Den är inte alltid möjlig att köra över med bilen. Till fots

måste man ju kliva över den. Den måste bort på något sätt.

Den måste röjas undan.

Blir mycket pga utkurva.

Är handikappad vilket gör att all snöskottning är besvärlig.
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Mycket snö och ofta tunga klumpar. Fryser ibland ihop innan vi

hinner hem. Irriterande att komma hem och tvingas prioritera

snösträngen för att få in bilen. Har hemska minnen från när

barnen var små och i samband med graviditeterna, irritation för

att det är någon annan som ställer till det för mig.

Mycket snö. Plogbilen kommer efter att vi åkt till jobbet och

efter att vi skottat vår plan - alltså ligger snön kvar ända

till eftermiddagen när vi kommer hem.

Kommer ej in med bilen eller ut, så har det varit tidigare år.

Efter varje plogning är den både tung packad och hård.

Efter några plogningar vid normala snövintrar har snöplogkanter

bildats. När plogen sedan kommer skjuter den flera kubikmeter

snö framför sig som då trycks in på min breda och renskottade

uppfart.

Det plogas på morgonen skottas bort på kvällen. Då är den oftast

väldigt hård.

Tung. Svår att "rymma". Vid mycket snö blir plogkanterna så höga

att det inte går att skotta upp snön.

Vid blöt snö är den tung att ta.

Eftersom det plogas så sällan blir den stor och tung.

Snön blirpackad och tung (14 st).

Eftersom jag är borta under veckorna är denna snösträng mycket

packad efter några dagar.

Om den får ligga vid viss väderlek blir det tungt att få bort

den.
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Den fryser ofta ihop eftersom plogningen sker oftast när man

inte är hemma.

Tung, ofta frusen på kvällen.

Kommer ej in eller ut med bilen (12 st).

Snösträngen omöjliggör i regel att utfart med bil från fastig-

heten till gatan kan ske. Det har visat sig ha stor betydelse

vilken sida av gatan (vänster eller högersväng) som först plo-

gas, avseende vilka infarter som får merparten av snön från

själva gatan.

Om det frusit på när jag kommer hem.

Bred sträng, tung snö, får mer än min "andel".

Kompakt, fryser till ibland, besvärlig att transportera bort.

Den måste helt enkelt bort, ofta tung, kompakt snö som blir kvar

vid infarten, svårt med avläggningsytor.

Investera i snöslunga! (payoff kalkyl ogynnsam eftersom arbetet

i övrigt är rimligt om strängen är borta) alt) att gatan går

ihop och betalar någon traktorchaufför.

När den får ligga hela dagen är den väldigt hård och tung på

aftonen när den ska bort.

Den blir extra mycket när vi bor just i en kurva så plogen läg-

ger av mer snö.

Går ej att komma igenom, mycket tung att skotta bort.

Tung att skotta bort. Eftersom jag reser mycket på veckan blir

detta en uppgift för frun som har nack- och ledbesvär.
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Har hörntomt så vi får allt hörnet, samt att den som plogar på

Höststigen (med traktor) lägger allt på bara ena sidan.

Svårt att hitta plats för snön.

Svårt att få plats med all snö. Utan traktorhjälp tungt.

Mycket hårt packad efter en hel dag utan åtgärd.

Eftersom vi bor i en kurva får vi en lång och besvärlig snö-

sträng. Det är det tyngsta med skottningen.

Frusen ibland beroende på vilken tid på kvällen som man kommer

hem.

Ofta stor och alltid tung, ofta hårdfrusen då den legat hela

dagen.

Tungt att skotta, kan packas ihop om man inte skottar direkt.

Uppfarten kan vara skottad, kroppen duschad och lik f.bannat har

man 2 kubikm. snö i vägen när man ska till arbetet. Dessutom har

kommunen för vana att anlita snöröjare med redskap som i första

varvet tar 80 % av gatans snö och vräker det i ena sidans infar-

ter och 20 % i andra sidans. Dessutom kör de enligt samma möns-

ter jämt: Vissa får mycket skottning.

Jobbigt att ta bort om man inte hinner göra det genast.

Hög och i regel hårdpackad snö.

Plogbilen tömmer plogen vid infarten. Ibland hög plogvall. Vissa

villaägare skottar snön över på motsatt sida. Bör upplysas!

Bred infart - mycket snö att skotta bort.

Plogningen är så dålig att den ligger mitt på gatan. Jag får

skotta halva gatan för att få bort den.
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Man måste alltid skotta bort denna vid ut- eller infart till

huset.

Fastigheten belägen i ett hörn . Allt forslas in på min infart

eftersom det är den första öppningen efter en lång sträcka.

Hård packad snö, samt bred infart.

Ut- och inkörningar av egen bil. Att gå in och ut, beroende av

hur hög snösträngen är.

Vilken fråga! Vem har hittat på den? Har den personen aldrig

skottat snö?

Den är oftast så hög att skottning krävs för att man ska ta sig

ut eller in med bilen på gården.

Svårt att komma ut med bilen. Hinner normalt sett ej skotta bort

den=strängen fryser ihop och blir ännu svårare att få bort.

Stort problem för brevbäraren.

Hårdare, tyngre snö än annars, stora klumpar.

Eftersom vi bor just i kurvan så sneddas snön ut mer och mer,

vilket blir mycket tungt.

Den är svår att få bort. Packad och i regel frusen.

Inkörning med bil innan strängen hinner bortskottas, blir till

hård massa och därmed nästan omöjlig att bortskotta före våren.

All snö läggs av i infarten. Tung och hård snö, svår att skotta

undan över högaplogvallar.

Beroende av snömängd och typ av snö (blötsnö) när man snabbt ska

ut eller in med bilen.
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Man måste ju passera den med bil eller till fots. När den frusit

till är den ju nästan omöjlig att få bort. Tycker att frågan är

ganska enfaldig. Har frågeställaren aldrig sett eller passerat

en snösträng?

Plogningen gör att den mesta snön kommer till höger sida.

Snösträngen bör tas bort av gatuplogningen.

Hårdpackad på kvällen när jag skottar.

Kommer dit när man inte är hemma och har skottat sin egen gårds-

plan.

Eftersom vi har en hörntomt så får vi snön från ca 50 m av gatan

i vår infart.

Vår uppfart är precis i en kurva, vilket gör att det lämnas

mycket snö just hos oss och strängen är så långt ut i gatan.

Bor vid vändplan, får därför mycket snö i snösträngen.

Hindrar in- och utfart med bil. Posten får svårigheter nå brev-

lådan, snösträngen hinner ofta frysa fast innan jag har möjlig-

het skotta bort den eftersom jag ofta är bortrest.

Hoppackad, tung och besvärlig att skotta bort i en bred uppfart

på aftonen.

Tung att skotta bort. Plogbilen vräker in tonvis med snö på in-

farten.

Få ut bilarna på gatan, tidningsbudet slänger tidningen på mar-

ken.

Det tar i under bilen.

Fryser ihop, hårdpackad och tung att flytta.
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Problem att ta sig ut på gatan. Tung och svår att skotta bort.

Problem var man ska lägga snön.

I min höga ålder (72) är det besvärligt med snösträngen framför

utfarten, skottar själv ut från garaget.

Har infarten mitt emot en T-korsning, och när den plogas styrs

en stor del av snömassorna in i infarten. Vid blötsnöväderlek

och på våren blir massorna tunga att frakta bort.

Fråga 11: VEm skottar normalt bort snöstrângen?

Traktor.

Hjälp av goda vänner.

Vet ej, troligtvis solen.

Fråga 12: En normal vinter kostar snöplogningen i Ditt område

utslaget per villa ungefär 700 kr, som Du betalar

genom.skatten.

Är Du beredd att själv betala ytterligare ca 400 kro-

nor/vinter direkt till Gatukontoret för att få bort

snöstrången efter varje plogning.

Nej, ska tas av skattemedel.

Ja om den tas bort direkt efter plogningen.

Denna fråga kan inte besvaras med ja eller nej. Under vissa

villkor är jag beredd att betala för denna tjänst:

1. Snöröjningen måste ske inom rimlig tid efter plogningen. Den

får inte dröja så länge att man ändå tvingas skotta för hand. En

rimlig tid anser jag vara inom en timme. Under årets försöks-

period har det hänt att snösträngen fortfarandelåg kvar på mor-

gonen den tredje dagen. I det läget blir man ju tvungen att
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skotta för hand och då får man extra jobbigt sedan folk trampat

på snön och post- och tidningsbudets bilar kört över den.

2. Det måste ske till självkostnadspris och får inte bli ytter-

ligare en inkomstkälla för kommunen. 400 kr verkar mycket högt.

Kommunen har säkert statistik att tillgå och jag tror att den

kommer att Visa att nedanstående antaganden inte är alltför op-

timistiska: Tid per infart inkl. framkörning: l min/gång Snö-

röjningsperiod 6 mån = 25 veckor. Frekvens 1 gång/vecka. Totalt

25 min/infart och år. Ovanstående beräknade tidsåtgång är säkert

snarare i överkant än i underkant. Det betyder att 400 kr för

denna tjänst är minst dubbla självkostnaden.

Ja men bättre utrymme vid brevlådan måstetas upp! Kolla med

brevbärare och tidningsbud.

Ja om plogningen sker före 06.30 och 16.00 och snösträngen skot-

tas bort omgående.

Ja men då bör "finishen'I på jobbet vara bättre än i vinter. De

har varit dåliga på att rensa framför brevlådan. Ingen större

vits med traktor om.man ändå måste handskotta massor av snö.

Fråga 14: Har Du själv någon annan lösning på hur borttagning

kan ske?

Det har i princip fungerat bra denna vinter. Endast en gång har

ej snösträngen tagits bort.

Nej. Jag är helt nöjd med den hjälp, för att få bort snösträngen

med traktor, som gjordes på försök.

Att skotta bort den själv (5 st).

Provet som har utförts på Moröbacke tycker jag har fungerat

mycket bra.

Den borde ske som under provtiden.
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Hur skulle det gå till? Dumskallar! Vräka ut det på gatan igen

är ju ett sätt.

Om inte plogningen skedde med lastbil (och sidoplog) som tar mer

än halva gatan till ena sidan skulle skottningen inte vara lika

besvärlig.

Det som är bra är att få hjälp när snön är tung och blöt.

Annars klarar vi det själva.

Snösträngen bör tas bort av gatuplogningen.

Gatukontoret ger fan i att ploga in sin snö i min infart.

Nej, det har fungerat bra hos oss under försöksperioden.

Jag kan mycket väl skotta bort all snö, bara plogbilen kommer

lite tidigare, så att den inte blir liggande hela dagen och blir

helt omöjlig att få bort på em.

Privatisering för billigare total lösning.

Bättre anbudsförfarande utan kartellbudgivning.Effektivare kost-

nadsuppföljning och kontroll av plogningsinsatser och tidsåt-

gångar. Uppföljning av helg- och nattplogningsdebiteringar. Inga

kompis- eller vänskapsförtroenden för uppgiven tid. Kontroller

av utomstående.

Ta bort det själv, eller leja bort det.

Kommunen kan ta bort det utan kostnad.

Köra med en snöslunga efter plogbilen i samma linje som post-

bilen behöver.

Annan utrustning och teknik vid plogning av gatan.

VTI NOTAT T 116



Bilaga 5a
Sid 11 (16)

Plogning av gatan bör ej ske på morgonen när de flesta ska i väg

till sina arbeten, om ej eventuell följetraktor omedelbart som

kan skotta bort gällande snösträng.

Central drive med påpekan att ingen styr ut snö från tomten till

vägen eller tvärs över gatan, vilket leder till större problem

hos grannen eftersom plogbilen inte kastar snön från gatan utan

i stort hasas snön mot sidan och hamnar i nästa infart där plats

finnes.

Varje villaägare bör få välja fritt om snösträngen ska bort för

400 kr.

Nej, borttagningen av snösträngen med traktor är toppen. Rosor

till initiativtagarna.

Fastighetsägaren själv.

Nej, men fördela snömängden från gatan till bägge sidorna.

Nej, jag tycker det var ett bra initiativ av GK att hjälpa oss

med detta.

Vid stora anhopningar av snö vore det bra om rensning efter

trottoarkanten rensades någon gång.

Fullt friska arbetslösa utkommenderas.

Det räcker om kommunen sköter sina åtaganden och tar reda på

den snö som faller på allmän mark.

Tycker det fungerat ypperligt. En stor ros till de som skött om

denna verksamhet.

Med snöslunga (3 st).

VTI NOTAT T 116



Bilaga 5a
Sid 12 (16)

Den som skottar kunde ta bort en del snö i kurvan t ex skyffla

in det på grönområdet eller tomten istället för att föra med sig

all snö runt hela fastigheten.

Anlita någon i kvarteret somhar snöslunga och betala 400 kr per

villa åt denne.

Jag får inte själv lägga ut min snö på gatan. Om jag via skatt

betalar 700 kr för snöröjning på gatan så ger det inte entrepre-

nören rätt att "skapa snösträng" på min mark. Har inte kommunen

redan via lagskyldighet att hålla infarter Öppna som man själv

skottat igen. M a 0 700 kr måste även gälla borttagande av snö-

sträng.

Bortskaffning av snön från gator och trottoarer som i centrala

stan.

Firmans traktor.

Om plogningen skedde tidigare vore lättare att ta för hand.

Vi tycker att det är för mycket att betala 400 kr/vinter för att

ta bort snösträngen. Det är ju inte alltid snörika vintrar.

Ploga i villaområdet med mindre fordon med ställbart plogblad (i

sidled). Ploga ej med lastbilar.

Det är extra jobbigt på senvintern. Snön är tung då och man har

svårare att bli av med den. En slags kompromiss kunde vara kom-

munal snöröjning perioden: början av februari- början av april.

1/3 av perioden och 1/3 av priset.

Invandrare och andra som får bidrag och inte arbetar ska åläggas

att göra detta.
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Fråga 15: Om. Du inte vill ha hjälp med borttagning av snö-

strängen, ange orsak.

Det blir för dyrt. (7 st)

Kostnaden/Priset/Pengar. (5 st)

Jag tycker att det som plogas från gator ska gatukontoret ta

hand om. Som det är nu blir det villaägare inom tätbebodda omr

råden som indirekt fraktar bort den snö som faller på gator och

trottoarer.

Vi är flera som kan ta bort den manuellt så det går bra.

Vi vill ha hjälp och betalar så mycket i skatt att det borde

räcka även till detta.

Den tinar bort till våren. Men egentligen den som plogat dit

den. Vi får ju inte skotta ut snön på vägen, varför ska ni få

ploga in den på infarten och sen kräva att få betalt för att ta

bort den.

Jag vill ha hjälp med borttagningen men ej villig till 400 kr om

dessa ej kan finansieras på skattsedeln.

Jag skottar själv. (3 st)

Eftersom övriga ytor ska skottas så spelar det ingen roll om

snösträngen också följer med.

För dyrt för några timmars jobb. (3 st)

Kommunen hjälper oss från denna vinter för vi är handikappade.

Snöslungan fördelar snön över ett stort område. Lastmaskinen

lägger av snön i två stora högar som trycker sönder häcken mot

gatan.
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Den lilla motionen behöver man.

Har två infarter, brukar skotta mellan infarterna, men sen ni

börjat ta bort plogkanten så lägger ni igen mellan infarterna

med följd att posten inte kan köra fram till postlådan, följd-

aktligen så ligger posten oftast kastad i snödrivan.

Jag behöver röra på dököttet.

Skatten är nog hög som den är.

Eftersom plogningen inom området tidigare år har skötts mycket

dåligt hardet ej varit något problem med snösträngen. Under

provperioden har det skett en markant förbättring. Tung och

hårdpackad, svårt att köra in bilen, svårt att lägga upp snön

någonstans.

Det har ej utförts ordentligt. Traktorn har lagt av en hög snö

efter infarten och en del har kommit ut på gatan och gjort en

stopp för postbilen.

Jag vill ha hjälp, men varför ska jag betala för snön som ligger

på gatan och pressas in på min uppfart? (FELAKTIGT PLOGSÄTT) kan

tänka mig betala en mindre summa, dock ej 400 kr.

Har ej råd. (2 st)

Priset. Med ett lägre pris vore det intressantare.

Går bra så länge man är fysiskt frisk.

Traktorn lägger snön över häck vid/på tomtgränsen.

Innehar egen snöröjningsutrustning. Prov i vinter med att gatu-

kontorets traktor ska skotta har tidvis varit negativ. Vänte-

tider på upp till en timme är ej acceptabelt. En traktor hinner

inte med.
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Så länge jag är frisk skottar jag själv. Då ryggen och hälsan

sviktar önskar jag köpa tjänsten för 400 kr.

Liten infart, bra motion.

För dyrt, betalar nog mycket skatt ändå.

Tyvärr är det mycket slarvigt utfört arbete så man måste ändå

skotta själv.

För lite snö dom senaste vintrarna för att det motiverar 400 kr

extra.

Kostnad 400 kr, frisk och stark än så länge, behöver motion.

Än så länge är det lämplig motion. Om något inträffar (sjukdom

el. liknande) vill jag ha möjlighet återkomma för att få hjälp

med detta.

Dels av kostnadsmässiga skäl, men också av den orsaken att under

den projekttid som Skellefteå kommun och Linköpings stad haft

projektpengar för detta har inte den snö som lagts upp vid sidan

om infarten körts bort. Hur mycket mer kostnad skulle detta ha

blivit?

Eftersom fastigheten fått hjälp med snösträngen denna vinter

till belåtenhet, men inte alltid i tid innan jag åker till

arbetet, ämnar jag inte betala 400 kr då jag riskerar att ändå

vara tvungen skotta själv för att komma ut i tid för mitt

arbete.

Anlita någon i kvarteret som har snöslunga och betala 400 kr per

villa åt denne.

Det är inget större problem, man får motion.
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Fråga 16: Har Du själv eller någon i villan drabbats av någbn

skada i samband.med att Ni skottat snö (ryggskott,

hjärtinfarkt, sträckning i ryggen, sträckning i ben,

armbrott mm)?

Sträckning i ryggen. (7 st)

Ryggskott. (12 st)

Andra ryggbesvär. (6 st)

Ryggbesvär, ryggskott, ledbandsskada i en axel, ständig irrita-

tion vid snöskottning att kommunen tar sig friheten att ploga in

snö från gatan till privat tomtmark.

Sträckningar.

Sträckningar i muskler och ben. (4 st)

Kärlkramp (trots operation). (1 st)

Astma. (2 st)

Sträckning i ryggen, ryggskott, nackbesvär.

Ryggskott, problem med knän.

Svettning.

Sträckning i ben och rygg, har besvär med astma.

Andfådd.
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ENKÄTSVAR FRÅN KONTROLLOMRÅDET

Fråga 10: Hur ärsnösträngen till besvär?

Oftast opp till 1 m i höjd och 2 m i bas bred, stora problem med

borttagandet av snösträng.

Den är till besvär för den som ska ta bort den, om ni inte viss-

te det. För 700 kr bör man få bort snön även från trottoaren.

Att komma och ploga när all snö är sammanpackad är lite lönt.

För vid nästa blidväder måste ni skrapa, vi har då hjulspår som

är 2-3 dm djupa.

Det är tungt att skotta upp den på den egna lilla tomten.

Även snön från gatan plogas upp. Tungt, nästan omöjligt för en

kvinna.

1/2 m hög och hårt packad snösträng är svår att forcera med

bilen.

Dum fråga. Alla har väl skottat bort en snösträng.

Den är oftast minst 0,5 m hög och 1 m bred - stenhård packad snö

vilket blir jobbigt att få bort.

Den åsamkar skador i främst rygg. Men även hjärta och andra

organ riskerar att i värsta fall paja".

Eftersom jag bor i en innerkurva så trycks all snö in här. Kan

inte fatta varför de aldrig börjar att köra från andra hållet

först.

Vi har hörntomt och det gör att det plogas in i uppfarten upp

till 4 gånger så mycket som kommit dit ner på normalt sätt.

Massivare tyngre snö. Snöslunga underlättar dock.
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Eftersom vi har bred och öppen infart lägger det sig mycket snö

efter den.

En större mängd.

Tung att skotta bort, stressigt på morgnar när man ska till

arbetet.

Hårdnar, dåligt med utrymme att skotta undan den.

Den blir hård, vilket gör att även en liten snösträng kan vara

besvärlig.

Tungt för en kvinna att skotta själv, då mannen är bortrest.

Det räcker ej med den snö som har fallit på min infart utan plo-

gen för med sig uppifrån gatan och pressar in i min infart där

jag har skottat. Jag måste ha 6 m för att kunna svänga in i ga-

raget. Går ej att köra ut när det kommit mycket blötsnö utan att

skotta först. Jag har alltid skottat så postbilen ska kunna köra

till brevlådan även 4-5 m efter trottoaren, men när stans trak-

torer kommer så använder de den platsen som snöuppläggnings-

plats. Så då får jag köra bort den snön också om postbilen ska

klara sitt. (OTACKSAMT)

Hinder för att få in bilen på gårdsplan + att den blir hård,

svårt att få bort om den ligger kvar.

Hinder vid garageinfart och vid ingång till huset.

Den blir stenhård och svår att ta bort. Postbilarna kommer inte

till postlådan ibland och eftersom vi har hörntomt får vi 3

gånger så stor kant som övriga + jättedrivor så vi inte har nå-

gonstans att skotta snön.

Tung, isklumpar.

Den fryser till och blir svår att skotta bort.
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Den proppar totalt igen infarten. Plogningen sker nästan alltid

från samma håll varför vi på denna sida får nästan all snö mot

våra uppfarter.

Eftersom plogbilen hämtar snö ca 200 m före vår infart och där-

efter lämnar alltihop i första infarten, som är vår, kan det

uppstå meterhöga plogkanter, som till råga på allt ibland är is-

hårda.

Tung vid blötsnö.

Tung och isig snö som traktorn eller plogbilen slungar från

gatans trottoar in på fastigheternas infart. Var ska man göra av

snön? Flera vintrar har vi själva kostat på bortforslingen.

Förhindrar infart. (6 st)

Tung att frakta bort om det är mycket snö.

Går ej att backa ut bilen utan att först skotta bort snösträngen

som oftast innehåller hårda snö/isklumpar.

Snösträngen har oftast frusit till is när jag ska utföra skott-

ningen.

Plogkanten är tungskottad. På grund av sjuklighet.

Nuvarande plogning med lastbil gör att jag måste skotta långt ut

i gatan för att ta bort snösträngen. Min infart ligger i ett

vinkelhörn av gatan. Postbilen kan ej ta en sväng i rät vinkel

vilket gör att snösträngen hamnar i en stor båge ute i gatan vid

min infart. Jag måste ibland skotta nästan ända upp till min

grannes infart innan snösträngen är borttagen. Med traktorplogen

körde han rakt fram vid min infart, sedan tog han om svängen när

han skulle vidare upp efter gatan. Då blev snösträngen bara en

liten rand. Nu läggersidoplogen på lastbilen av massor när han

gör rundningen i hörnet. Jag önskar därför återgång till trak-

torplogning.
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Hårdpackad och tung. (9 st)

Tung att skotta bort. (6 st)

Snö från halva gatbredden läggs upp på trottoaren vid plogning-

en. Snörika vintrar får man så småningom ingen avläggningsplats

för denna snö. (Det borde vara kommunens skyldighet att röja

undan den snö de skottar från gatan.)

När snön är fuktig hinner strängen frysa innan vi hinner ta bort

den.

Vi skottar alltid hela trottoaren för att postkillen ska kunna

komma fram. När sedan snöröjningen vid något enstaka tillfälle

ska röja bortsträngen görs detta enbart mitt för uppfarten, och

läggs upp på trottoaren och posten kommer inte fram.

Hindrar infarten till garage, svårigheter med plats på tomten

för snömassorna.

Hindrar ut och infart till garage, hindrar brevbärningen.

Vid mycket snöande kan det vara arbetsamt att avlägsna snö-

strängen.

Går ej att passera med bil. Bekymmer för tidningsbud och post-

bil.

Eftersom jag är ensam vuxen i huset är det väldigt tungt att få

undan.

Tung, och lämnar man den för länge blir den svår att få loss.

Den innehåller hårdpackad snö. Snön blir därmed tung att flytta

på. Sneddning vid brevlåda gör att extra mycket snö trycks in i

infarten.

Rätt stor snömängd blockerar garage- och huvudentre.
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Eftersom vår sida alltid plogas först, varvid 2/3 av gatans snö

hamnar på vår sida. Varför inte ändra körriktning någon gång då

och då?

Tungt att ta bort den, speciellt på vardagar då den ofta får

ligga länge och packas ihop.

Har ingenstans att samla den annat än på trottoaren. Jag håller

upp en ordentlig plats för brevbäraren, den fylls alltid igen.

Eftersom grannarna skottar sin snö över gatan (utan påpekande

från kommunen) så samlas stora mängder i vår infart. Detta är

mycket tungt att skotta bort.

I regel frusen när den ska tas bort.

Tungt om den är hopfrusen.

"Dubbelskottning."

Består ofta av is eller hårdpackad snö från körbanan.

Ibland stora mängder - tar tid och är jobbigt. Speciellt om snön

är blöt, då är det hemskt.

Om den hinner frysa ihop svårskottad. Bor i korsning, plogbilen

svänger för tidigt, tidvis får ej ut bilen.

Fråga 11: vem.skottar normalt bort snöstrângen?

Snälla grannar.
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Fråga 12: En normal vinter kostar snöplogningen i Ditt område

utslaget per villa ungefär 700 kr, som Du betalar

genom skatten.

Är Du beredd att själv betala ytterligare ca 400 kro-

nor/vinter direkt till Gatukontoret för att få bort

snöstrången efter varje plogning?

Ja, om borttagning av snösträng sker i samband med plogning av

gatan.

Ja, om sjukdom uppstår.

Ja, om ni kör bort snön och inte slänger den på häcken som det

brukar bli.

Fråga 13: När är det viktigast att Du får hjälp med att få bort

snöstrângen på infarten?

Direkt efter plogning.

Aldrig så länge ni inte klarar av det primära: vägar och cykel-

banor.

Fråga 14: Har Du själv någon annan lösning på hur borttagningen

kan ske?

Med hjulburen traktor försedd med snöskopa.

Utbilda snöröjarna.

Snösträngen tas bort i samband med någon följebil.

Problemet är att det finns ingenstans att göra av snösträngen.

Trottoarerna har aldrig varit plogade så att man kunnat lägga

upp där något som snöröjningens traktorer och bilar bör ta med

sej utan höjd avgift.
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Att en maskin följer med plogbilen annars blir man ibland in-

stängd i synnerhet när det är stora mängder blötsnö.

Betala tillbaka skatten för snöröjningen och låt villaägarna

själva sköta detta.

När is och hårdpackad snö hyvlas upp från gatan måste plogningen

göras så att strängen över infarten minimeras.

Använd lastmaskin med plogvinge, och utbilda förarna, att med

hjälp av plogvingen lyfta bort snön efter varje infart. Inte som

nu bara "mekaniskt" köra rakt fram. För övrigt bör körkunskapen

överlag höjas hos flera av de entrepenörer som kommunen hyr in.

Uppfinn bättre plogmaskiner.

Anlita en entrepenör som har en utrustning som inte skjuter in

snön i infarter.

Minst 1 gång/normal vinter bör trottoarerna rensas från snö. De

gånger traktorn kommer och tar bort snösträngen ska inte föraren

lasta av skopan mittför brevlådan, eller bredvid. Fastighets-

ägaren har ju skyldighet att hålla uppe vid brevlådan. Har man

under vintern hållit öppet vid brevlådan blir man rätt besviken

när man kommer hem och upptäcker traktorns avlastning.

Skotta själv. (2 st)

Se till att gatorna är plogade när det har snöat, helt onödigt

att traktorn plogar gångstigar och sedan kommer ingen plogbil på

flera dagar. Varken barn eller gamla orkar ta sig fram.

Människan är så bekväm - men snål. Alla friska kan skotta själva.

Genom traktorplogning som man gjorde förr blev snösträngen ald-

rig något problem.
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Den snö som plogas från gatan framför infarter bör kommunen läg-

ga upp på eget grönområde.

Förbättra plogningstekniken.

Varje villaägare röjer infarten och det läggs upp på trottoaren.

Kommunen tar bort snön på vägen och vräker in snö på min tomt.

Jag själv tar bort den snö som faller på min mark. Kommunen är

skyldig det enligt lag utan betalning.

Kanske om plogbilen kör längre ut, vid själva utfarten.

Ja, eftersom strängen inte är något problem, den tar jag bort

när jag skottar den övriga infarten, så fortsätter vi som förr,

till midsommar syns inget spår efter den.

Snösträngen behöver ej tas bort maskinellt efter varje snöande

utan endast då det snöat mycket.

Snöslunga (3 st).

Endast plogning med traktor! Plogbilen är ett helvete vid bo-

stadsområden. Förstått?!

Vid större snöfall bör kommunen svara för borttagningen.

Annan teknik med snöröjningen. Här trycks bara snön in i utfar-

terna - helt förkastligt.

Traktorer och plogbilar håll ut i gathörnen.

Respektive fastighetsägare skottar. Dock måste liksom tidigare

en traktor följa efter plogbilen när is rivs bort eller vägbanan

breddas - kommunens ansvar.
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Med vettigare planering av bostadsområden. Vi har vinter halva

året, men någon planering för rationell borttagning av snö i

bostadsområden finns inte. Snöuppläggningsplatser i färdriktning

+ stora skopor.

Fråga 15: Om Du inte vill ha hjälp med borttagningen av snö-

strängen, ange orsak?

Det går bra att klara själv. (7 st)

Vill ha postlåda och häck och buskar oskadade, tills ni hittar

rationellare och säkrare sett att forsla bort snön.

Kostnadsskäl samt var ska all snön läggas upp.

Gatan plogas sällan. Den mesta snön hinner köras fast. Vid

skottning av infart följer strängen med.

Att det kostar 400 kr och att gatukontoret plogat dit den.

Inte så stor yta det är fråga om, slarvig skottning av traktor.

Medan hälsotillståndet klarar av det.

Är inte villig att betala 400 kr. Trots allt är det inte så

många gånger det blir stora snömängder.

Dålig teknisk hantering av snöproblemen.

Kostnaden. (3 st)

Jag betalar inte 400 kr för att få bort snösträngen för de få

gånger snöplogen och traktorn genomför plogning på min gata.

Snöslunga. (8 st)

Borde ingå utan extra kostnad.
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För dyrt. (2 st)

Är ung och frisk. Det har vid två tillfällen hänt att kommunen

tagit bort snösträngen vid snösmältningen på våren. Vid bägge

tillfällena har traktorföraren lagt högen framför postlådan i

den ficka som jag hållit uppe hela vintern för tidningsbudet och

posten. Jag litar inte på omdömet hos de som kör.

Jag är ej villig att betala extra för att få servicen!!

Skatten mycket hög - de 400 bör tasur skattemedlen.

Den lilla motionen behöver jag.

För dyrt för en pensionär. (2 st)

För dyrt, klarar det själv. (2 st)

Efter arbetets slut går det oftast bra att ta bort snösträngen

när man har mera tid på sig. På morgonen blir det stressigt men

det är ju sällan kommunen plogar före 07.00.

Om kommunen tar hand om snön från gatan klarar jag av att ta

hand om snön som faller på min infart.

Vi betalar tillräckligt mycket skatt, kommunen har en vagnspark

som kan utnyttjas mer effektivt.

Jag anser att plogningen av Hagelstigen där jag bor, sköts

uruselt. Det händer t o m att rejäla nederbörder aldrig plogas

bort utan får ligga kvar och packas av trafiken. Vilket får till

följd en spårig vägbana som nästan är omöjlig att cykla på. Där-

för tycker jag att innan ni ger er på att ta bort snösträngar

måste ni skärpa till er ordentligt med att få bort snön från

vägarna snabbare och oftare.
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Kostar pengar. Traktorförarna stöter mot staketen med skopan så

de går sönder. Snön tippas över buskar och häckar trots anvisad

plats förmodligen på ren jävelskap.

Lite motion skadar ej.

Normala vintrar är det ju lämplig motion att ta bort snön.

Resten av infarten måste också skottas.

Traktorn kommer antagligen för sent, då är snön redan borta.

På goda grunder kan hävdas att så stor summa batalas i skatt i

vårt område att strängen omgående bör avlägsnas genom kommunens

försorg.

Det bor 4 friska och aktiva personer i villan. Inga problem att

klara snöröjningen.

Fråga 16: Har Du själv eller någon i villan drabbats av någon

skada i samband.med att Ni skottat snö (ryggskott,

hjärtinfarkt, sträckning i ryggen, sträckning i ben,

armbrott mm)?

Ryggskott. (11 st)

Ryggskott, sträckning i rygg och sträckning i armar och ben.

Sträckning i ryggen. (2 st)

Andra ryggbesvär (7 st)

De enda skadorna jag har åsamkat mig är när jag har cyklat om-

kull på de spåriga och moddiga vägarna.

Hjärtbesvär. (2 st)
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Denna sanuanställning'består av 3 delar:

1. DiSkussion.onlnekanisner'cch.riSKfaktorer.

2.1Litteraturgenomgång,

3. Analys av relationen mellan.fysiSk ansträngning odh hjärtinfarkt i

två svenSka städer-

Mekanisner vid hjärtinfarkt

De s k kranSkärlen som utgår från stora kroppspulsådern ceh förgrenar

sig över hjärtats yta försörjer hjärtmuSkeln ned blod innehållande

syrgas odh näringsämnen. Hjärtinfarkt är en hjärtmuákelskada på grund

av att blodflödet helt eller till mydket stor del strypts till det

aktuella området i hjärtmuSkeln. Hjärtinfarkt uppträder i cirka 80%

till följd av en akut tilltäppning pga en blodpropp i ett sådant

kranSkärl. Blodproppsbildningen Sker nästan uteslutande på tidigare

åderförkalkade (som en följd av fettinlagring) områden i kranSkärlen.

Tilltäppning av kranSkärlen ned följande hjärtinfarkt kan odkså upp-

träda grund av blödning inom det åderförkalkade området i kranskär-

let. Hjärtinfarkt kan odkså uppträda cnxkranskärlen är kritiSkt för-

trängda utan fullständig tilltäppning, om'blodflödet plötsligt minSkar

eller blir otillräckligt i relation till behovet. Detta kan odkså

förekomma vid akut blodtrkasfall eller vid svåra blödningar. Hjärtin-

farktorsaken är att balansen nellan hjärtats behov av syrgas ooh

näringsämnen klart överstiger det som kan tillföras via de förträngda

kranskärlen. Hjärtinfarkt kan.cekså uppträda i sanband ned kraftig

fysisk ansträngning hos personer med förträngda kranskärl. Ansträng-

ning i kyla kräver större hjärtarbete framför allt beroende på att

blodtryoket stiger i kyla. I ett ioke oväsentligt antal fall är den

första nanifestationen plötslig hjärtdöd med inga, eller mycket kort-

variga symtom. Den omedelbara dödsorsaken är oftast s k hjärtkammar-

flimmer. Även detta tillstånd är vanligen en följd av åderförkalkning

av hjärtats kranskärl.
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Kärlkramp (angina pectoris) hör till sanna sjukdomsfamilj som

*hjärtinfarkt. Kärlkramp kan förekomma såväl utan att hjärtinfarkt

förelegat som efter en hjärtinfarkt. Kärlkramp beror i allmänhet på

att kranSkärlen är förträngda, ooh icke kan tillföra hjärtmuSkeln

tillrädkligt mkaet syrgas ooh näringsämnen i samband med fysiák eller

psykiSk ansträngning. Någon bestående Skada av hjärtnuskeln, som vid

infarkt uppkonner enellertid idke. Smärtan vid kärlkramp brukar

försvinna inom någon minut från det att ansträngningen upphört eller

cninan tillför kärlvidgande medel i form.av t ex nitroglycerin. Under

senare år har nan kunnat visa att ett stort antal tillfällen ned

försämrat kranSkärlsblodflöde i relation till behovet förekommer utan

att smärta upplevs av individen. Sådana "attacker" (tyst isdhänd) kan

registreras med hjälp av EKG.

Risken att utveckla hjärtinfarkt är klart förhöjd hos personer som

har kärlkraxrp eller EKG-mässiga tecken på försämrat kranskärlsblod-

flöde.

RiSKfaktorer för'hjärtinfarkt

I flera svenSka ooh utländSka undersökningar har nan under de

senaste tjugo åren ganska väl kartlagt vilka faktorer san synes pre-

disponera för att drabbas av'hjärtinfarkt. I s k prospektiva eller

framåtbliokande studier har nan först undersökt ett antal personer,

i allmänhet cirka 1000 eller flera, och följt dem under tio år eller

Hera. Därefter har nan jämfört undersökningsdata från den initiala

undersökningen för dem som drabbats av hjärtinfarkt för dem som icke

drabbats. Dessa studier har givit mycket överensstännande resultat ooh

pekat på att förekomsten av höga blodfetter (serumkolesterol), tobaks-

rökning, förhöjt blodtrydk, förekomst av sodkersjuka, uttalad fetnaq

samt vissa psykosociala förhållanden ökat riSken för att drabbas av
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hjärtinfarkt. Fysisk aktivitet på fritiden har enligt vissa studier

haft en viss skyddande effekt. Yrkesaktiviteten synes däremt spela

mindre roll, kanske framför allt därför att den ger relativt lite

träningseffekt (dynamiskt arbete) av det slag som synes ge skydds-

effekt not hjärtinfarkt .

Hård fysisk Od] hjärtinfarkt

Det finns flera fall rapporterade hos vilka hjärtinfarkt inträffat

i anslutning till hård fysisk ansträngning. För en vetenskaplig

invändningsfri bedömning krävs att man kan ange cm en större andel

drabbats av hjärtinfarkt vid ansträngning än vad som varit förväntat.

Man behöver då veta antalet personer som var aktiva till en viss grad

och under vilken tid OCh undersöka huruvida fler hjärtinfarkter

inträffade under denna tid jämfört med under viloperioder.

Ansträngningsutlöst hjärtinfarkt har så gott scm alltid drabbat

personer som haft en ganska uttalad åderförkalkning av hjärtats krans-

kärl. Därerrot synes inte en total tilltäppning av kranskärlen vara

nödvändig för att hjärtinfarkt skall uppträda i dessa fall. Fitzhugh

och Hamilton (1933) redovisade lOO fall san drabbats av akut hjärtin-

farkt eller plötslig död och angav att 31 av dem varit utsatta för

hård fysisk ansträngning före sin hjärtinfarkt. Denna rapport synes

inte ha byggt ett oselekterat antal hjärtinfarktpatienter eftersom

andelen fall med hård fysisk ansträngning var osedvanligt hög.

I en studie av Master och medarb. (1937) angavs ovanligt hård

fysisk ansträngning ha varit predisponerande nonent hos två procent av

530 hjärtinfarktfall. Av de elva fallen hade fem lyft eller förflyttat

tunga föremål, i fyra fall hade hjärtinfarkten inträffat under Sport

eller spel (fotboll, simning, dans, skridskoåkning), och i två fall

hade patienterna sprungit efter tåg. I en annan rapport av Smith och
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nedarb. (1942) angavs fysiSk ansträngning ha förekcnnut hos 32 av 100

fall ned hjärtinfarkt. Denna serie är emellertid baserad på en starkt

utvald grupp, och man har inte angivit hur svår den fysiska ansträng-

ningen hade varit. Det förefaller som den varit nåttlig och inte av

speciellt ansträngande natur i flera av fallen.

Bland de tidigare rapporterna är den av French ooh Book (1944) av

speciellt intresse eftersom den analyserat 80 dödliga fall av hjärtin-

farkt ooh plötslig död bland soldater i åldern 20-36 år. I fenmon fall

av plötslig död eller hjärtinfarkt uppträdde attacken under hård

fysiSk ansträngning ooh i 26 fall uppträdde den inom en eller ett par

tinnar efter en sådan hård ansträngning. I 8 av fallen hade emellertid

attacken uppträtt under sömnen utan någon hård fysisk ansträngning som

predisponerande noment. 91% av samtliga de 80 fallen var klart över-

viktiga. I sanmliga fall fann nan uttalad åderförkalkning av hjärtats

kranskärl ooh i 59% förelåg tedken på tidigare hjärtinfarkt, vars

eventuella symtom ej lett till läkarkontakt (s k tyst infarkt).

Världshälsoorganisationen genomförde 1968 en stor studie ned s k

hjärtinfarktregister i ett flertal europeiska städer nen även cmfat-

tande ett center i Australien (1977). I denna studie av nära 10.000

patienter fann man en obetydlig ökning av insjuknandefrekvensen under

dagtid jämfört ned nattetid. Under dagen var antalet hjärtinfarkter

något högre under förmiddagen än eftermiddagen.

Roma (1973) rapporterade från hjärtinfarktregistret i Helsingfors

att andelen fall av plötslig hjärtdöd, annan hjärtdöd (vanligen

dödande hjärtinfarkt) eller idke-dödlig hjärtinfarkt i samband med

hård fysisk ansträngning i arbetet eller på fritiden var 4%, 6%

respektive 7%.

I en översikt av 22 studier fann McManus och nedarb. (1981-82) att

15% av'2283 individer hade sysslat ned tung fysiSk aktivitet i

anslutning till insjuknande i hjärtinfarkt eller plötslig hjärtdöd.
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Vander (1982), Gibbons och medarb. (1980), Northcote oda medarb.

(1984) sant Noakes (1985)'har framför allt studerat betydelsen av

hårda ansträngningar i samband med sport, t ex maraton, löpning ooh

sguash nen även betydelsen av tungt arbete. Aleänt synes riákerna ned

arbete ooh sport vid samma ansträngningsgrad vara ungefär desanne, Upp

till 15% av hjärtinfarkt ooh plötsliga hjärtdödsfall hade inträffat i

samband ned hård ansträngning.

HaSkell (1978) har rapporterat riSker vid fysiSk träning av

patienter med känd hjärtsjukdom.

Under senare år har noggrannare försök gjorts att bestämma insjuk-

nanderisken i relation till den tid personerna varit engagerade i

tungt arbete eller idrottsaktivitet.

Vuori (1986) beräknade antalet sportande per år som rekryterade ett

fall av plötslig död, Tabell 1.

Tabell 1. Antalet idrottande per år som rékryterade
1 fall av plötslig död, (Vuori, 1986).

 

Åldersgrupp Antal idrottande
per dödsfall

Joggning/löpning Skidåkning

20 - 39 297 000 497 000

40 - 49 77 000 52 000

50 - 69 62 000 31 000

 

Av större intresse är att även relatera risken för komplikationer

till aktivitetens längd, Tabell 2.

Tabell 2. Antal aktivitetstinner som rekryterade

ett dödsfall enligt olika författare.

 

 

Författare, Typ av aktivitet Antal tim.

public. år per dödsfall

Opie (1975) Rugbyspel 50 . 000
Gibbons & nedarb.(1980) Tungt arbete 375.000
Thompson (1982) Joggning/löpning 396. 000
Vuori (1977) Skidåkning 600.000

 

VTI NOTAT T 116



Bilaga 6
Sid 6 (11)

Vuori (1986) har odkså visat att risken tilltar kraftigt med ökande

ålder.

Av större betydelse är att bestämna den relativa risken för kompli-

kationer av fysisk ansträngning. Thompson (1980) uppskattade risken

vid joggning till sju gånger högre vid lättare aktiviteter och

vila. Vuori (1986) uppskattade risken för plötslig hjärtdöd vid

ansträngning i jämförelse till alla andra aktiviteter enligt följande:

A11 ansträngning 4.5 ggr ökad relativ risk

Lätt ansträngning 3.2 ggr -"-

Hård ansträngning 9.0 ggr -"-

En sammanfattande bedömning av dessa data talar klart för ökande risk

för hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd vid fysisk ansträngning i

.arbetet och på fritiden samt att risken tilltar med ansträngnings-

graden.

Fysisk odx hjärtinfarkt i Göteborg och Gävle.

Göteborgsunders'o'kningen

I Göteborg finns sedan 1968 ett speciellt hjärtinfarktregister och

dessutom en hjärtinfarktnbttagning. Sedan dess har en mängd uppgifter

beträffande hjärtinfarktpatienter upp till 65 års ålder insamlats. Då

det emellertid inte genomgående frågats om händelser under de närmaste

dagarna före inträffad hjärtinfarkt, gjordes för den aktuella under-

sökningen en genomgång av de sanmanlagt 1555 män oda kvinnor scm drab-

bats av hjärtinfarkt under åren 1984-1988. För samtliga hjärtinfarkt-

tillfällen genomgicks journalerna och antecknades huruvida fysisk

ansträngning förekanmit under vissa tidsperioder före inträffad hjärt-

infarkt. De fall som dog i plötslig hjärtdöd har icke analyserats,

men tidigare studier har visat att ungefär lika många sådana fall

dessutom inträffar .
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Resultat

Tabell 3 anger antalet fall och fördelning per tidsintervall för

dem rred hård fysisk ansträngning före hjärtinfarkt.

Tabell 3. Hård fysisk ansträngning före hjärtinfarkt.

   

Tidsintervall Totalt

O-l tim. l-6 tim. 6-24 tiHl l-3 dygn antal

infarkter

47 26 ll 15 l555

\ j 1

 

99 fall=6.4% av samtliga

 

Av dessa 99 fall av måttligt hård till hård ansträngning före hjärt-

infarkten angavs i fem fall som orsak. I 28 fall angavs

tunga lyft, i femton fall trädgårdsarbete oda i 26 fall olika Sportak-

tiviteter, från löpning, tennis och bovlingspel till skidåkning i kallt

väder i ett par fall. I de övriga fallen förekcm sysslor såsom fönster-

putsning, arbete i tvättstuga och liknande.

Som en sammanfattande mskrivning av de ansträngningar scm förekom-

mit i anslutning till hjärtinfarkten synes statiskt arbete ned tunga

lyft i samband ned flyttning och trädgårdsarbete vara överrepresente-

rat. Även sportsliga aktiviteter utan påtagligt statiskt arbete har

dock förekommit som predisponerande nement.

Även i Gävle har det funnits ett hjärtinfarktregister sedan 1972.

Gävle valde Vi för denna undersökning, dels för att patienterna är väl

undersökta Od] uppföljda, dels för att att man där har haft betydligt

mera snö än vad san varit fallet i Göteborg. Innan undersökningen

startades togs kontakt med Sveriges Meteorologiska Od] Hydrologiska

Institut som har uppgifter beträffande snödjup under olika år. Åren

1979 och 1984 som angavs ha de största snödjupen under 1970 och
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> l980-talen valdes. Samtliga hjärtinfarktjournaler för patienter upp

till 65 års ålder som insjuknat under de två åren genomgicks. Samnan-

1agt hade 179 patienter vårdats för hjärtinfarkt under denna period..

Antalet ned hård fysisk ansträngning i anslutning till hjärtinfarkt

frarrgår av Tablell 4.

Tabell 4. Hård fysisk ansträngning före hjärtinfarkt.

    

Tidsintervall Totalt

0-1 tim. 1-6 tim. 6-24 tim 1-3 dygn antal

infarkter

5 2 2 O 179

9 fall=5.0% av samtliga

 

Av de nio fallen med måttligt hård till hård fysisk ansträngning

uppgavs i ett fall snöskottning, i tre fall ishockey, slalom och

tennis, i fyra fall tungt arbete, ofta kombinerat ned lyft, och i ett

fall ospecificerad ansträngning.

Slutsats

Resultaten från Göteborg och Gävle visar således att hård fysisk

ansträngning föregått hjärtinfarkten i 5-6%. Av totalt 108 fall som

fdrekcnmit i 6 fall av totalt 1734 hjärtinfarktfall. Ett problem ned

denna svenska undersökning är att det direkta insjuknandet i hjärtin-

farkt icke kunnat relateras till tiden för olika typer av aktiviteter

under dygnet. Vi vet således inte an hjärtinfarktinsjuknandet i verk-

ligheten förekmnut i högre frekvens under perioder av fysisk ansträng-

ning än vad som varit att förvänta. Vi har nämligen inte tillgång till

aktivitetsnivåema och tiden för dessa i den friska befolkningen som

kontroll. De ovannämda studierna av Thompson (1980) och Vuori (1986)

pekar på relativa riskökningar vid hård fysisk aktivitet nellan cirka 3

och 9 gånger .

VTI NOTAT T 116



'Bilaga 6
Sid 9v(11-)

Det är således hög sannolikhet för att de tunga fysiska aktiviteter-

na bidragit till att framkalla hjärtinfarkt hos därför benägna indivi-

der i samband ned eller just efter den hårda ansträngningen. Det torde

frangå att snöskottning spelat en relativt liten roll för hjärtinfarkt-

insjuknande i de två undersökta städerna. Det ganska tunga fysiska

arbete som snöskottning innebär, med delvis statiskt armte odn oftast

ufört under kyla, gör det sannolikt att snöSkottning i ett visst antal

fall spelar roll för hjärtinfarktutveckling i landet som helhet. Detta

sker dodk så gott som uteslutande hos individer san redan har etablerad

åderförkalkning i hjärtats kranskärl.
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Per-Olof Olsson

Plogvallar framför fastighetsinfarter

Följande är överenskommet med Statens väg- och
trafikinstitut och kommunförbundet.

Kostnadsuppföljning skall göras på nedanstående
alternativ.

1. Handskottning

2. Snöslunga a. handdriven

b. Lundberg Wille

3. Lastmaskin

4. Snöstopper på snöröjningsfordon

5. Vikplog

6. Lastmaskin och bil (bortkörning)

7. Traktorer följer med bilplogar

8. Bortkörning vid varje tillfälle

9. Olika kostnadsalternativ

PO89.0lO
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rURENHÅLLNINGEN

Generellt för samtliga alternativ

° Tidåtgången anges för samtliga alternativ i minuter

° Kostnaden räknas sedan fram genom att multiplicera
minutantalet med den verkliga minutkostnaden för de
olika alternativen

° Snomängden anges vid varje tillfälle.

f

(

Sammanlagd plog-
l m genombryt- 4 bredd på sidan <

ningsbredd om vall

     

P089.010
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ENHÅLLNINGEN

  

  

 

Minutkostnader för de olika alternativen.

l Handskottning (enkel man ggr tidenztidåtg)

2 Snöslunga liten (1 man 0 minislunga)

(l Lundberg
och snöslunga)

Snöslunga Lundberg Willy

3 Lastmaskin (l lastmaskin)

4 Snöstopper på snorojningsfordon, plogbil

5 Vikplog, traktor försedd med Vikplog

6 Lastmaskin och lastbil

7 2 traktorer följer plogbilar

9 Bortkörning av snö vid varje tillfälle
2 lastbilar och lastmaskin

Priserna inkluderar 20% stalltider.

PO89.010
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JRENHÅLLNINGEN

När skall öppningar göras?

 

Så snabbt som möjligt med tillgängliga resurser.

Var skall öppningar göras?

 

O Utanför affärer för bilar som lossar varor.

För trafiken i alla tvargatör och stickvagar,
garageinfarter, parkeringsinfarter, industriinfarter.

För renhållning helst framför varje port där det står
renhållningskarl.

° För post- och tidningsbud till varje fastighet.

För gående i alla gathörn och övergångsställe.

P089.010
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TURENHÅLLNlNGEN Sid 5 (5)
L

Datum . . . . . . . . .Snödjup.._ . . . . . . . ..

SnöprotOkOll Alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Genombrytningsbredd Tidåtgång Sammanlaqd plogbredd

I i I
1 m 2 m 3 m minuter 2 m :4 m g 6 m §8 m

J i F
F ? S

i

g :
i

t i

i

uppgiftslämnare
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