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FÖRORD

Denna undersökning ingår som ett delprojekt i det stora forsk-

ningsprojektet "Minskade skadeverkningar av salt för väghåll-

ningsändamål - MINSALT" som bl a vägverket och VTI bedrivit

under flera vintrar.

VTIs uppdrag i detta delprojekt var från början att bearbeta,

analysera och redovisa väder- och väglagsdata under de vintrar

då försök med reducerat saltvägnät pågick i Kopparbergs län.

Senare utvidgades uppdraget till att omfatta en samlad redovis-

ning av hela delprojektet. Detta Meddelande har således till-

kommit genom att material från många olika personer samman-

ställts. Om så erfordrats har VTI även bearbetat och analyserat

materialen. Det bör påpekas att VTI inte deltagit i planering

och uppläggning av delprojektet utom vad gäller data om väder

och väglag.

Följande personer har bidragit med underlag:

Sven Bengtsson, VFW Sammanställning av antal stopp och

blockeringar.

Sammanställning av väghållarens

kostnader.

Helen Bermell, VFW Sammanställning av väghållarens

kostnader.

Britt Freiholtz, VVHK Analys och redovisning av enkät

under första försöksvintern.

Hans Lindeman, VFW A-punktsbestämning och avgränsning

av prov- och kontrollvägnätet.
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Väglagsobservatörerna Genomförande av väglagsobservatio-

i samtliga ao i länet i ner.,

och i ao 27, Sysslebäck

i Värmlands län

Personal vid samtliga Insamling av stopp och blockeringar

ao i länet - samt driftkostnads- och kvantitets-

uppgifter.

Vid VTI har Peter Wretling-bearbetat och sammanställt olycksdata

för provvägnätet, Hans Velin, Johnny Petersson OCh Pia Ydringer

framStällt figurerna och Monica Lorichs .och Siv-Britt Franke

renskrivit manuskriptet.

Projektledare för hela MINSALT-projektet har varit Erland

Wallroth (t o m 1988-03) och Lennart Axelson (fr 0 m 1988-10),

båda från vägverket. Dessa har även varit Vägverkets kontaktmän

för föreliggande delprojekt.

Synpunkter på rapportkonceptet har lämnats av Lennart Axelson,

Uno Danielsson, Östen Johansson och Per-Gunnar Land, vägverket

samt av Kent Gustafson, Karl-Olov Hedman och Gudrun Öberg, VTI.

Ett stort tack till ovan nämnda personer och till andra som på

olika sätt bidragit till att undersökningen kunnat genomföras.

Staffan Möller
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MINSALT .
REDUCERING AV SALTVÄGNÄTET I KOPPARBERGS LÄN

av Staffan Möller

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMBNFATTNING

Försöket med reducering av saltvägnätet i Kopparbergs län ingår

i MINSALT-projektet, vars mål är att minska skadeverkningarna av

salt för väghållningsändamål. För att göra en analys av en väg-

förvaltnings halkbekämpningsmetoder valdes ett län med flera

klimattyper, nämligen Kopparbergs län. Åtgärder skulle sedan

föreslås för att minska saltförbrukningen i länet. Förslaget

resulterade i att ett stort vägnät halkbekämpades helt utan

salt.

Syftet med försöket i Kopparbergs län är att studera konsekven-

serna för trafikanter och väghållare samt trafikanternas inställ-

ning när det saltade vägnätets omfattning minskas.

Den första försöksvintern, 1987/88, minskades det saltade väg-

nätet från ca 145 mil till ca 45 mil. Reduktionen gjordes i hu-

vudsak med hänsyn till var klimat- och trafikförutsättningar var

gynnsamma. Den största minskningen i mil räknat åstadskoms genom

att hela det lågtrafikerade saltade vägnätet (B-saltnätet) inte

längre saltades. Det högtrafikerade saltade vägnätet (A-salt-

vägarna) minskades till ungefär halva längden. Även på det meka-

niskt halkbekämpade vägnätet, ca 360 mil, gjordes en minskning

av saltanvändningen genom att saltblandad sand (ca 50 kg salt

per m3 sand) ersattes av saltfri sand eller krossmaterial (även

kallat fraktionsmaterial eller stenflis).

På grund av erfarenheter från den första försöksvintern, bl a

negativ olycksutveckling på framför allt de tidigare A-salt-

vägarna, gjordes vissa modifieringar till vintern 1988/89. Så-

lunda användes sand med liten saltinblandning (ca 20 kg salt per

m3 sand) på stora delar av det vägnät somunder första försöks-

vintern förändrats från saltat till osaltat.
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II

Uppföljningar visar att försöket i Kopparbergs län har påverkat

många effekter; i vissa fall har påverkan också varit stor.r

De viktigaste resultaten har förtecknats nedan.

Våglaget har ändrats påtagligt på de vägar som tidigare varit

A-saltvägar, men som under försöket halkbekämpats med sand eller

krossmaterial. Sålunda har andelen våt/fuktig barmark minskat

till ungefär hälften - från 70 till 35 eller från 80 till 50

dagar per vinter under respektive försöksvinter - -och andelen

is/snö-väglag (inklusive blandväglag med barmark och is/snö)

ökatl 2-3 gånger - från drygt 30 till 75 respektive från 15 till

55 dagar per vinter.

Samtidigt som väglagsfördelningen ändras när A-saltvägarna inte

längre saltas ökar också sandprocenten påtagligt, från 0 á 5 %

till 20 á 25 %. Med sandprocent menas den andel av totala anta-

let väglagsobservationer med någon form av is eller snö på vägen

då friktionen förbättrats med sand eller krossmaterial. Eftersom

även andelen icke-barmarksväglag merän fördubblats utan salt-

ning innebär detta att antalet dagar med sand eller kross på

vägen ökat mycket kraftigt, från i genomsnitt mindre än 1 dag

till ca 15 dagar per vinter. Detta innebär givetvis också att

antalet mekaniska halkbekämpningstillfällen ökat mycket kraftigt

på det före detta A-saltvägnätet. '

Ytterligare en effekt av att sluta salta är att vägytan oftare

blir ojämn när trafiken sliter bort vissa delar av tjocka is/

snölager. Analyser visar att ojämnheter blivit 3-4 gånger van-

ligare vid icke-barmarksväglag när A-saltvägarna inte längre

saltas. Detta i kombination med att andelen icke-barmarksväglag

mer än fördubblats utan saltning gör att ojämnheterna ökat kraf-

tigt på det före detta A-saltvägnätet. Räknat i dagar ökade

ojämnheterna från i genomsnitt mindre än 1/2 dag till 3-5 dagar

per vinter.
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III

Väglaget på B-saltvägarna tycks inte påverkas särskilt mycket,

sett över en hel vinterperiod, vid Övergång till mekanisk halk-

bekämpning. Däremot ökar sandprocenten mycket kraftigt.

Mätningar visar att medianhastigheten för personbilar (den has-

tighet som hälften av fordonen överskrider och hälften under-

skrider) sjunker med omkring 10 km/h när väglaget ändras från

torr barmark till tunn is eller blandväglag med barmark och

is/snö. Om kraftiga snöfall förekommer är hastighetssänkningen

ännu större. Som framgått ovan ökar is/snö-väglagen, inklusive

blandväglag, när A-saltvägarna inte längre saltas, vilket såle-

des sänker hastigheterna. Dessvärre har de mätresultat som er-

hållits inte tillåtit några säkra analyser av hastighetens bero-

ende av väglaget med en detaljeringsgrad som motsvarar väglags-

uppföljningarnas. Därför kan några slutsatser inte dras om hur

restiden påverkats i genomsnitt på länets vägnät under en hel

vintersäsong.

Antalet stopp och blockeringar som rapporterats har varit 75-100

st per vinter när försöken pågått. Eftersom pålitligt jämförel-

sematerial från vintrarna före försöken saknas, får vi nöja oss

med att bedöma förändringens storlek. Vi tror dock att antalet

stopp och blockeringar ökat påtagligt under de vintrar som för-

söket pågått. Ett visst stöd för denna uppfattning fås också av

svaren på enkäten där bilisterna anger att antalet missöden -

som bl a exemplifieras med stopp i uppförsbacke - varit väsent-

ligt fler på osaltade vägar än på saltade.

Genomgångar av vidtagna åtgärder och väghållarens kostnader

visar att det finns tydliga indikationer på att ambitionsnivån

' har ökat framför allt vad gäller saltning på kvarvarande A-salt-

vägar under försöksvintrarna. Detta innebär att kvarvarande

Avsaltvägnät inte är något invändningsfritt kontrollvägnät för

olycksanalyser då det inte beskriver hur trafiksäkerheten varie-

rar från vinter till vinter vid oförändrade vinterväghållnings-

åtgärder. Det har inte gått att avgöra om kvarvarande A-salt-

vägar, trots ambitionshöjningen, möjliggör en någorlunda rätt-

visande olycksanalys. Beslut har därför fattats om att olycks-
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analyser

'bergs

material.

Analyser av polisrapporterade olyckor exklusive vilt ger

län, dels

IV

saltade vägar

ska göras med dels kvarvarande A-saltvägar i Koppar-

i omgivande län söm kontroll-

föl-

jande olyckseffekter när halkbekämpningen ändras från någon form

av saltning till sandning.

  

 

  

    

I

Halkbekâmpningsmetod Kontrollvågnåt Kontrollvågnât
i 86/87-87/88-88/89 i från S,T,U och X lån från W'lân

i Olycks-.i Konfidensområde, Olycks- Konfidensområde,
förändring risknivå 5% förändring risknivå 5%

A salt - ren sand-

saltbl. sand +11 (-6 +31) +29* (+6 +58)

B salt- ren sand-

saltbl. sand +2 (-21 +33) +24 (-5 +62)

B salt - ren sand-

ren sand -12 (-33 +17) +7 (-19 +42)

A salt/B salt-
ren sand - ren sand/
saltbl. sand +5 (-8 +19) +23* (+4 +46)

 

* Markerar att resultatet är signifikant skilt från 0.

Med kontrollvägnåtet från S, T, U och X lån blir effekten totalt

för A-

olycksökning på 5 % (inte

kontrollvågar från Kopparbergs län används

effekt en ökning på 23 % (signifikant förändring).

och B-saltvägnätet av att upphöra med saltningen en

signifikant förändring). Om däremot

blir motsvarande

Gemensamt för analyserna med båda kontrollvägnäten är att olycks-

ökningen är störst på de f d A-saltvägarna, sjunker på de hög-

trafikerade B-saltvägarna (söm halkbekämpades med

sand under andra försöksvintern) och

saltblandad

sjunker ytterligare eller

byts mot en olycksminskning på de lågtrafikerade B-saltvägarna

(som sandas med saltfri sand under andra försöksvintern).
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Ytterligare en jämförelse kan vara intressant att göra, nämligen

mellan kvarvarande A-saltvägar i Kopparbergs län, där ambitions-

nivån på framför allt saltning sannolikt höjdes under försöks-

vintrarna, och A-saltkontrollvägarna i S, T, U och X län. Beräk-

ningar visar att punktskattningen av olyckseffekten blir 0.86

med ett 95-procentigt konfidensintervall på 0.75-0.98. I detta

fall har olyckorna minskat med 2-25 % och minskningen är signi-

fikant. Detta pekar på att på de trafikstarka vägarna, där i och

för sig vinterväghållningen redan är bäst, bör kanske ytterli-

gare resurser sättas in för att minska andelen is/snö-väglag.

Teoretiska beräkningar av vågslitaget under de två försöksvint-

rarna pekar på en minskning med 20-30 % när A-Saltvägarna inte

längre saltas. Detta gäller under förutsättning att inga skill-

nader finns mellan vägarna vad gäller bl a trafikflöde, belägg-

ningarnas slitstyrka, reshastighet och dubbdäcksandel.

Approximativa beräkningar av vâghållarens kostnader för olika

typer av vinterväghållningsåtgärder tyder på att försöket i

Kopparbergs län inneburit oförändrade kostnader för snöröjning,

en halvering av kostnaden för kemisk halkbekämpning och en tre-

dubbling av kostnaden för mekanisk halkbekämpning. Om dessa änd-

ringar relateras till hela länets vinterväghållningskostnader

under kontrollvintern (snöröjning ca 10,5 Mkr, kemisk halkbe-

kämpning ca 2 Mkr och mekanisk halkbekämpning ca 3 Mkr) innebär

de sammantaget en ökning med ca 5 Mkr per vinter eller kring

30 %.

Från enkäterna till bilister och arbetsområdenas personal kan

nämnas:

- Ungefär 2 av 3 personbilsförare är negativa till saltning och

ca 15 % är positiva.

- Bland yrkesförarna i Dalarna är knappt 40 % negativa och näs-

tan lika många positiva till saltning.

- Majoriteten av bilförarna anger att de sänkt sin hastighet på

grund av försöket.
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VI

- Det gick bättre för väghållaren att klara vinterväghållningen

.under andra försöksvintern, främst beroende på att saltblan-

dad sand (som har längre varaktighet och ger viss upptinings-

effekt) fick användas i stället för ren sand eller krossmate-

rial.

- Försöket har i stor utsträckning utsatt arbetsledningen vid

arbetsområdena för större påfrestningar under arbetstid, i

första hand genom ökad vaksamhet och mer oro, men också i

form av större trötthet och bundenhet. Även fritiden har på-

verkats negativt.
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VII

MINSALT
Reduction of the salted road network in Kopparberg county-

by Staffan Möller _
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The *experiment with reducing the salted road network in Koppar-

berg county forms a subsidiary project in the major research

*project MINSALT, where' the purpose is to' reduce the damaging

effects of salt in winter road maintenance. To analyse different

methods for snow and ice control a county with several types of

climate was chosen, i.e. Kopparberg county. Actions were then to

be suggested to reduce salt usage in the county. Following the

suggestions, a large network was maintained with no salt at all.

The aim of the experiment in Kopparberg county is to study the

consequences for road users and road maintenance authorities, as

well as road user opinion, when the extent of the salted road

network is reduced.

During the first winter of the experiment, 1987/88, the salted

road network was reduced from 1,450 km to about 450 km. The

reduction was made mainly where climate and traffic conditions

were favourable. The greatest reduction in terms of kilometres

was achieved by eliminating salting of the whole of the lightly

trafficked road network (category B salted roads). The heavily

trafficked salted network (category A salted roads) was reduced

to about half its earlier length. Salt usage was also reduced on

that part of the road network where mechanical anti skid treat-

ment was applied, some 3,600 km, by replacing the sand and salt

mix (about 50 kg salt per cubic metre of sand) with salt-free

sand or grit.
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VIII

On the basis of experience from the first winter, including a

negative accident trend primarily on the previous category A

salted roads, Certain modifications were introduced during the

winter of 1988/89. Sand with a small amount of salt was used

(about 20 kg of salt per cubic metre of sand) on large parts of

the road network where previously salted roads had been left

unsalted during the first winter.

The follow-up studies show that the experiment has had many

effects: in certain cases, the effect has been considerable.

The most important results are reported below.

The road condition has changed considerably on those roads that

were earlier part of the category A salted roads, but which were

treated with sand or grit during the experiment. Thus, the pro-

portion of days with a wet/moist but clear road surface decrea-

sed by almost half - from 70 to 35 or from 80 to 50 days in the

respective winter of the experiment - and the proportion of days

with icy or snowy conditions (including mixed road conditions

with both ice/snow and clear surface) increased 2-3 times - from

slightly more than 30 to 75 and from 15 to 55 days per winter

respectively.

At the same time as the distribution of road conditions changes

when category A salted roads are no longer salted, the sanding

proportion increases tangibly, from 0 - 5% to 20 - 25%. The

sanding proportion is defined as the proportion of the total

number of road condition observations with any form of ice or

snow on the road when friction has been improved by the use of

grit. Since also the proportion of road conditions with a non-

clear surface was more than doubled without salting, this means

that the number of days with sand or grit on the road surface

increased very greatly, from just under 1 day to about 15 days

per winter on average. Of course this also means that the number

VTI MEDDELANDE 638



IX

of anti skid measures increased -very greatly on the earlier

category A salted roads.

A further effect of abandoning salting is that the road surface

more frequently becomes uneven when the traffic wears away

certain parts of thick layers of ice and snow. Analyses show

that unevenness became 3-4 times more common in road conditions

with a non-clear road surface when category A salted roads were

no longer salted. In combination with the fact that the propor-

tion of road conditions with a non-clear surface more than

doubled without salting, this caused unevenness to increase

significantly ton the earlier category A salted roads. Measured

in days the unevenness increased from less than 1/2 day to 3-5

days per winter on average.

The road conditions on the category B salted roads do not appear

to be influenced very much, seen over a whole winter period,

when switching to mechanical anti skid treatment. However, the

sanding proportion increases very heavily.

Measurements show that the median speed of cars falls by

approximately 10 kmh when road conditions change from a dry,

clear surface to thin ice or mixed road conditions with both

ice/snow and clear surface. If heavy snowfalls occur, the

reduction in speed is even greater. As shown above, icy and

snowy road conditions, including mixed road conditions, increase

when the category A salted roads are no longer salted, thereby

reducing speeds. Unfortunately, the data obtained did not penmit

reliable analysis of the dependence of. speed on road condition

with a degree of detail corresponding to the follow-up studies

of road conditions. Therefore, no conclusions can be drawn as to

how travel time is influenced on the average on the county's

road network during a whole winter season.

The number of standstills and.tailbacks reported was 75-100 per

winter while the experiments were in progress. Since reliable
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data for comparison from the winters before the experiments is

lacking,* we must be satisfied with estimating the magnitude of

the change. However, we believe that the number of standstills

and tailbacks increased considerably during the winters when the

experiments were in progress. Some support for this view is also

provided by the replies to the questionnaires in which motorists

stated that the number of incidents - for example, standstills

on uphill sections - was very much higher on unsalted roads than

on salted roads.

Reviews of actions introduced and the costs of the road main-

tenance authority show that there are clear indications of an

increased level of ambition, especially in regard to salting on

the remainder of the category A salted roads during the winters

of the experiment. This means that the remainder of the category

A salted roads do not constitute an unchallenged reference net-

work for accident analyses since they do not describe how road

safety varies from winter to winter with unchanged winter road

maintenance actions. It has not been possible to decide whether

the remainder of the category A salted roads, despite the

increased level of ambition, enable a more or less correct

accident analysis. It has therefore been decided that accident

analyses are to made with both the remainder of the category A

salted roads in Kopparberg county and also salted roads in

neighbouring counties as reference material.

Analyses of accidents reported by the police, excluding wildlife

accidents, give the following accident effects when anti skid

treatment is changed from any form of salting to sanding.
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XI

 

De-icing/anti skid Reference road network Reference road network
treatmentzmethods from neighbouring from.Kopparberg county
86/87-87/88-88/89 counties

 

Change in Confidence Change in Confidence
accidents interval 5% accidents interval 5%

 

A salt - pure sand
- salt/sand mix +11 (-6 +31) +29* (+6 +58)

B salt - pure sand
- salt/sand mix +2 (-21 +33) +24 (-5 +62)

B salt - pure sand _
- pure sand *' +12 - (-33 +17) +7 (-19 +42)

  

A salt/B salt - pure
sand - pure sand/ +5 (-8 +19) +23* (+4 +46)
salt/sand mdx

 

 

   

* Denotes that the result differs significantly from 0.

With the reference road network from neighbouring counties, the

effect of not salting category A and B roads as a whole will be

an accident increase of 5% (non-significant change). If, how-

ever, reference roads from Kopparberg county are used, the

corresponding effect will be an increase of 23% (significant

increase).

A feature of the analyses of both reference networks is that the

accident increase is greatest on the earlier category A salted

roads, decreasing on the heavily trafficked category B salted

roads (where anti skid treatment was carried out with salt and

sand mix during the second winter of the experiment) and

decreasing still further or becoming an accident reduction on

the lightly trafficked category B salted roads (which were

sanded with salt-free sand during the second winter of the

experiment).

A further comparison may be of interest, i.e. between the

remainder of category A salted roads in Kopparberg county, where

the ambition level, especially in salting, was probably raised

during the winters of the experiment, and category A salted

VTI MEDDELANDE 638

 



XII

roads in neighbouring counties which were used as a reference.

Calculations show that the spot estimate of the accident effect

produces 0.86, with a 95 per cent confidence interval of 0.75 -

0.98. In this case, the accidents have decreased by 2 - 25%,

which is a significant reduction. This indicates that on the

heavily trafficked roads, where the winter road maintenance in

itself is already best, further resources should perhaps be

introduced to reduce the proportion of icy and snowy road

conditions.

Theoretical calculations of road wear during the two winters of

the experiment indicate a reduction of 20 - 30% when the cate-

gory A salted roads are no longer salted. This applies under the

condition that there are no differences between the roads in

terms of traffic flow, wear resistance of pavements, travel

speed and proportion of studded tyres.

Approximate calculations of the road maintenance anthority's

costs for different types of winter maintenance actions suggest

that the experiment in Kopparberg county implied unchanged costs

for snow clearance, a 50% reduction in the cost of chemical

de-icing and tripled costs for mechanical anti skid treatment.

If these changes are related to the cost of winter road main-

tenance for the whole county during the reference winter (about

SEK 10.5 million for snow clearance, SEK 2 million for chemical

de-icing and SEK 3 million for mechanical anti skid treatment)

they mean in total an increase of about SEK 5 million per winter

or about 30%.

The questionnaires answered by motorists and personnel in the

maintenance areas indicated the following:

- Approximately 2 out of 3 car drivers are negative to using

salt and about 15 per cent are positive.

- Among lorry drivers in Kopparberg county a little less than

40 per cent are negative and almost as many are positive to

using salt.
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The majority of the car drivers stated that they had reduced

their speed because of the experiment.

The

easier during the

because the salt and sand mix (which has longer life and

road maintenance authority found winter road maintenance

second winter of the experiment, mainly

provides a certain thawing effect) could be used instead of

pure sand or grit.

The experiment has to a large extent subjected the foremen of

the

increased Vigilance and greater anxiety, as

road maintenance areas to greater stress, mainly through

well as greater

fatigue, and constraint. Leisure has also been affected nega-

tively.
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l. BAKGRUND

Halkbekämpning tillhör väghållarens viktigaste arbetsuppgifter.

Trafikanternas och näringslivet ställer stora krav på hög tra-

fiksäkerhet och god framkomlighet dygnet och året runt. Samti-

digt ifrågasätts nu använda halkbekämpningsmetoder med salt.

Tidigare försök i Östergötland, referens 1, med saltfri vinter-

väghållning har visat att vinterväghållningen blir dyrare utan

saltanvändning, men att väghållarens totala kostnader minskar

främst på grund av färre broreparationer,-minskat beläggnings-

slitage och färre tvättningar. Korrosionsstudier i samband med

Östgötaförsöken visade att om hela Sverige vore osaltat skulle

trafikanternas kostnader för korrosion minska med mellan 1 och 2

miljarder kronor årligen. Antalet olyckor, referens 2, ökade men

resultaten är tveksamma eftersom barmarksolyckorna ökade mer än

is/snöolyckorna på vissa vägar trots att andelen is/snö ökade då

man slutade salta. Detta gjorde det svårt att säga att den

effekt som erhölls i Östergötland är den sanna trafiksäkerhets-

effekten om.man slutar salta.

Försöken visade tydligt att saltning förbättrar framkomligheten

för tunga fordon i backar. Effekten för näringslivet av detta är

svår att uppskatta. Restiden minskar för all trafik då vägarna

saltas eftersom en större del av trafikarbetet uträttas på bar-

mark.

Östgötastudien ägde rum på landsbygdsvägar. Andra studier visar

att alléträd i tätorter skadas av salt. Dricksvattentäkter nära

vägen kan också få hög salthalt vilket kan vara skadligt inte

minst för dem som på grund av sjukdom bör äta en saltfattig

kost. Många attitydundersökningar visar att en majoritet vill

att man slutar salta eller kraftigt minskar den nuvarande salt-

ningen.

Kommunikationsminister Curt Boström tog på NVF-kongressen 1984,

referens 3, upp frågan om vägsaltets skadeverkningar och möjlig-

heten att minska dessa. Han föreslog ett nordiskt projekt med

målet att om.möjligt helt eliminera skadeverkningarna av salt.

VTI MEDDELANDE 638



VTI skrev en promemoria som sammanfattade kunskapen om saltets

effekter och även var kunskap saknades, referens 4. Kommunika-

tionsdepartementet föreslog tre olika sätt att minimera skade-

verkningarna av salt, referens 5.

A. Utökning av de saltfria regionerna

B. Nya halkbekämpningsmetoder

C. Nya halkbekämpningsstrategier

Vägverket, Svenska Kommunförbundet och VTI fick i uppdrag att

gemensamt utarbeta ett detaljerat 5-årigt forskningsprogram för

de tre ovanstående punkterna, referens 6. Hela detta projekt har

kommit att kallas MINSALT.

Under punkt A inryms försöken med saltfria vägar i Gotlands,

Kopparbergs och Västerbottens län. Målet för dessa delprojekt

var att ställa upp kriterier i form av trafikmängd, topografi,

klimattyp, vägtyp, tillåten hastighet m.m för det vägnät som kan

halkbekämpas utan salt. I detta Meddelande redovisas resultaten

från Kopparbergs län. Resultaten från de tre olika länen kommer

att sammanfattas i MINSALT-projektets huvudrapport.

2. SYFTE

Syftet med försöket i Kopparbergs län är att studera konsekven-

serna för trafikanter och väghållare samt trafikanternas inställ-

ning när det saltade vägnätets omfattning minskas.
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3. FÖRSÖKETS UPPLÃGGNING OCH GENOMFÖRANDE

3.1 Allmänt

Enligt de ursprungliga planerna skulle försöket pågå under vin-

tern 1987/88. Efter utvärdering av erfarenheterna från denna

vinter skulle det fattas beslut om en eventuell fortsättning av

försöket och om t ex förändringar skulle göras av det osaltade

vägnätets omfattning eller av använda vinterväghållningsmetoder

eller strategier.

Resultatet har blivit att försöket genomförts under två vintrar,

1987/88 och 1988/89, dock med något olika uppläggning.

Den första försöksvintern minskades det saltade vägnätet från ca

145 mil till ca 45 mil. Reduktionen gjordes i huvudsak med hän-

syn till var klimat- och trafikförutsättningar var gynnsamma.

Den största minskningen i mil räknat åstadkoms genom att hela

det lågtrafikerade saltade vägnätet (B-saltnätet) inte längre

saltades. Det högtrafikerade saltade vägnätet (A-saltvägarna)

minskades till ungefär halva längden. Även på det mekaniskt halk-

bekämpade vägnätet, ca 360 mil, gjordes en minskning av salt-

användningen genom att saltblandad sand (ca 50 kg salt per m3

sand) ersattes av saltfri sand eller krossmaterial (även kallat

fraktionsmaterial eller stenflis).

Definitioner på A-salt-, B-salt- och mekaniskt halkbekämpade

vägar är:

Med A-saltväg menas väg som halkbekämpas med salt under hela

vinterperioden.

Med B-saltväg menas väg som normalt halkbekämpas med salt endast

under den första halkperioden på hösten samt då saltning jämfört

med sandning ger påtagligt bättre effekt, t ex vid underkylt

regn. I övrigt sandas B-saltvägen.
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Med mekaniskt halkbekämpad väg menas väg som normalt sandas un-

der hela vinterperioden.

Instruktion för vinterväghållning på de vägar där halkbekämp-

ningsmetoden ändrats under första försöksvintern framgår av bi-

laga 1.

På grund av erfarenheter från den första försöksvintern, bl a

negativ olycksutveckling på framför allt de tidigare A-salt-

vägarna, gjordes vissa modifieringar till vintern 1988/89. Så-

lunda användes sand med liten saltinblandning (ca 20 kg salt per

m3> sand) på stora delar av det vägnät som under första försöks-

vintern förändrats från saltat till osaltat. På några väg-

sträckor som tidigare inte tillhört det saltade vägnätet använ-

des också dennatyp av saltblandad sand. Slutligen återgick man

till att salta riksväg 81 på delen Mora - Orsa (17 km).

Instruktion för vinterväghållning under andra försöksvintern

visas i bilaga 2.

Vilka vägar som halkbekämpades enligt olika metoder under de tre

vintrarna framgår av figur 1-3. På de mindre, ej utritade, vä-

garna gjordes halkbekämpningen under vintern 1986/87 med salt-

blandad sand och under de två följande vintrarna med saltfri

sand eller krossmaterial.
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Figur 1. Vägar med olika halkbekämpningsmetoder under vintern
1986/87 (kontrollvintern).
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Figgr 2. Vägar med olika halkbekämpningsmetoder under vintern
1987/88 (första försöksvintern).
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Figgr 3. Vägar med olika halkbekämpningsmetoder under vintern
1988/89 (andra försöksvintern).
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3.2 Försöksupplâggning

Vintern innan försöket satte igång, 1986/87, samlades olika upp-

gifter in för att beskriva före-situationen. Uppgifterna hämta-

des både från det vägnät där halkbekämpningsmetoden inte ändra-

des under försöksvintrarna (kontrollvägarna) och från det där

olika förändringar skulle ske (provvägarna). Eftersom föränd-

ringar gjordes på alla vägar i länet som under vintern 1986/87

var B-saltvägar eller mekaniskt halkbekämpade vägar kunde mot-

svarande kontrollvägar bara följas upp i intilliggande län. Så

gjordes också beträffande väglag medan övriga förändringar på

dessa båda vägtyper fick bedömas utan kontrollmaterial.

De längdmässiga förändringarna av vägnätet med avseende på halk-

bekämpningsmetod mellan vintern 1986/87 och 1987/88 respektive

mellan 1986/87 och 1988/89 framgår av figur 4 och 5.
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Figgr 4.

Figgr 5.

VINTERN 1986/87 VINTERN 1987/88

  

 

(kontrollvintern) (försöksvinter 1)

A-SALT 855 KM 4 436 KM A-SALT

419 KM REN SAND

B-SALT 589 KM D' 589 KM ELLER

3 606 KM KROSS-

----- MATERIAL

4 614 KM

SAND+SALT 3 606 KM
50 KG/M3

Längdmässig förändring av vägnätet med avseende på
halkbekämpningsmetod mellan vintern 1986/87 och
1987/88.

VINTERN 1986/87 VINTERN 1988/89

   

A-SALT 855 KM 4» 453 KM A-SALT

341 KM SAND+

B-SALT 589 KM 263 KM SALT
\\ 183 KM 20 KG/M3

787 KM

61 KM REN SAND
326 KM ELLER

SAND+SALT 3 606 KM 3 423 KM KRoss-
50 KG/M3 MATERIAL

3 810 KM

Längdmässig förändring av vägnätet med avseende på
halkbekämpningsmetod mellan vintern 1986/87 och
1988/89.
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Ungefärliga data om prov- och kontrollvägnätet under olika vint-

rar framgår av tabell 1-4.

Tabell 1. Provvägnätet under vintern 1987/88.
Försöksvinter 1.

  

   

 

- Madelvårde

Halkbekâmpningsmetod Våglângd'Vâgbredd Trafikflöde
86/87 87/88 (km) (m) (ådt)

A-salt Saltfri sand 419 6,5 3 200
eller kross

B-salt Saltfri sand 589 6,0 1 400
eller kross

Saltblandad Saltfri sand 3 606 a 5 - 150
sand (50 kg) eller kross

   

Tabell 2. Provvägnätet under vintern 1988/89.
Försöksvinter 2.

  

MQdelvârde

Halkbekâmpningsmetod Vâglångd.Vågbredd.Trafikflöde
86/87 88/89 (km) um (ådt)

A-salt Saltblandad 341 6,6 3 300

sand (20 kg)

A-salt Saltfri sand 61 6,3 1 700

eller kross

B-salt Saltblandad 263 6,2 1 500
sand (20 kg)

B-salt Saltfri sand 326 5,9 1 400

eller kross

Saltblandad Saltblandad 183 6,5 800

sand (50 kg) sand (20 kg)

Saltblandad Saltfri sand 3 423 a 5 » 150

sand (50 kg) eller kross
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Tabell 3. Kontrollvägnätet under vintern 1987/88.
Försöksvinter l.

 

 

   

   

Madelvärde
Halkbekâmpningsmetod Våglângd.Vâgbredd Trafikflöde
86/87 87/88 (km) (111) (ådt)

A-salt A-salt 436 10,0 6 300

 

Tabell 4. Kontrollvägnätet under vintern 1988/89.'
Försöksvinter 2.

 

 

Madelvârde
Halkbekåmpningsmetod Våglângd.Vågbredd Trafikflöde
86/87 87/88 (km) (m) (ådt)

A-salt A-salt 453 9,9 6 200

  

     

Av tabell 1 och 2 ovan framgår att det finns många olika prov-

vägnät, speciellt under andra försöksvintern, om.man vill hålla

isär olika förändringar av halkbekämpningsmetoder. Detta förhål-

lande komplicerar uppföljningen och försämrar säkerheten i skatt-

ningen av olika effekter men beror på att åtgärdsförändringarna

inte anpassats till uppföljningsmöjligheter utan till de erfaren-

heter som vunnits under första försöksvintern.

Som komplement till trafikflödesuppgifterna i tabell 1-4 visas i

figur 6 de vägar som har stort inslag av turisttrafik vintertid.
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Under försöket studerades följande effekter.

- Väglag,

- Trafikflödets variation med väglag,

- Punkthastighet,

- Stopp och blockeringar,

- Olyckor,

- Vägslitage,

- Vidtagna åtgärder och väghållarens kostnader,

- Trafikanternas inställning,

- Väghållarens erfarenheter.

Som förberedelse för försöket gjorde vägförvaltningen bl a prov

med alternativa halkbekämpningsmetoder och kontrakterade extra-

resurser i form.av 13 lastbilar och 6 väghyvlar. Dessutom inköp-

tes 30 sandspridare.

På hösten innan försöket startade och under vintern genomförde

vägförvaltningen en massiv informationskampanj riktad till samt-

liga hushåll i länet, turister, yrkestrafik m.m. Informations-

kampanjen benämnd "Mindre vägsalt i Dalarna" innehöll följande

moment:

- Väglagsinformation varje vardag kl 06.10 och 07.10 genom ra-

dio Dalarna,

- Broschyrer till samtliga hushåll i Dalarna (se bilaga 3),

- Information på Dalatrafiks bussar,

- Informationstavla på rastplatser med brevlåda för broschyrer,

- På de osaltade större vägarna uppsätts vägmärke "Annan fara"

med tilläggstavla "Osaltad väg",

- Information på mjölkförpackningar,

- Informationssida i turisttidningen Sälen,

- Infonmationsblad till personer som bokar stugor i Sälenfjäl-

len,

- Informationssida i Dalaturisms tidning Gästabudet.
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4. VÄDERFÖRHÅLLANDEN UNDER DE OLIKA VINTRARNA

4.1 Utgångspunkt för beskrivning

Som grund för en beskrivning av temperatur- och nederbördsför-

hållanden i Kopparbergs län har valts att indela länet i tre

klimatzoner. Utgångspunkten har varit SMHIs zonindelning som

justerats något för att bättre överensstämma med vägförvaltning-

ens arbetsområdesindelning. De tre zonerna, södra, mellersta och

norra Dalarna, framgår av figur 7.

På basis av normalvärden för temperatur och nederbörd har som

representativa meteorologiska stationer för respektive zon valts

Ställdalen, Falun och Höljes (figur 7).

4.2 Mbteorologiskt underlag

För de tre klimatzonerna visas i figur 8-10 medeltemperatur (°C)

och nederbörd (mm smält form) månadsvis under vinterperioderna

1986/87, 1987/88 och 1988/89 samt normalvärden för perioden

1931-60.
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Det som inte framgår av figur 8-10 är hur mycket nederbörd som

kommit i form av t_ex regn, snöblandat regn eller snö. Ett sätt

att åskådliggöra snönederbörden framgår av figur 11 30m visar

antal dygn under de tre vintrarna då det fallit minst 2 cm snö.

Dessa uppgifter kan inte direkt utläsas ur SMHI-data, utan har

beräknats med hjälp av följande kriterium. "Snödygn med minst

2 cm.snö definieras som dygn med nederbörd av minst 2 mm i smält

form för perioden kl 07-07 då antingen dygnsmedeltemperaturen är

mindre eller lika med 0°C eller snödjupet ökar". Gränsen 2 om

har valts dels för att den återfinns som lägsta centimeterangi-

velse i SMHIs statistik över medelvärden för en längre tidspe-

riod (1961-81), dels för att man knappast plogar vid mindre snö-

djup.

Ytterligare ett sätt att illustrera snömängder framgår av figur

12-14, som visar snödjupets variation i terrängen dag för dag

under de tre vintrarna.
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Figur 11. Antal dygn med minst 2 cm snö.
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Figur 13. Snödjupets variation i terrängen. Mellersta Dalarna.
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Figur 14. Snödjupets variation i terrängen. NorraDalarna.
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Emellertid är det inte bara snönederbörd som innebär problem för

trafikanterna vintertid, utan även annan typ av halka bör be-

skrivas.

Ett sätt att beskriva halka är att ange antalet halkdygn. Med

hjälp av uppgifter om.temperatur, nederbördsmängd och luftfuk-

tighet under ett dygn kan sannolikheten beräknas för att halka

ska uppkomma under dygnet. Exempelvis är det vid temperaturer

runt 0°C, kombinerat med mycket nederbörd, stor sannolikhet för

halka, medan för dygn med* -5 a -10°C, ingen nederbörd och låg

luftfuktighet nästan ingen halkrisk föreligger. I figur 15-17

redovisas för varje vinter och för länets olika zoner totala

antalet halkdygn och antalet kemiska halkdygn, d v 3 det antal

halkdygn som åtgärdas med salt. Av figurerna kan utläsas att

totala antalet halkdygn normalt är ungefär 50 st per vinter i

södra och mellersta Dalarna och ungefär 55 st i norra delen av

länet. Antalet kemiska halkdygn är ca 40 st per vinter i södra

och mellersta Dalarna och ca 45 st i norra delen.
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Figur 15. Antal halkdygn i södra Dalarna.
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4.3 Beskrivning av vintrarnag

På basis av figur 8-17 kan vintrarna beskrivas på följande sätt.

Vintern 1986/87

Efter en mild inledning på vinterperioden kom det första rejäla

snöfallet i mitten av december. Månaden var betydligt nederbörds-

rikare än normalt och under andra halvan av december byggdes det

upp ett snötäcke på ca 40 cm i hela länet.

Sedan följde en ovanligt kall och nederbördsfattig januari. Me-

deltemperaturen under månaden var 8-10°C kallare än normalt.

Februari var ungefär normal både vad gäller temperatur och ne-

derbörd och snötäcket Ökade till ca 50 cm i länet.

Mars var betydligt kallare och i norra Dalarna också betydligt

nederbördsrikare än normalt. Snötäcket var nu ca 60 cm utom i

norr där det nådde ca 70 cm.

Vinterperioden avslutades med april som hade normal temperatur

men var ovanligt nederbördsfattig.

Antalet dygn då det fallit minst 2 cm snö var något färre än

normalt i södra och mellersta delarna av länet och ungefär nor-

malt i norr.

För länet som helhet var totala antalet halkdygn och antalet

kemiska halkdygn ungefär 20 respektive 25 % färre än normalt.

Mellersta delen av länet hade något färre halkdygn än de norra

och södra delarna.

Vintern 1987/88

Efter en normal inledning på vintern med första snöfall i mitten

av november följde en nederbördsfattig december. I slutet av

månaden fanns inget snötäcke i södra Dalarna. I mellersta och

norra Dalarna var snötäcket vid denna tidpunkt ca 10 respektive

ca 20 cm.

VTI MEDDELANDE 638



29

Januari var en ovanligt mild och nederbördsrik vintermånad. Må-

nadsmedeltemperaturen låg endast på -l ä -29C. Vid utgången av

januari var snötäcket ca 35 cm i södra Dalarna och kring 50 cm i

mellersta och norra Dalarna.

Februari var också mildare än normalt men bjöd på minst dubbelt

så mycket nederbörd som normalt. Snötäcket var nu uppe i ca 60

cm i hela länet.

Mars var en ganska normal månad i södra och mellersta delarna av

länet. I norr föll dock mer nederbörd än normalt. Snötäcket låg

runt 60-70 cm i hela länet.

April månad var relativt normal både vad gäller temperatur och

nederbörd. I mellersta Dalarna föll dock mer nederbörd än normalt.

Antalet dygn då det fallit minst 2 cm snö var ungefär normalt i

södra och mellersta delarna och något fler än normalt i norr.

För länet som helhet var totala antalet halkdygn och antalet

kemiska halkdygn ungefär 10 respektive 20 % fler än normalt.

Precis som under föregående vinter hade mellersta Dalarna något

färre halkdygn än övriga delar av länet.

Vintern 1988/89

Vintern inleddes med kyligare väder än normalt. I november och

december var månadsmedeltemperaturen 3-5°C kallare än normalt.

Första rejäla snöfallet kom redan i månadsskiftet okt/nov. Snö-

täcket byggdes sedan på fram till nyår och uppgick då till ca

25 cm i södra delen av länet och 40-45 cm i mellersta och norra

Dalarna.

Januari var mycket mild (7-9°C varmare än normalt) och neder-

bördsfattig och vid månadsskiftet jan/feb fanns praktiskt taget

inget snötäcke kvar i länet.
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Även februari och mars var milda (4-7°C varmare än normalt). För

södra och mellersta Dalarna innebar detta att temperaturen i

genomsnitt låg över 0°C, vilket medförde att nederbörden oftast

kom i form av regn. I norra länsdelen snöade det dock vid flera

tillfällen och snödjupet uppgick då och då till 15-20 cm.

April månad var temperaturmässigt normal, med +3 å +4°C i genom-

snitt, och hade mycket nederbörd i form av regn.

Antalet snödygn med mer än 2 cm snö var färre än normalt i hela

länet, och särskilt lågt i mellersta delen.

För länet sammantaget var totala antalet halkdygn något färre än

normalt medan antalet kemiska halkdygn var normalt. Mellersta

Dalarna hade även denna vinter något färre halkdygn än övriga

delar av länet. Förklaringen till att antalet halkdygn är så

många, trots mild vinter och färre snöfall än normalt, står att

finna i de många temperaturpendlingarna kring 0°C.

Kortfattat kan de tre vintrarna beskrivas enligt följande.

Vintern 1986/87 var kortare och betydligt kallare än normalt.

Nederbördsmängden i smält form var mindre än normalt i södra

delen av länet och ungefär normal i övriga delar. Antalet dygn

då det fallit z 2 cm snö var något färre än normalt i södra och

mellersta länsdelarna och ungefär normalt i norr. För länet som

helhet var antalet halkdygn 20-25 % färre än normalt.

Vintern 1987/88 var normalt lång men betydligt mildare än nor-

malt. Nederbördsmängden i smält form var större än normalt i

hela länet och särskilt i norr. Antalet dygn då det fallit

z 2 cm snö var ungefär normalt utom i norr som låg något över

det normala. För länet som helhet var antalet halkdygn 10-20 %

fler än normalt.
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Vintern 1988/89 var betydligt kortare och mycket mildare än nor-

malt, speciellt under högvintern. Nederbördsmängden i smält form

var något större än normalt. Antalet snödygn med 2 2 cm snö var

färre än normalt och särskilt lågt i mellersta delen av länet.

För länet sammantaget var antalet halkdygn ungefär normalt trots

att vintern varit så mild.
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5. RESULTAT

5.1 Våglag

Allmänt

Väglaget har följts upp genom att personal från de olika arbets-

områdena gjort observationer i fält i princip en gång per var-

dag. Uppföljningen gjordes enligt den metodik som beskrivs i

"Instruktion för väglagsobservationer", referens 7. Under första

och andra vintern observerades Väglaget på 29 platser i och utan-

för länet. Fördelningen av platser på *olika vägtyper med olika

halkbekämpningsmetoder framgår nedan.

Vägtyp Provplats Kontrollplats

(st) (St)

A-saltväg 10 9

B-saltväg 2 1

Sandad väg 6 1

Totalt 18 11

Platsernas geografiska belägenhet framgår av figur 18. Såväl

prov- som kontrollplatser har valts så att de tillsammans ska

vara representativa för respektive vägtyp. För B-saltvägnätet

och det sandade vägnätet saknas kontrollplatser inom länet var-

för dessa platser valts på riksväg 62 norr respektive söder om

Sysslebäck i Värmlands län.

Under den tredje vintern (1988/89) reducerades antalet observa-

tionsplatser till 11 st. Av dessa är 7 provplatser och 2 kont-

rollplatser på A-saltnätet, samt 2 provplatser på det sandade

vägnätet. Se figur 19.
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Som nämnts ovan skulle väglaget observeras på varje plats en

gång per vardag. Tidpunkterna för observation skulle också för-

delas över dagens timmar så att en någorlunda jämn fördelning

åstadkoms för vintern som helhet. Detta har inte helt kunnat

uppfyllas för samtliga platser utan vissa skevheter finns i

observationsmaterialet.

I ett fåtal fall under de egentliga vinterperioderna har obser-

vationer saknats för enstaka dagar eller gjorts två gånger per

vardag eller under helgdag. Detta har inte föranlett några komp-

letteringar eller strykningar i materialet. Om däremOt ett ar-

betsområde startat observationerna senare på vintersäsongen än

planerat eller slutat tidigare, har observationerna komplette-

rats med de saknade dagarna. Kompletteringen har gjorts genom

jämförelser med SMHI-data och observationer från närliggande

arbetsområden.

Den standardiserade observationsperioden har under vintern

1986/87 omfattat 27/10-24/4 = 26 veckor, under vintern 1987/88

12/10-29/4 = 29 veckor och under vintern 1988/89 24/10-28/4 = 27

veckor.

A-saltvâgar

De första två staplarna i figur 20 visar den genomsnittliga väg-

lagsfördelningen på A-saltvägarnas prov- respektive kontroll-

platser under vintern 1986/87, d v 3 den vinter då alla platser-

na halkbekämpades med salt.

Det framgår av figuren att väglaget i genomsnitt var mycket lik-

artat på prov- och kontrollplatserna och utgjordes till ca 60 %

av torr barmark, till ca 20 % av våt/fuktig barmark och till ca

10 % av vardera spårslitage/fläckvis väglag och is/snö-väglag.

Med spårslitage menas att bilhjulen rullat eller slitit så

mycket på ett is/snÖ-väglag att beläggningen syns tydligt i

hjulspåren.
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= den andel av väglagsobservationerna med is eller
snö på vägen då friktionen förbättrats med sand eller
krossmaterial.

Nästkommande två staplar visar genomsnittlig väglagsfördelning

under vintern 1987/88 då kontrollplatserna fortfarande saltas

medan provplatserna halkbekämpas mekaniskt, d v 3 med olika

sand- och krossmaterial.

Om kontrollplatsernas väglagsfördelningar jämförs mellan 1986/87

och 1987/88 ser man att den mildare och nederbördsrikare andra

vintern har minskat andelen torr barmark med ca 10 procenten-

heter och ökat den våta/fuktiga barmarken med ungefär lika

mycket. Även andelen lös snö/snömodd har Ökat medan spårslitage-

väglaget minskat något.
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Om väglagsfördelningarna för osaltade och saltade vägar jämförs

under samma vinter kan effekten på väglaget till följd av åtgär-

den "inget salt" skattas. Utebliven saltning under första för-

söksvintern tycks medföra:

- att andelen torr barmark minskar något, från 50 till 45%
eller från 100 till 90 dagar per vintersäsong,

- att andelen våt/fuktig barmark minskar till ungefär hälften,
från 35 till 15 á 20% eller från 70 till 35 dagar per vinter,

- att andelen is/snö-väglag (inklusive spårslitage och fläckvis
väglag) ökar till ungefär det dubbla, från ca 15 till ca 35%
eller från drygt 30 till 75 dagar per vintersäsong. Hela ök-
ningen ligger på de hårda/packade väglagen, företrädesvis
tunn is och packad snö.

Under den tredje mycket milda vintern (1988/89) ökade andelen

barmark ytterligare på kontrollplatserna och uppgick denna vin-

ter till över 90 %.

Effekten på väglaget av att inte salta är ungefär samma som un-

der första försöksvintern dvs

- andelen torr barmark minskar något, från 50 till 45% eller
från 95 till 85 dagar per vinter,

- andelen våt/fuktig barmark minskar till ungefär hälften, från
drygt 40 till 25% eller från 80 till 50 dagar per vinter,

- andelen is/snö-väglag (inklusive spårslitage och fläckvis
väglag) ökar ungefär 3 gånger, från knappt 10 till 30% eller
från 15 till 55 dagar per vintersäsong. Nästan hela ökningen
gäller de hårda/packade väglagen, i huvudsak tunn is och
packad snö.

Under vintern 1988/89 ser vi också att andelen spårslitage/

fläckvis väglag ökar en hel del, från 3 till 10% eller från 5

till 20 dagar per vinter. Förklaringen till denna senare ökning

kan vara att halkbekämpningsmetoden ändrats på provplatserna

mellan andra och tredje vintern. Under andra vintern användes

helt saltfritt sand- och krossmaterial, medan man den tredje

vintern nyttjade sand med lite saltinblandning. Saltet kan ge en

viss smälteffekt som förskjuter fördelningen från is/snö-väglag

till spårslitage-väglag.
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Samtidigt som väglagsfördelningen ändras när A-saltvägarna inte

längre saltasökar också sandprocenten påtagligt, från 0 a 5%

till 20 á 25%. Med sandprocent menas den andel av totala antalet

väglagsobservationer med någon form av is eller snö på vägen då

friktionen förbättrats med sand eller krossmaterial. Eftersom

även andelen icke-barmarksväglag mer än fördubblats utan salt-

ning innebär detta att antalet dagar med sand eller kross på

vägen ökat mycket kraftigt, från i genomsnitt mindre än 1 dag

till ca 15 dagar per vinter. Detta innebär givetvis också att

antalet mekaniska halkbekämpningstillfällen ökat mycket kraftigt

på det före detta A-saltvägnätet. * A*

Ytterligare en effekt av att sluta salta är att vägytan oftare

blir ojämn när trafiken sliter bort vissa delarav tjocka

is/snölager. I samband med väglagsobservationer har observatören

möjlighet att i protokollet markera om det uppstått kraftiga

ojämnheter längs eller tvärs vägen. En analys av dessa marke-

ringar visar att ojämnheter blivit 3-4 gånger vanligare vid

icke-barmarksväglag när A-saltvägarna inte längre saltas. Detta

i kombination med att andelen icke-barmarksväglag mer än för-

dubblats utan saltning gör att ojämnheterna ökat kraftigt på det

före detta A-saltvägnätet. Markering av ojämnheter förekommer

emellertid sällan i väglagsprotokollen, varför ökningen i abso-

luta tal blir från i genomsnitt mindre än 1/2 dag till 3-5 dagar

per vinter.

Som komplement till de genomsnittliga väglagsfördelningarna en-

ligt figur 20 visas i figur 21 hur väglaget varierat vecka för

vecka under vintern 1987/88 på riksväg 70 strax söder om Insjön

(saltad) och riksväg 71 strax väster om Djurås (osaltad). Under

december, januari och februari månad är skillnaden i väglag på-

taglig mellan de båda vägarna.
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Riksväg 70 , Saltad-

IDagamhmcka

     

 

 

Inn-.IEMwnunki snmmu.Spåmanädhn' E::::.DMSnÖ

Figur 21. Väglagsfördelning på riksväg 70 strax söder om Insjön
(saltad) och riksväg 71 strax väster om Djurås (osal-
tad) under vintern 1987/88.

B-saltvågar

Figur 22 visar genomsnittlig väglagsfördelning för de två prov-

platser som tillhör B-saltvägnätet samt motsvarande kontroll-

plats.

Av figuren framgår att kontrollplatsen hade något mer våt/fuktig

barmark och något mindre is/snö-väglag jämfört med provplatserna

under första vintern. Vidare framgår av kontrollplatsen att and-

ra vintern medfört att andelen torr barmark minskat, att andelen

våt/fuktig barmark ökat samt att is/snö-väglaget ökat på bekost-

nad av spårslitaget. Dessa förändringar överensstämmer i princip

med iakttagelserna på A-saltvägnätet.
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Figur 22. Väglagsfördelningar på B-saltvägar. Kontrollplats (K)
och genomsnitt för provplatser (P). Sandprocent = den
andel av väglagsobservationerna med is eller snö på
vägen då friktionen förbättrats med sand eller kross-
material.

Om väglagsfördelningarna för prov- respektive kontrollplatser

jämförs under vintern 1987/88, med beaktande av att platserna i

utgångsläget hade något olika väglagsfördelning, kan inte några

iögonfallande skillnader upptäckas.

Då antalet platser som jämförs på B-saltvägnätet bara är tre

stycken är det vanskligt att dra några slutsatser om väglags-

förändringar men resultaten verkar rimliga, d v 3 att en över-

gång från halkbekämpningsmetod B-salt till sandning med saltfri

sand eller krossmaterial inte påverkar väglaget särskilt mycket

sett över en hel vinterperiod. En faktor som däremot ändras på-

tagligt vid övergång till mekanisk halkbekämpning är sandpro-

centen. Undersökningsmaterialet är för litet för att några säkra

kvantifieringar ska kunna göras, men att sandprocenten ökar

mycket kraftigt framgår av figur 22.
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Däremot har det från väglagsobservationerna inte gått att utläsa

om, ojämnheterna ökat *eller= minskat till följd av den ändrade

halkbekämpningen.

Sandade vågar

I figur 23 visas genomsnittlig väglagsfördelning för sex prov-

platser och enkontrollplats som tillhör det vägnät som under

vintrarna 1986/87 och 1987/88 halkbekämpats mekaniskt, det san-

dade vägnätet.

%. sand_ sand sand *km-388mm sand"
100 A

  

  75

50

25

0

5% 5% 15% 20% 45% Sand
K P K P K P

86/87 87/88 88/89

Va'glag _ torr bdrmark : 'våt/fukt bamark
znøzlháüwi'uw%nuö ssmxslös SWÅVEUOÖhZ

m spår med barmark m spår med tunn is

Figur 23. Väglagsfördelningar på sandade vägar. Kontrollplats

(K) och genomsnitt för provplatser (P). Sandprocent =
den andel av väglagsobservationerna med is eller snö

på vägen då friktionen förbättrats med sand eller
krossmaterial.

Av figuren framgår att väglagsfördelningen i genomsnitt för prov-

platserna överensstämmer väl med kontrollplatsens väglag under

första vintern. Enda undantaget är att provplatserna har en liten

andel fläckvis väglag (ett väglag som karaktäriseras av fläckar

med is/snö-väglag och fläckar med synlig beläggning) som inte
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återfinns på kontrollplatsen. I vissa fall kan gränsen mellan

fläckvis väglag och spårslitage vara flytande.

Om kontrollplatsens väglagsfördelningar jämförs under de två

första vintrarna finner man att andelen barmark minskat med ca

10 procentenheter under andra vintern samtidigt som andelen is/-

snö-väglag ökat med ca 15 procentenheter. Andelen spårslitage

har mdnskat något.

Vid en jämförelse mellan prov- och kontrollplatser andra vintern

framgår att provplatserna harungefär samma andel barmark, drygt

10 procentenheter mer is/snö-väglag och drygt 10 procentenheter

mindre spårslitage än kontrollplatsen.

Dessa skillnader i väglag kan bero på att halkbekämpningsmate-

rial utan saltinblandning använts på provplatserna. En annan

orsak till skillnaderna kan vara att kontrollplatsen i Vänmland

vid ett par tillfällen har saltats. Vägen har då varit mycket

ojämn p g a hårt packad snö eller tjock is som hyveln inte rått

på. För att lösa upp snön eller isen har då saltning tillgri-

pits. Någon eller några dagar efter saltning har det snöat på

nytt och det har åter bildats is/snö-väglag. Detta har då

emellertid inte haft ett tjockt, hårt is- eller snölager längst

ned. Frånvaron av ett tjockt, hårt lager i botten medför i sin

tur att spårslitage sedan lättare uppkommer under trafikens in-

verkan. Vilken orsak som är den dominerande har inte kunnat be-

stämmas.

Under den tredje mycket milda vintern (1988/89) saknades kont-

rollplats till de två provplatser i länet där väglaget följdes

upp. Därför kan någon jämförelse inte göras tredje vintern mel-

lan väglaget på sandade vägar som halkbekämpas med saltfri res-

pektive saltinblandad sand. Däremot kan provplatsernas väglags-

fördelningar jämföras mellan andra och tredje vintern då halkbe-

kämpningsmetoden inte förändrades. Det kan då konstateras att

väglagsfördelningarna inte skiljer sig särskilt mycket åt (maxi-

mal ändring på 10 procentenheter) trots att vintrarna varit

ganska olika.
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5.2 Trafikflöde och hastighet

För att undersöka hur fordonshastigheterna varierar med väglaget

gjordes under vintern 1987/88 mätningar på fyra platser på riks-

väg 71/länsväg 297 mellan Djurås och Sälen och på enplats på

riksväg 71 under vintern därefter. Som.mätutrustning användes

Vägverkets fordonsdifferentierande apparatur som mäter antalet

passerande fordon av olika typer samt deras punkthastigheter.

Mätplatserna var placerade relativt nära de platser där arbets-

områdena observerade väglaget varje vardag.

Resultaten från de fordonsdifferentierade mätningarna blevemel-

lertid av mycket dålig kvalitet beroende på problem med drift-

säkerheten hos mätapparaturen. Under de perioder då det rådde

vinterförhållanden var bortfallet så stort att bara högst 1

veckas mätdata per månad erhölls. Under höst- och vårmätningar-

na, då barmark rådde, fungerade maskinerna bättre och bortfallet

var då ca 1 vecka per månad.

På grund av mätdatas låga kvalitet har någon ambitiös utvärde-

ring av hastighetsmätningarna inte gjorts. Vissa bearbetningar

av resultaten från mätpunkten på riksväg 71, väster Djurås ge-

nomfördes dock (referens 8 och 9). Vägen är på detta parti rak

och nästan plan, har en belagd bredd av 7 m och en årsdygnstra-

fik på ca 3 500 axelpar. Hastighetsgränsen är 90 km/h.

Bearbetningarna visar att personbilarnas medianhastighet (den

hastighet som hälften av fordonen överskrider och hälften under-

skrider) i genomsnitt under ett dygn (perioden kl 00 - kl 24) är

90-95 km/h då väglaget är torr barmark. Vid tunn is eller spår-

slitageväglag, med barmark i spåren och tunna is/snö-skikt utan-

för spåren, sjunker medianhastigheten till 80-85 km/h. Om kraf-

tigt snöfall förekommer sjunker hastigheten ytterligare, ned

till omkring 75 km/h.

Trafikflödesförändringarna vid ändrad halkbekämpning har skat-

tats med hjälp av några trafikräknepunkter, referens 8. Resul-

taten pekar på att trafikökningen mellan vintrarna 1986/87 och
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1987/88 varit ca 10 procent på de A-saltvägar som, fortfarande

saltades och ett par procent på de vägar där halkbekämpningen

ändrats från saltning till mekanisk. Dessa förändringar kan jäm-

föras med riksgenomsnittet på trafiktillväxten som för både

europavägar + riksvägar (approximativt A-saltvägar) och för pri-

mära länsvägar (approximativt B-saltvägar) varit ungefär 6%.

5.3 Stopp och blockeringar

-Enligt rutiner som gjordes upp skulle arbetsområdena i länet

varjev vecka rapportera till vägförvaltningen om bl a de stopp

och blockeringar på vägnätet som man fått kännedom om. Någon

definition på vad som menades med stopp och blockering gavs inte,

men torde ha tolkats som att ett fordon, som inte råkat ut för

någon olycka, inte kan ta sig från platsen för egen maskin.

Under de tre vintrarna rapporterade arbetsområdena 1, 76 respek-

tive 98 stopp och blockeringar. Den stora skillnaden mellan

första vintern, kontrollvintern, och de två försöksvintrarna

beror sannolikt inte på den förändrade halkbekämpningsstrategin

utan på att rapporteringsrutinerna ännu inte var inarbetade.

Analys av vintern 1987/88

Det kan vara intressant att studera om antalet stopp och blocke-

ringar fördelar sig någorlunda jämnt på olika arbetsområden,

vägar och tidsperioder eller om tydliga koncentrationer före-

kommer. Ytterligare en sak att undersöka är om det går att ut-

läsa några klara samband mellan antalet stopp/blockeringar och

väder/väglag.

I tabell 5 visas i vilka arbetsområden det inträffat minst 5

stopp under vintern 1987/88.
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Tabell 5. Arbetsområden där det inträffat minst 5 stopp och
blockeringar under vintern 1987/88.

 

Arbetsområde Antal stopp

 

17, Falun

13, Hedemora
23, Mora

26, Malung
25, Nås
27, Sälen m

o
m
q
q
m

N
l
-
l

 

Summa 66

 

   

Av tabellen framgår att näStan 90 %'av de stopp sOm-rapporterats

i länet har hänt i 6 av 13 arbetsområden. Stoppen har en tydlig

koncentration till västra delen av länet.

Tabell 6 visar på vilka vägar (vägnummer) som det hänt minst 5

stopp under vintern 1987/88 och hur halkbekämpningsmetoden änd-

rats mellan 1986/87 och 1987/88.

Tabell 6. Vägar (vägnr) där det hänt minst 5 stopp och blocke-
ringar under vintern 1987/88.

 

Halkbekämpningsmetod

 

       

Våg-
nummer Arbetsområde Antal stopp 1986/87 1987/88

81 23, Mora 5 A-salt/B-salt ren sand/kross
242 25, Nås 7 B-salt ren sand/kross
234 26, Malung 8 B-salt ren sand/kross

1053 27, Sälen 28 B-salt ren sand/kross

Summa 48

 

 

Det överlägset största antalet stopp har inträffat på länsväg

1053 som går mellan Sälens samhälle och turistanläggningarna i

Transtrandsfjällen.

Gemensamt för vägarna med många stopp och blockeringar är att

halkbekämpningsmetoden ändrats från saltning (huvudsakligen B-

salt) till mekanisk halkbekämpning med ren sand eller kross-

material.
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Om.man närmare undersöker vid vilka tillfällen under vintern det

hänt många stopp finner man att två perioder dominerar klart,

nämligen 19-25 november med 14 stopp och .10-18 februari med 17

stopp. Det bör tilläggas att tidsangivelserna denna vinter van-

ligen lämnades på veckonivå.

Under den förstnämnda veckan förekom stoppen i mellersta och

västra delen av länet. Jämförelser med uppgifter från SMHIs

Väderstationer visar att under dagen den 19 och natten mellan 19

och 20 november kom ett kraftigt snöfall med 10-15 cm nysnö in

över länet, utom i södra delen som fick mindre mängder. I Södra,

västra och mellersta Dalarna var detta det första, eller det

första rejäla, snöfallet för vintersäsongen.

Under den andra perioden, 10-18 februari, inträffade stoppen i

södra och västra länsdelarna. Av SMHI-data och väglagsobserva-

tioner kan utläsas att det den 17 februari föll underkylt regn

på många håll i länet och väglaget var ofta tunn is.

Analys av vintern 1988/89

I tabell 7 har förtecknats de arbetsområden där det inträffat

minst 5 stopp under vintern 1988/89.

Tabell 7. Arbetsområden där det inträffat minst 5 stopp och
blockeringar under vintern 1988/89.

 

  

Arbetsområde Antal stopp

17, Falun 5

22, Älvdalen 6
26, Malung 7
12, Avesta 13

24, Rättvik 13

13, Hedemora 14

23, Mora 15

25, Nås 16

Summa 89

   

 

Denna vinter var stoppen och blockeringarna mer spridda i länet

än förra vintern. Någon tydlig koncentration till vissa delar
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går inte att utläsa då deti såväl södra, mellersta som västra

länsdelarna förekommer ett flertal Stopp.

Tabell 8 visar på vilka vägar (Vägnr) det hänt minst 5 stopp

under vintern 1988/89 och vilka halkbekämpningsmetoder som till-

lämpas under 1986/87 och 1988/89.

Tabell 8. Vägar (Vägnr) med minst 5 stopp och blockeringar un-
der vintern 1988/89.

 

 

 
 

i Halkbekâmpningsmetod
Vågh' i o. _.
nummer Arbetsområde Antal stopp 1986/87 1988/89

81 23, Mora 6 B-salt salt i sand
70 24, Rättvik 7 A-salt A-salt
70 12, Hedemora 9 A-salt A-salt

242 25, Nås 16 B-salt ren sand/kross

Summa 38

    

  

 

Störst antal stopp har således hänt på länsväg 242 mellan Johan-

nisholm och S länsgräns. På denna väg har halkbekämpningsmetoden

ändrats från saltning, B-salt, under vintern 1986/87 till meka-

nisk halkbekämpning med ren sand eller krossmaterial, d v 3 samma

förändring som gjorts på de flesta vägarna med många stopp under

föregående vinter. Av tabell 8 framgår också att två vägsträckor

på riksväg 70, som under alla vintrarna tillhört A-saltvägnätet,

haft flera stopp under vintern liksom riksväg 81 mellan Orsa och

Noppikoski. En intressant skillnad jämfört med föregående vinter

är att länsväg 1053, som nu halkbekämpas med saltblandad sand,

inte längre finns med bland de vägar som haft flest stopp. Där-

med är dock inte sagt att den ändrade halkbekämpningsmetoden

förklarar skillnaden.

Under två perioder under vintern hände ovanligt många stopp och

blockeringar. Första perioden omfattar dygnen 26-28 oktober med

13 stopp och andra perioder var 30 och 31 december då 19 stopp

inträffade.
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Under den första perioden förekom stoppen huvudsakligen i södra

och mellersta delarna av länet. Uppgifter från väderstationerna

i länet visar att första snöfallet för vintersäsongen startade

på kvällen den 26/10 och resulterade i ett snötäcke nästa morgon

på 2-3 cm i södra och mellersta Dalarna och 6-8 cm i norr. Nästa

snöfall kom två dagar senare och var mycket kraftigare än väntat

med 10-15 cm snönederbörd. Stora trafikproblem uppstod på många

håll i länet.

Under den andra perioden, 30-31 december, inträffade nästan alla

stopp i ett stråk över *länet som omfattade arbetsområdena Ma-

lung, Älvdalen och Mora. Som tilläggsuppgift till antalet stopp

anger arbetsområdenas personal ofta att det varit mycket hård

blåst underkvällen och natten den 30 och 31 december och att

stoppen orsakats av stormfällda träd. Dåligt väglag har således

inte varit huvudorsaken.

5.4 Olyckor

Den troligen mest intressanta frågan i hela försöket i Koppar-

bergs län är om trafiksäkerheten försämrats på det vägnät där

man slutat salta.

Det finns två metoder för att undersöka saken. Gemensamt för

båda är att man så långt möjligt försöker isolera effekten av

ändrad halkbekämpning från inverkan av andra yttre faktorer som

varierar under den tid som försöket pågår. Exempel på sådana

faktorer är vintrar med olika karaktär och förändringar i tra-

fikflödet.

I den ena metoden undersöker man hur antalet olyckor på provvâg-

nâtet ändras mellan kontrollvintern och försöksvintrarna efter

det att man räknat bort inverkan av sådana yttre faktorer som

inte har med den ändrade halkbekämpningen att göra. För att den-

na metod ska ge ett trovärdigt resultat krävs dels att man vet
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hur mycket de yttre faktorerna varierat mellan vintrarna, dels

att sambanden mellan deras variationer' och trafiksäkerheten är

känd.

Den andra metoden bygger på engenväg, för att ta hänsyn till

inverkan av de yttre faktorerna, i form av ett s k referens-

eller kontrollvägnät. Kravet på kontrollvägnätet är således att

det ska beskriva hur trafiksäkerheten varierat från vinter till

vinter om inga förändringar gjorts av halkbekämpningsmetoderna.

Genom att sedan jämföra olycksutvecklingen mellan prov- och kon-

' trollvägnât kan trafiksäkerhetseffekten av enbart ändrad halk-

bekämpning uppskattas.

Fördelen med att använda ett kontrollvägnät är att man varken

behöver känna till vilka yttre faktorer som påverkar trafiksäker-

heten, deras variation mellan olika vintrar eller sambanden mel-

lan varition och trafiksäkerhet. Den sammanlagda inverkan på

trafiksäkerheten av yttre faktorer erhålls ändå. Av detta skäl,

plus att olika yttre faktorers inverkan på trafiksäkerheten är

ofullständigt kända, väljer man praktiskt taget alltid metoden

med kontrollvägnät.

Vid planeringen av försöket i Kopparbergs län förutsattes att

det kvarvarande A-saltvägnätet skulle vara kontrollvägnät både

för de A-salt- och de B-saltvägar som under försöksvintrarna

halkbekämpades mekaniskt.

I avsnitt 5.6 görs en genomgång av vidtagna åtgärder och väg-

hållarens kostnader. Där framgår att det finns tydliga indika-

tioner på att ambitionsnivån har ökat vad gäller saltning på

kvarvarande A-saltvägar under båda försöksvintrarna. Det finns

också vissa indikationer på att ambitionsnivån har ökat vad

gäller snöröjning under första försöksvintern.

Detta innebär att kvarvarande A-saltnät inte är något invänd-

ningsfritt kontrollvägnät för olycksanalyser eftersom det inte

beskriver hur trafiksäkerheten varierar från vinter till vinter

vid oförändrade vinterväghållningsåtgärder.
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En viktig fråga är emellertid om ambitionshöjningen var kopplad

till försöket eller inte. om den var ett_led i en allmän ambiti-

onshöjning vinter för vinter på alla saltade vägar, och om denna

ambitionshöjning ger ungefär samma effekt på trafikolyckorna på

alla typer av saltade vägar (högtrafikerade A-saltvägar, lågtra-

fikerade A-saltvägar och B-saltvägar), så bör olycksanalyser med

kvarvarande Aêsaltvägar som kontroll ge ett någorlunda rättvis-

ande resultat. Om däremot ambitionshöjningen möjliggjordes genom

att det saltade vägnätet långdmässigt minskade till mindre än

1/3 *på grund av* försöket så blir olycksanalysen systematiskt

snedvriden till nackdel för de vägar där halkbekämpningsmetoden

ändrats.

Eftersom det inte gått att säkert avgöra om kvarvarande A-salt-

vägar är ett trovärdigt kontrollvägnät eller inte har det be-

slutats att olycksanalysen ska göras med dels kvarvarande A-

saltvägar i Kopparbergs län, dels saltade vägar i andra län som

kontrollmaterial. Vi har då valt att studera de län som gränsar

till Kopparbergs län med undantag för Jämtlands län som inte

använder kemisk halkbekämpning. Skälet till detta val är att

försöka få de klimatiska förhållandena så lika Kopparbergs läns

som.möjligt.

Ett speciellt problem.med detta kontrollvägnät är hur man ska

kunna avgränsa det saltade vägnätet från det osaltade utan allt-

för stora manuella arbetsinsatser. Det finns två möjligheter att

approximativt göra denna uppdelning. Den ena är att man låter

det saltade vägnätet representeras av europavägar + riksvägar +

primära länsvägar; den andra att man hänför alla vägar med års-

dygnstrafik av minst 800 fordon till saltvägarna. Som bieffekt

av den sistnämnda metoden kan också en uppdelning göras mellan

A-salt- och B-saltvägar med hjälp av trafikflödesgränsen 1 500

fordon per dygn.v

Uttag ur vägdatabanken visar att man får fram något olika vägnät

med de olika metoderna. Skillnaderna är dock inte särskilt stora.

Mätt i antal olyckor blir saltvägnätet knappt 20 % större om

urvalet görs med hjälp av trafikflödesgräns i stället för väg-
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kategori. Några skillnader mellan de båda vägnätens olycksutveck-

ling mellan kontroll- och försöksvintrar finns dock inte.

Som ytterligare kontrollvägnät har vi därför valt att använda

vägar i S, T, U och X län med ÅDT z 1 500 som A-saltkontroll och

med ÅDT mellan 800 och 1 500 som B-saltkontroll.

I olycksanalyserna kan man välja mellan att redovisa resultat

med dels alla olyckstyper, dels alla olyckstyper exklusive vilt.

De olika -olycksurvalen. ger sannolikt oftast olika- resultat.

Vilket ska manjdå sätta mest tilltro till?

Närmare undersökningar visar att både kvarvarande A-saltvägnät

och det vägnät man slutat salta i Kopparbergs län har nästan

samma antal viltolyckor per vinter under kontroll- och försöks-

perioderna. Kontrollvägnäten i S, T, U och X län har däremot en

annan utveckling; där ökar viltolyckorna med drygt 20 % mellan

kontroll- och försöksvintrar. Detta innebär en systematisk på-

verkan på olycksanalyserna, på så sätt att eventuella olycks-

ökningar under försöket i Kopparbergs län kommer att underskat-

tas och eventuella olycksminskningar överskattas, om viltolyck-

orna tas med och jämförelser görs med S, T, U och X läns kon-

trollvägnät. Viltolyckornas variation från vinter till vinter

torde dessutom knappast bero på om halkbekämpningsmetoden änd-

rats eller inte utan på viltstammens storlek, viltets förflytt-

ningsmönster etc. Av dessa skäl väljer vi att basera olycksana-

lyserna på icke-viltolyckor.

I tabell 9 visas genomsnittligt antal olyckor per vinter under

fem kontrollvintrar och två försöksvintrar för de tre olika kon-

trollvägnäten.
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Tabell 9. Genomsnittligt antal Olyckor per vinter under fem
kontroll- och två försöksvintrar. Kontrollvägnät från
Kopparbergs län och från S, T, U och X län. Alla
olyckstyper utom vilt.

 

Antal olyckor per vinter

 

Vinter A-saltkontroll- A-saltkontroll- B-saltkontroll-

vägar i H-lån vägar i STUX lån vägar i STUX lån

 

Kontroll 167 1 103 160

     

 

Försök 177 1 362 206

Av tabellen framgår att i genomsnitt per vinter ändras antalet

olyckor bara obetydligt mellan kontroll- och försöksvintrarna

för A-saltkontrollvägarna (kvarvarande A-saltvägar) i Koppar-

bergs län. I S, T, U och X län däremot ökar antalet olyckor med

mellan 25 och 30% mellan kontroll- och försöksvintrarna. Detta

innebär att resultaten av olycksanalyserna kommer att bli täm-

ligen olika beroende på vilket kontrollvägnät som används.

För A-saltförsöksvägarna, dvs vägar där halkbekämpningsmetoden

ändrats från A-salt till mekanisk med saltfri sand/krossmaterial

eller sand med liten saltinblandning, framgår olycksutvecklingen

av tabell 10.

Tabell 10. Genomsnittligt antal olyckor per vinter under fem
kontroll- och två försöksvintrar. A-saltförsöksvägar
i W län. Alla olyckstyper utom vilt.

 

Vinter Antal olyckor
per vinter

 

Kontroll 86

Försök 117

 

 

 

Antalet olyckor på A-saltförsöksvägarna är alltså i genomsnitt

ca 35% högre under försöksvintrarna än under kontrollvintrarna.
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Om denna olycksförändring jämförs med utvecklingen på kontroll-

vägnäten, tabell 9, kan olyckseffekten av att inte salta A-salt-

vägar beräknas.

Kontrollvägarna från Kopparbergs län ger en punktskattning av

olyckeffekten på 1.29, dvs en olycksökning på 29%. Det 95-pro-

centiga konfidensintervallet blir 1.06-1.58, vilket innebär att

olyckorna ökat med mellan 6 och 58% och att Ökningen är signifi-

kant, dvs beror sannolikt inte på slumpen.

-Om jämförelsen görs med kontrollvägnätet från S, T, U och X län

blir punktskattningen 1.11 dvs en olycksökning på 11%. Konfi-

densintervallet är O.94-1.3l. Eftersom oförändrad olyckseffekt

-1.0- ingår i konfidensintervallet är den beräknade olycksök-

ningen inte signifikant utan kan mycket väl bero på slumpmässiga

variationer från vinter till vinter.

Under första försöksvintern halkbekämpades alla f d B-saltvägar

på samma sätt; man använde saltfri sand eller krossmaterial.

Under andra försöksvintern halkbekämpades drygt hälften av väg-

nätet med saltfri sand och resten med sand med liten saltinbland-

ning (ca 20 kg salt/m3 sand). Eftersom det kan vara intressant

att studera om olycksutvecklingen blir olika beroende på denna

skillnad i halkbekämpningsmetod gör vi separata analyser på var-

je typ av B-saltförsöksvägnät.

Olycksutvecklingen för de B-saltförsöksvägar som andra försöks-

vintern behandlas med saltblandad sand visas i tabell 11.
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Tabell 11. Genomsnittligt antal olyckor per vinter under fem
kontroll- och två försöksvintrar. B-saltförsöksvägar
i W län som under andra försöksvintern halkbekämpas
med saltblandad sand. Alla olyckstyper utom vilt. '

 

Vinter Antal olyckor
per vinter

 

Kontroll 40

Försök 53

 

 

  

Av tabellen framgår att olyckorna i genomsnitt ökat med ca 30%

mellan kontroll- och försöksvintrarna.

Genom jämförelse med kontrollvägnätet från Kopparbergs län kan

olyckseffekten av att inte salta punktskattas till 1.24. Ett

95-procentigt konfidensintervall blir 0.95-1.62.

Om i stället B-saltkontrollvägar från S, T, U och X län används

beräknas olyckseffekten till 1.02, dvs en obetydlig effekt med

brett konfidensintervall 0.79-1.33.

För de B-saltförsöksvägar som under andra försöksvintern halk-

bekämpades med saltfri sand framgår olycksutvecklingen av tabell

12.
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Tabell 12. Genomsnittligt antal olyckor per vinter under fem
kontroll- och två försöksvintrar. B-saltförsöksvägar
i W län som under andra försöksvintern halkbekämpas
med saltfri sand. Alla olkastyper utom vilt.

 

 

Vinter Antal olyckor
per vinter

Kontroll 38

Försök 44

  

  

Antalet olyckor har alltså ökat med ca 15% per vinter mellan

kontroll- och försöksvintrar.

Om denna olycksförändring jämförs med utvecklingen på A-saltkon-

trollvägarna i Kopparbergs län kan olyckseffekten av att inte

salta dessa B-saltvägar punktskattas till 1.07, dvs en svag

olycksökning. Det 95-procentiga konfidensintervallet är 0.81-

1.42.

Används i stället kontrollvägar från S, T, U och X län blir

punktskattningen 0.88, dvs en olycksminskning på 12%. Konfidens-

intervallet är brett O.67-1.17.

Om resultaten av alla ovanstående jämförelser sammanställs till-

sammans med effekten av att sluta salta totala A- och B-salt-

nätet erhålls följande tabell.
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Tabell 13. Effekten på olyckor av att ändra från någon form av
saltning till mekanisk halkbekämpning. Kontrollvägnät
från Kopparbergs län och från 8, T, U och X län. Alla
olyckstyper utom vilt. .

  

 

 

 

Halkbekâmpningsmetod Kontrollvägnât Kontrollvägnät
86/87-87/88-88/89 från S,T,U och K lån från W län

Olycks- Konfidensområde, Olycks- Konfidensområde,
förändring risknivâ 5% förändring risknivâ 5%

A salt - ren sand-

saltbl. sand +11 (-6 +31) +29* (+6 +58)

B salt- ren sand-

saltbl. sand - +2 (-21 +33) +24 (-5 +62)

B salt - ren sand-

ren sand -12 (-33 +17) +7 (-19 +42)

A salt/B salt-
ren sand - ren sand/
saltbl. sand +5 (-8 +19) +23* (+4 +46)

     

* Markerar att resultatet är signifikant skilt från 0.

 

Med kontrollvägnätet från S, T, U och X län blir effekten totalt

för A- och B-saltvägnätet av att upphöra med saltningen en

olycksökning på 5% (inte signifikant förändring). Om däremot

kontrollvägar från Kopparbergs län används blir motsvarande

effekt en Ökning på 23% (signifikant förändring).

Gemensamt för analyserna med båda kontrollvägnäten är att

olycksökningen är störst på de f d A-saltvägarna, sjunker på de

högtrafikerade B-saltvägarna (som halkbekämpades med saltblandad

sand under andra försöksvintrar) och sjunker ytterligare eller

byts mot en olycksminskning på de lågtrafikerade B-saltvägarna

(som sandas med saltfri sand under andra försöksvintern).

Ytterligare en jämförelse kan vara intressant att göra, nämligen

mellan kvarvarande A-saltvägar i Kopparbergs län, där ambitions-

nivån på framför allt saltning sannolikt höjdes under försöks-

vintrarna, och A-saltkontrollvägarna i S, T, U och X län. Beräk-

ningar visar att punktskattningen av olyckseffekten blir 0.86
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med ett 95-procentigt konfidensintervall på 0.75-0.98. I detta

fall har olyckorna minskat med 2-25% och minskningen är signifi-

kant. Detta pekar på att på de trafikstarka vägarna, där i och

för sig vinterväghållningen redan är bäst, bör kanske ytterli-

gare resurser sättas in för att minska andelen is/snö-väglag.

Dessa slutsatser stämmer med resultat från tidigare studier som

visat att vid liten andel is/snöväglag ökar antalet olyckor med

ökande andel is/snö upp till ca 15% för att sedan var oförändrad

eller ut o m minska om andelen is/snö ytterligare ökar. Dessa

studier. bygger visserligen på datamaterial som nästan är 20 år

gamla vilket innebär att de absoluta effekterna kan bli annor-

lunda vid en nyare studie men att troligen tendenserna står sig.

5.5 Vågslitage

Om en A-saltväg inte längre saltas ändras väglaget, enligtav-

snitt 5.1, på så sätt att andelen torr barmark minskar något,

att andelen våt/fuktig barmark minskar till ungefär hälften och

att andelen is/snö-väglag ökar 2-3 gånger.

Eftersom dubbdäcken sliter mindre på en torr än på en våt be-

läggning och nästan inget alls om vägbanan är täckt av is eller

snö, så är det uppenbart att en osaltad väg får mindre belägg-

ningsslitage än en saltad om dubbdäcksanvändningen är oföränd-

rad. Det intressanta är dock att försöka uppskatta hur stor

denna slitageskillnad år. Detta görs med hjälp av såväl mätning-

ar som teoretiska beräkningar i detta projekt.

Som utgångspunkt för de teoretiska beräkningarna redovisas i

tabell 14 väglagsfördelningarna för A-saltvägnätets prov- och

kontrollplatser i medeltal under tre vinterperioder. Dessa för-

delningar är en bearbetning av dem som visats i figur 20 med

speciell anpassning till vägslitageberäkningar.
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Tabell 14. Väglagsfördelningar på A-saltvägnätets prov- och kont-
rollplatser i medeltal under vinterperioderna 1986/87,
1987/88 och 1988/89;

 

  

 

1986/87 1987/88 1988/89
Väglag

Kontroll Prov Kontroll Prov Kontroll Prov

torr barmark 60 59 49 44 52 46

våt/fuktig 21 22 34 18 40 25
barmark

spår med torr 5 5 1 g 4 0 7 '
barmark 7 V- 7- i *

spår med våt/ * 1 1 3 i 3 1 1
fuktig barmark

spår med tunn is 3 2 1 1 1 2

is/snö-väglag 10 11 12 30 6 19

Summa 100 100 100 100 100 100

 

 

  

 

  

 

 

Enligt referens 10 är beläggningsslitaget vid våt barmark minst

dubbelt, och kanske upp till sex gånger, så stort som vid torr

barmark. I våra beräkningar, där våt barmark ingår tillsammans

med fuktig barmark i en väglagstyp, antas relationen vara 2:1.

Följande slitagerelationer antas gälla mellan olika väglags-

typer.

Tabell 15. Antagna slitagerelationer mellan olika väglagstyper.

  

Vâglag Slitageindex

torr barmark 1

våt/fuktig barmark 2

spår med torr barmark 1

spår med våt/fuktig barmark 2

spår med tunn is 0

is/snÖ-väglag 0
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På basis av tabell 14 och 15 kan relationen mellan vägslitage på

A-saltvägarnas prov- och kontrollsträckor beräknas, d v 3 sli-

tageminskningen på osaltad väg jämfört med saltad.

Följande resultat erhålles.

Vintern 1986/87

I. . . 0 64 -
Slitagerelation. 0,65 .

 

F
I
F
*

+
+ 0

\
\

N 0
0

N
N

Detta innebär att Slitaget är lika stort på prov- och kontroll-

vägnätet närbåda saltas.

Vintern 1987/88

0,21 -
0,37 -

I. . . 0 48 -
Slitagerelation. 0,50 .

 

2+,
2+, 0'7

0
0F

*
F
*

+
+

Under första försöksvintern beräknas således slitaget på osaltad

väg bli ca 30 % lägre än på saltad väg.

Vintern 1988/89

5
1,34

0,26 .
0,41 -

._
a

s 0

 

N
N

+
+

*
N

O
N

x
l
I
-
-
l

N 0,8

F
I
F
:

+
+

c
cI l . .

Slitagerelation. 0,52 _

Under andra försöksvintern blir beräkningsmässigt slitaget på

osaltad väg ca 20 % lägre än på saltad. Det kan också noteras

att slitaget på saltade vägar under denna kortaoch mycket milda

vinter beräknas vara högre än under de övriga två på grund av

högre andel våt/fuktig barmark och lägre andelis/snö-väglag.

Sammanfattningsvis beräknas alltså beläggningsslitaget under de

två försöksvintrarna i Kopparbergs län ha varit 20-30 % lägre på

de före detta A-saltvägar som halkbekämpades mekaniskt jämfört

med de vägar som fortfarande saltades. Det bör observeras att

vid dessa beräkningar har inte beaktats eventuella skillnader

mellan vägnäten vad gäller bl a trafikflöde, beläggningarnas

slitstyrka, reshastighet och dubbdäcksandel.
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Som grund för uppskattning av vägslitaget enligt mätningar har

några resultat från Vägverkets spårdjupsmätningar med så kallad

RST-bil utnyttjats; Denna bil mäter det maximala spårdjupet kon-

tinuerligt längs vägen och i 11 punkter i varje körriktning

tvärs vägen.

Den ena sträckan vi valt ut är ca 23 km lång och ligger på riks-

väg 70 mellan-Rättvik och Mora. Den är delad i fyra delsträckor

med olika beläggningstyper.

Den andra sträckan finns på riksväg 81 mellan Mora och Orsa. Här

har sex delsträckor av olika beläggningstyp valts ut med en sam-

manlagd längd av knappt 11 km.

De två vägsträckorna är relativt lika varandra med avseende på

klimatiska förhållanden och trafikflöden och dessutom finns väg-

lagsobservationer gjorda på båda. Sträckan på riksväg 81, prov-

sträckan, sandades under vintern 1987/88 och saltades vintern

därpå, medan kontrollsträckan på riksväg 70 saltades bägge vint-

rarna.

Genom att jämföra spårdjupsändringarna efter var och en av vint-

rarna på prov- och kontrollsträckan kan slitageminskningen på

den osaltade vägen uppskattas.

Medelvärden på maximalt spårdjup för varje delsträcka enligt

RST-mätningar redovisas i tabell 16 och 17.
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Tabell 16. Medelvärden för maximalt spårdjup (mm) enligt RST-
mätningar på olika delsträckor av riksväg 70 mellan
Rättvik och Mora.

 

 

    

  

Måttidpunkt
Stråcklângd

Delstrâcka (m) 87-07 88-06 89-04

1 2 899 11,5 9,2 10,2

2 6 268 6,5 7,8 12,4

3 8 978 12,0 11,9 13,0

4 i 4 986 4 6,4_ 7,8 11,6

-medeltal ** * 9,1 9,2 11,8

   

Tabell 17. Medelvärden för maximalt spårdjup (mm) enligt RST-
mätningar på olika delsträckor av riksväg 81 mellan
Mora och Orsa.

 

  

 

Måttidpunkt
Stråcklångd

Delstrâcka (m) 87-07 88-06 89-04

1 631 6,6 5,8 7,8

2 254 7,8 8,5 9,3

3 4 773 6,2 5,6 7,3

4 728 7,5 8,3 9,3

5 297 5,9 6,8 8,6

6 3 836 11,8 12,0 12,5

medeltal 7,6 7,8 9,1

  

  

  

 

Medeltalen för delsträckorna har beräknats som aritmetiska me-

delvärden, d v 3 utan viktning med sträcklängderna.

Ur tabell 16 för kontrollvägen kan utläsas att spårdjupet i me-

deltal ökat från 9,1 till 9,2 mm, d v 8 med bara 0,1 mm under

vintern 1987/88. Nästföljande vinter var spårdjupsökningen stör-

re, eller 2,6 mm.
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För provvägen var spårdjupsökningen under vintern 1987/88, då

vägen sandades, 0,2 mm och under den därefter följande vintern

med salt 1,3 mm.

Om beläggningsslitaget i spåren sätts till 1 då en väg saltas

blir slitaget vid sandad väg enligt mätvärdena ovan:
0 s N

 

\
\
H
U
)

2 ;
b

 

N \ 0
3

Detta_ resultat - att vägslitaget på sandade vägar skulle vara

större än på saltade och dessutom ungefär 4 gånger så stort - är

minst sagt underligt. Resultatet är dock mycket känsligt för små

skillnader i uppmätta värden.

Om man tittar på spårdjupen hos de enskilda mätsträckorna i ta-

bell 16 och 17 syns fler underliga saker. För fyra av de tio

delsträckorna 'minskar spårdjupet mellan mättidpunkterna 1987-07

och 1988-06, i ett fall med över 2 mm. För säkerhets skull vill

vi påpeka att någon beläggningsåtgärd inte vidtagits på del-

sträckorna mellan mättillfällena.

Ytterligare en iakttagelse man kan fundera Över är varför spår-

djupsökningen i medeltal under vintern 1987/88 är praktiskt ta-

get noll för båda vägarna medan den uppgår till så mycket som

ungefär 1,5 å 2,5 mm under den därpå följande vintern.

Iakttagelserna om.mätmaterialet och resultatet av slitageberäk-

ningarna på saltad väg jämfört med sandad leder till slutsatsen

att de spårdjupsmätningar med RST-bil som vi valt ut inte duger

för slitageberäkningar. Orsakerna till detta är inte uppenbara

men den systematik som finns i mätdata gör att man kan misstänka

att olika stora deformationer av vägkroppen efter olika vintrar

har inverkat, i alla fall vid de mätningar som gjorts under juni

och juli månad.
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5.6 Vidtagna åtgärder och väghållarens kostnader

I Kopparbergs län har åtgärder/åtgärdskostnader följts upp på

två olika sätt.

Det ena sättet är via den inarbetade s k EA80D-uppföljningen där

förbrukade kvantiteter och nedlagda timmar och kostnader redo-

visas på åtgärdstyperna snöröjning, kemisk halkbekämpning och

mekanisk halkbekämpning. Någon direkt koppling till olika vägnät

finns inte i detta uppföljningssystem.

Den andra metoden är den s k BDa-uppföljningen (även kallad VVH-

uppföljning) som, förutom kvantitets-, tids- och kostnadsredo-

visning på olika åtgärdstyper, även medger uppföljning på väg-

individnivå.

Inför vintern 1986/87 utbildades arbetsområdena i länet i BDa-

uppföljning så att en mer detaljerad redovisning skulle kunna

göras under de vintrar då försöket pågick. Det har emellertid

visat sig att det funnits stora inkörningsproblem.med denna nya

metod och jämförelser med den parallellt gjorda EA80D-uppfölj-

ningen visar avsevärda skillnader i resultat, se figur 24. Som

synes ger BDa-uppföljningen inte ens hälften av förbrukad mängd

sand och krossmaterial samt nedlagda snöröjningstimmar, vilket

betyder att mer än varannan sådan åtgärd tappats bort. För salt-

åtgången är överensstämmelsen däremot godtagbar.
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SNÖRÖJNING ( TIM KEMISK HALKB. ( TON ) MEKANISK HALKB. ( M3)

=BDa W =EA800

Figur 24. Jämförelse mellan BDa- och EABOD-uppföljning av ned-
lagd tid för snöröjning (tim), förbrukad mängd salt
(ton) respektive sand och krossmaterial (m3) under
vintern 1988/89. Åtta av länets tolv arbetsområden
ingår i jämförelsen.

Resultatet av EA80D-uppföljningen under kontrollvintern 1986/87

och de därpå följande två försöksvintrarna med uppdelning på

åtgärdstyperna snöröjning, kemisk halkbekämpning och mekanisk

halkbekämpning framgår av figur 25.
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Figur 25. EA80D-uppföljning under kontrollvintern 1986/87 och
försöksvintrarna 1987/88 och 1988/89 med uppdelning
på åtgärdstyper. Hela Kopparbergs län.

Av figuren kan utläsas att snöröjningskostnaden varit av ungefär

samma storlek, ca 10 Mkr, under kontrollvintern och andra för-

söksvintern. Under första försöksvintern var den dock betydligt

högre ellerdrygt 15 Mkr.

Kemisk halkbekämpning har krävt en saltförbrukning på 2 500 -

3 000 ton per vinter med en svagt nedåtgående tendens över ti-

den. Översatt till kostnader för material och utspridning på

vägen innebär det kring 2 Mkr per vinter.

Den åtgärdstyp_som ändrats relativt sett mest under försöksvint-

rarna är den mekaniska halkbekämpningen, d v 8 sandning med na-

tursand eller krossmaterial. Förbrukningen av sådant material

har Ökat drastiskt från ca 14 000 till nästan 50 000 m3 per vin-

ter eller med en faktor på ungefär 3,5. Kostnaderna för material

plus spridning uppvisar nästan lika stora förändringar, från 3

till 10 Mkr per vinter.

VTI MEDDELANDE 63 8



66

Totalt för alla åtgärdstyperna innebar försöket med minskad

saltanvändning *i Kopparbergs län att kostnaderna ökade med 6-12

Mkr per vinter eller med 40-80 %. Det måste dock observeras att

hela kostnadsökningen inte kan hänföras till att halkbekämpnings-

metoderna ändrats, bl a eftersom kontrollvintern och försöks-

vintrarna varit olika, till och med mycket olika.

Nedan görs några approximativa beräkningar som syftar till att

belysa vilka kostnadsändringar som själva försöket medfört och

hur dessa ändringar fördelats på olika åtgärdstyper och vägnät.

Skälet* till att bara ungefärliga metoder kan användas är dels

att EA80D-uppföljningen inte är direkt kopplad till olika typer

av vägnät, dels att inget kontrollvägnät finns att relatera

kostnadsändringarna till. Eftersom omfattningen av de vägnät som

halkbekämpas enligt olika metoder varierar kraftigt från vinter

till vinter väljer vi att omräkna kostnaderna till sorten kr/km.

Kostnaden för snöröjning (plogning + hyvling + isriVning) upp-

gick till 10,6 Mkr under kontrollvintern och till 15,4 respek-

tive 9,9 Mkr under försöksvintrarna. Om dessa kostnader fördelas

jämnt på hela länets vägnät, ca 5 000 km, erhålls 2 100, 3 050

och 1 950 kr/km. Relationerna mellan kilometerkostnaderna för

snöröjning de olika vintrarna är således l : 1,45 : 0,95.

Om vi jämför detta med antalet dygn då det fallit minst 2 cm

snö, figur 11, finner vi att relationerna mellan antalet snödygn

är 1 : 1,5 : 0,85, d v s nästan samma som kostnadsrelationerna.

Denna jämförelse pekaralltså på att skillnaderna i snöröjnings-

kostnad mellan vintrarna totalt för länets vågnät inte i väsent-

lig omfattning har med försöket att göra utani stället med

vintrarnas olika karaktär. Detta utesluter dock inte att t ex

proportionerna mellan snöplognings- och isrivningsinsatserna kan

ha ändrats under försöksvintrarna, eller att någon del av väg-

nätet haft ökade snöröjningskostnader som kompenseras av minsk-

ningar på andra delar av vägnätet.

Den kemiska halkbekämpningen kostade 2,1, 2,0 och 1,8 Mkr under

de tre vintarna. Att korrekt fördela kostnaden mellan A-salt-
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och B-saltvägar under kontrollvintern är inte möjligt. Om vi

tänker oss kostnaden utslagen på hela det saltade vägnätet (A+B)

fås 1 450 kr/km och om vi hänför kostnaden enbart till A-salt-

vägarna erhålls 2 450 kr/km. Någonstans däremellan bör alltså

kilometerkostnaden för A-saltvägarna ligga. Med antagandet att

A-saltvägarna kostade tre gånger så mycket att salta per km

under kontrollvintern som B-saltvägarna fås för A-saltvägar ca

2 000 kr/km.

Kontrollvinterns A-saltvägar är emellertid inte helt jämförbara

med försöksvintrarnas A-Saltvägar. Enligt tabell 1-4 i avsnitt

3.2 har de kvarvarande A-saltvägarna under försöksvintrarna både

högre trafikmängd (ÅDT ca 6 000 jämfört med ca 3 000) och större

vägbredd (ca 10 m jämfört med ca 6.5 m) än de f d A-saltvägarna.

Därmed skiljer sig också ursprungligt och kvarvarande A-saltväg-

nät åt.

För att få en grund för att kompensera för dessa skillnader an-

vänds nedanstående beräkningsmetod och förutsättningar som före-

slagits av vägverkets huvudkontor.

Förutsättningar för beräkningarna

* De olika trafikmängderna på kvarvarande A-saltvägar respekti-
ve på de A-saltvägar som halkbekämpas mekaniskt under för-
söksvintrarna medför inte att vinterväghållningsstandarden
ska vara olika.

* Vid saltning sprids samma saltgiva per m2 vägyta oberoende av
vägbredden. Det innebär att saltmängden per löpmeter väg ökar
till det dubbla om vägbredden fördubblas.

* Kostnaden för lastbil med förare är 260 kr/h, materialkostna-

den för salt är 250 kr/ton.

* Hastighet vid spridning av salt är 30 km/h; hastighet vid
tomkörning mellan saltade vågsträckor är 50 km/h; andel tom-
körning är 25%.

* Beräkningarna görs för saltgivorna 5 respektive 10 g/m2 Väg-
yta, vägbredd 6.5 respektive 10 m och med saltning i enkelt
drag.
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Resultatet av beräkningarna visar att kostnadsrelationen mellan

att salta 10 m respektive 6.5 m bred väg är 1.25-1.35 beroende

på givan. För de fortsatta beräkningarna väljs relationen 1.3.

Det innebär att den tidigare framräknade kostnaden för att salta

kontrollvinterns A-saltnät, 2 000 kr/km, kan differentieras i

2 250 kr/km för kvarvarande A-saltvägar och 1 740 kr/km för de

A-saltvägar som under försöksvintrarna halkbekämpas mekaniskt.

Under första ochandra försöksvintern blir kostnaden i genom-

. snitt för det kvarvarande A-saltvägnätet 4 600 respektive 4 000

kr/km enligt kostnadsuppföljningen. Det innebär att kilometer-

kostnaden för halkbekämpning av A-saltvägnätet under de tre

vintrarna förhåller sig som 1 : 2,0 : 1,8.

Enligt figur 15-17 är relationerna mellan antalet kemiska halk-

dygn under vintrarna 1 : 1,6 : 1,3. Givetvis kan man ifrågasätta

om kostnaden för kemisk halkbekämpning är direkt proportionell

mot antalet kemiska halkdygn. Man kan också diskutera om skill-

naden i kilometerkostnad mellan de ursprungliga och kvarvarande

A-saltvägarna är helt korrekt beräknade. Men jämförelsen ovan

tyder ändå på att någon faktor utöver vintrarnas olika karaktär

har påverkat kostnaden för kemisk halkbekämpning under de vint-

rar som försöket pågått. Kanske har det blivit så att ambitions-

nivån medvetet eller omedvetet har höjts när det gäller att

hålla halkfritt på ett saltat vägnät som längdmässigt minskat

till mindre än 1/3.

Kostnaden för mekanisk halkbekämpning var ca 3 Mkr under vintern

innan försöket startade och ca 10 Mkr under var och en av för-

söksvintarna. Beroende på om kostnaden fördelas på enbart sand-

vägarna eller på sandvägar plus B-saltvägar fås en kilometer-

kostnad under kontrollvintern på 750-850 kr/km. För båda för-

söksvintrarna får vi en genomsnittskostnad på ca 2 200 kr/km på

det vägnät som inte saltas. Kilometerkostnaderna förhåller sig

alltså ungefär som 1 : 2,8 : 2,8 under de tre vintrarna.
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Ur figur 15-17 kan utläsas att relationerna mellan totala an-

talet halkdygn under vintrarna är 1 : 1,4 : 1,2. Trots samma

reservation beträffande måttet totalaantalet halkdygn som an-

getts för kemisk halkbekämpning står det dock klart att kostna-

derna ökat väsentligt mer än vad skillnaderna mellan vintrarna

motiverar. Att så skulle bli fallet under försöket var helt vän-

tat eftersom åtgärdsförändringen bestod i att dels ersätta salt-

ning med mekanisk halkbekämpning på del av det högtrafikerade

vägnätet, dels att byta saltblandad sand mot ren sand eller

krossmaterial på de lågtrafikerade vägarna. Dåkostnaderna för

mekanisk halkbekämpning bara kan delas upp på vägnät genom rena

gissningar_ har vi inte kunnat undersöka hur stor del_ av koSt-

nadsökningen räknat i Mkr som faller på de vägar som ursprung-

ligen var sandvägar respektive på de före detta A- och B-salt-

vägarna. Det är dock rimligt att tro att ökningar skett på båda

typerna av vägar.

Om vi påbasis av ovanstående approximativa beräkningar försöker

skatta de totala kostnadsändringarna av försöket i Kopparbergs

län exklusive de delar som kan hänföras till skillnaden mellan

vintrar eller sannolika ambitionshöjningar erhålls följande.

Som bas för skattningen används kontrollvinterns kostnadsfördel-

ning på olika åtgärdstyper, eftersom dessa kostnader är verkliga

utan att några försök till korrigeringar behöver göras. Nackdel-

en med att välja denna vinter är att den var långt ifrån normal.

Snöröjning

Kostnaden är 10,6Mkr under kontrollvintern. Eftersom relation-

erna mellan snöröjningskostnad och antal dygn med minst 2 cm snö

stämmer så väl överens behålls samma kostnad efter åtgärdsför-

ändringen.
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Kamisk halkbekämpning

Kostnaden för denna åtgärd var under kontrollvintern 2,1 Mkr.

Den tänkta beräkningen för att få fram kostnaden baseras på

2 000 kr/km för A-Saltvägar och 650 kr/km för B-saltvägar, d v 3

2 000 x 855 + 650 x 589 = 2 100 000 kr.

Efter åtgärdsförändring har kilometerkostnaden för de kvarvarade

A-saltvågarna beräknats till 2 250 kr/km enligt ovan. Med detta

antagande blir kostnaden för kemisk halkbekämpning:

2 250 x 440 = 1 000 000 kr.

Mekanisk * halkbekämpning
Kostnaden var under kontrollvintern 3,1 Mkr. I genomsnitt för

sandvägar plus B-saltvägar innebär detta ca 750 kr/km. Under

båda försöksvintrarna blev kostnaden ca 2 200 kr/km i genomsnitt

för det vägnät som inte saltades. Som tidigare nämnts var rela-

tionerna mellan totala antalet halkdygn under vintrarna 1 : 1,4

: 1,2. Om vi förutsätter direkt proportionalitet mellan halkdygn

och halkbekämpningskostnader, givet att inga andra förändringar

inträffar, kan merkostnaden för åtgärdsförändringen skattas.

Under första försöksvinter erhålls

2 200 - 750 x 1,4 = 1 150 kr/km

och under andra försöksvintern

2 200 - 750 x 1,2 = 1 300 kr/km.

I medeltal skulle då merkostnaden bli 1 230 kr/km och totalkost-

naden 750 + 1 230 = 2 000 kr/km. Kostnaden för mekanisk halkbe-

kämpning av hela vägnätet efter åtgärdsförändring blir då:

2 000 X 4 600 = 9 200 000 kr.
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Dessa resultat har sammanställts i tabell 18 nedan.

Tabell 18. Uppskattning av kostnadsändringar som enbart beror på
försöket. Hela Kopparbergs län.

 

  

Före åtgårds- Efter åtgärds-
Åtgärdstyp förändring förändring Skillnad

(Mkr/vinter) (Mkr/vinter) (Mkr/vinter)

Snöröjning 10,6 10,6 0

Kemisk halk- '2,1 i . *1,0 '- 1,1
bekämpning ' r

Mekanisk halk- 3,1 9,2 + 6,1
bekämpning

Totalt 15,8 20,8 + 5,0

    

 

 

Beräkningarna pekar alltså på att försöket har medfört en bespa-

ring på ca 1 Mkr för kemisk halkbekämpning men en kraftig ökning

på ca 6 Mkr för mekanisk halkbekämpning. Totalt för länets vägar

beräknas Vinterväghållningskostnaderna ha Ökat med ca 5 Mkr eller

kring 30 %.

För att försöka utnyttja BDa-uppföljningen i någon mån, trots de

stora brister som tidigare påvisats, gjorde vi en genomgång av

skillnaderna mellan BDa- och EA80D-uppföljningarna på arbetsom-

rådesnivå. Det visade sig då att för två arbetsområden i länet

var skillnaderna relativt små mellan uppföljningssätten. Vi gick

då vidare genom att för olika delsträckor, som representerade

olika halkbekämpningsmetoder, i de båda arbetsområdena räkna

fram kostnad per km för snöröjning och halkbekämpning. Eftersom

resultaten från det ena arbetsområdet blev underliga redovisas

nedan bara siffror från det andra området. Tabell 19 visar kilo-

meterkostnaden för snöröjning och halkbekämpning under två vint-

rar och totalkostnaden under tre vintrar för vägar med olika

halkbekämpningsmetod under de olika vintrarna. KoStnaden är be-

räknad som medeltal för olika delsträckor utan hänsyn till del-

sträckornas längder.

VTI MEDDELANDE 63 8



72

Tabell 19. Kilometerkostnad för snöröjning, halkbekämpning och
totalt för vägar med olika halkbekämpningsmetod under

' olika Vintrar. Medeltal för delsträckor utan hänsyn
till deras längder. .

 

  

Vâgh Snöröjning Halkbekåmpning Totalt
Halkbekâmpningsmetod längd (kr/km) (kr/km) (kr/km)
86/87-87/88-88/89 (km) 86/87 87/88 86/87 87/88 86/87 87/88 88/89

Asalt-Asalt- 56 2 900 5 200 3 300 i 9 400 6 200 14 600 7 800

Asalt

Asalt-ren sand- 6 3 400 1 900 2 500 3 700 5 900 5 600 4 500

saltbl. sand

Asalt-ren sand- 9 2 300 2 100 2 000 2 200 4 300 4 300 3 800

ren sand _ r

Bsalt-ren sand- 20 2 600 2 200 1 400 2 300 4 000 4 500 4 400

ren sand

Saltbl. sand-ren 16 2 000 2 000 1 000 2 000 3 000 4 000 4 000

sand-saltbl. sand

Saltbl. sand-ren 47 2 300 2 100 700 1 400 3 000 3 500 3 000

sand-ren sand

 

   

 

  

  

Totalt

rierar mellan 1 och 30 km.med ett genomsnitt på 7 km.

representerar tabellen 22 delsträckor vilkas längder va-

 

Av tabellen kan utläsas att under vintern 1986/87 - innan för-

söket i Kopparbergs län startade - minskar kostnaden per km så-

väl för halkbekämpning som totalt ju längre ned i tabellen man

kommer, d v 5 desto mindre trafik och även vägbredd som vägnätet

(jämför tabell 1-4). Detta

hållningen prioriteras mellan olika typer av vägar. Kilometer-

har stämmer väl med hur Vinterväg-

kostnaden för snöröjning under vintern 1986/87 varierar mindre

mellan olika vägnät och visar inget tydligt mönster.

BDa-uppföljningen, dels att

i tabell 19

bara består av ett fåtal korta delsträckor väljer vi

Med hänsyn till dels osäkerheten i

flera av vägnäten med olika halkbekämpningsmetoder

att inte

göra ytterligare analyser på denna detaljeringsnivå.

I stället komprimeras tabell 19 genom att de olika halkbekämp-

ningsmetoderna redovisas i tre grupper.
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- A-salt alla vintrar,

- A-salt eller B-salt som förändras till sandning med ren sand

eller saltblandad sand,

- Saltblandad

dad sand.

sand som förändras till ren sand eller saltblan-

Tabell 20. Kilometerkostnad för snöröjning, halkbekämpning och
totalt för vägar med olika halkbekämpningsmetod under
olika vintrar. Medeltal för delsträckor- utan hänsyn

till deras längder. i

 

 

 

Vâg- Snöröjning Halkbekämpning, w _Totalt_
Halkbekämpningsmetod längd (kr/km) (kr/kun. (kr/hm)
86/87-87/88-88/89 (km) 86/87 87/88 86/87 87/88 86/87 87/88 88/89

Asalt-Asalt- 56 2 900 5 200 3 300 9 400 6 200 14 600 7 800
Asalt

Asalt/Bsalt- 35 2 600 2 100 1 800 2 400 4 400' 4 500 4 200
ren sand-sand

Saltbl. sand- 63 2 200 2 100 800 1 500 3 000 3 600 3 200
ren sand-sand

  

 

     

 

 

Det samband som kunde utläsas av tabell 19, nämligen att kostna-

den per km för halkbekämpning och totalt minskar med minskad

trafikmängd under vintern 1986/87, syns mycket tydligt i tabell

20 och gäller nu även för snöröjning och alla vintrar.

Av tabell 20 framgår också att kilometerkostnaden för snöröjning

minskat mellan kontrollvintern (1986/87) och första försöksvin-

tern (1987/88) utom för de kvarvarande A-saltvägarna där den

Ökat påtagligt, eller med ca 80 %.

av vad som kunde utläsas ur EA80D-uppföljningen,

Detta är en differentiering

nämligen att

snöröjningskostnaden ökat med ca 50 % för länets vägnät totalt

och att detta är samma Ökning som antalet snödygn.

Halkbekämpningskostnaden per km har däremot ökat mellan vintrar-

na för alla vägtyper och mest för A-saltvägarna där den uppgick

till knappt 3 gånger så mycket som under kontrollvintern. Enligt

beräkningar utifrån EA80D var ökningen i kemisk halkbekämpning

ca 2,0 gånger på A-saltvägarna. Antalet kemiska halkdygn Ökade,
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som vi minns, samtidigt till ungefär 1,6 gånger så många. BDa-

uppföljningen ger alltså ännu tydligare indikationer än EA80D-

uppföljningen på att en ambitionshöjning. har ägt rum på kvar-

varande A-saltvägar under första försöksvintern.

Jämfört med kontrollvintern har kilometerkostnaden för de tidi-

gare A- och B-saltvägarna ökat med drygt 30 % vid övergång till

rent mekanisk halkbekämpning och till nästan det dubbla för sand-

vägarna när saltfritt sand- eller krossmaterial använts. Dessa

ökningar är lägre än vad vi fann för sandvägar plus före detta

A- och B-saltvägar enligt EA80D. Speciellt förvånande är det att

kostnadsökningen inte är högre för de före detta saltade vägarna.

Om snöröjning och halkbekämpning summeras så framstår kostnads-

skillnaderna mellan A-saltvägar och övriga vägar ännu tydligare.

De f d saltade vägarna visar i stort sett oförändrade totalkost-

nader medan ökningen på sandvägar är ca 20 % och på A-saltvägar

nästan 140 %.

För andra försöksvintern (1988/89) föreligger bara totalkostna-

der. Av dessa kan utläsas att de f d saltade vägarna fortfarande

inte uppvisar några kostnadsökningar jämfört med kontrollvintern

medan sandvägarna även denna vinter har en svag ökning i kilo-

meterkostnad. A-saltvägarnas Vinterväghållningskostnader är hög-

re än kontrollvinterns, dock bara 25 % högre. Dessa förändringar

kan jämföras med att antalet Snödygn minskade med 15 % samtidigt

som antalet kemiska halkdygn respektive halkdygn .totalt var 30

och 20 % fler än under kontrollvintern. Eftersom totalkostnaden

är ett trubbigt mått är det vanskligt att försöka dra några slut-

satser av en sådan jämförelse. Några iögonfallande skillnader

kan inte upptäckas och vi avstår därför från att ytterligare

tolka denna vinters BDa-uppföljning.

Som framgått ger de båda uppföljningsmetoderna inte helt sam-

stämmiga resultat. Något sådant var knappast heller att vänta,

eftersom fördelningen av EA80D-kostnader på olika vägnät kräver

vissa antaganden och BDa-resultaten i många fall visat sig vara

högst osäkra och ibland oprecisa eller till och med helt felak-
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tiga. Om vi försöker sammanfatta de viktigaste resultaten från

de två uppföljningarna och lägger mest vikt vid EA80D-uppfölj-

ningen erhålls följande.

- Det finns tydliga indikationer på att ambitionsnivån har ökat

vad gäller saltning på kvarvarande A-saltvägar under försöks-

vintarna.

- Det finns vissa indikationerpå att .ambitionsnivån har ökat

vad gäller snöröjning på kvarvarande A-saltvägar och minskat

-på Övriga vägar under förstaförsöksvintern.

- ,Kostnaderna för halkbekämpning har ökat kraftigt på det väg-

nät som inte saltas under försöksvintrarna. Det icke saltade

vägnätet består både av före detta A- och B-saltvägar och av

sandade vägar. Hur kostnadsökningen fördelas mellan dessa

vägtyper har inte kunnat fastställas.

- Beräkningar tyder på att försöket medfört en besparing på ca

1 Mkr per vinter för kemisk halkbekämpning och en ökning med

ca 6 Mkr per vinter för mekanisk halkbekämpning jämfört med

kontrollvintern. Eftersom kostnaden för snöröjning beräknas

ha varit ungefär oförändrad innebär detta att totalkostnaden

för vinterväghållning ökat med storleksordningen 5 Mkr eller

30 % per vinter.

Det är speciellt viktigt att lägga märke till de två första punk-

terna ovan. Avsikten är nämligen att utnyttja kvarvarande A-salt-

vägnät som kontrollvâgnât för olycksanalyser på de vägnät som

ändrat halkbekämpningsmetod under försöket. Av ett kontrollnät

krävs i detta fall bl a att det ska spegla de förhållanden, t ex

beträffande väglag, hastigheter och olycksrisker, som råder vid

oförändrade vinterväghållningsåtgärder.

Det är således tveksamt om vi vågar använda kvarvarande A-salt-

nät som kontroll. Risken är uppenbar att vi i så fall systema-

tiskt snedvrider olycksanalysen till nackdel för det vägnät där

halkbekämpningsmetoden ändrats.
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5.7 Trafikanternas inställning och erfarenheter

För att undersöka vad trafikanterna anser om försöket med osal-

tade vägar och om vinterväghållningen i stort valdes 2 500 tra-

fikanter ut slumpmässigt i och utanför Dalarna. I slutet av

första försöksvintern fick de besvara en enkät.

Dessa trafikanter representerar följande fem.målgrupper.

1. Personbilsförare i Malungs, Vansbro, Orsa och Älvdalens kom-

muner.

2. Personbilsförare i övriga delar av länet.

3. Turister, d v 3 ägare till fritidshus i Sälenområdet som

inte är bosatta i Dalarna.

4. Yrkesförare bosatta i Dalarna.

5. Yrkesförare bosatta i Värmlands, Örebro och Gävleborgs län.

Förutom på allmänna frågor om ålder, kön, körvanor etc fick tra-

fikanterna svara på nedanstående frågeställningar.

A. Försöket med osaltade vägar

- kännedom om försöket

- eventuellt ändrat resbeteende

B. Vintervägarna i Dalarna

- väglag

- Vägunderhåll

- eventuella problem, missöden, olyckor

C. Saltning av vintervägar

- salta var och när

- allmän inställning, motiv

D. Väglagsinformation

- Radio Dalarna

- andra kanaler
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Eftersom enkäten ännu inte är utvärderad i sin helhet redovisas

här endast några resultat på översiktlig nivå från enförsta

bearbetning (referens 11).

Allmän inställning till saltning av vintervägar

ungefär 2 av 3 personbilsförare är negativa till saltning och

ca 15 % är positiva, '

bland yrkesförarna i Dalarna är knappt 40 % negativa och näs-

tan lika många positiva.

' Motiv 'för inställningen i till sanning
det 'vanligaste skälet till en negativ inställning är rost-

skador på bilen, därnäst följer nedsmutsning av vindrutor och

strålkastare samt försämrad miljö för djur, växter och grund-

vatten,

det vanligaste skälet till en positiv inställning till salt-

ning av vintervägar är säkrare bilkörning, vilket, anges av

var fjärde personbilsförare och var tredje yrkesförare.

Vidtagna åtgärder på grund av försöket

av sju föreslagna åtgärder anser sig bilisterna väsentligen

ha vidtagit två, nämligen att sänka hastigheten och att star-

ta resan tidigare,

60-70 % av både personbilsförare som är bosatta i Dalarna och

yrkesförare uppger att de sänkt hastigheten; bland turister

är andelen ca hälften, i

drygt 1/3 av yrkesförarna och knappt hälften av privatbilis-

terna som bor i länet anger tidigare start på resan; för tu-

risterna är siffran lägre, ca 15 %.

Missöden på grund av väglaget och andra problem

-fastnat

antal missöden, t ex fått sladd, kört av vägen, krockat eller

i uppförsbacke, är väsentligt fler på osaltade än på

saltade vägar,

varannan bilist har ofta eller mycket ofta problem.med att

hålla rutor ochstrålkastare rena på saltade vägar,

på osaltade vägar är nedsmutsningsproblemet obetydligt.
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När ska salt_användas?

- på det osaltade vägnätet anser ca 10 % av bilisterna att salt

alltid ska användas vid halka. Nästan hälften av personbils-

förarna samt ungefär 1/4 av yrkesförarna anser att salt aldr

rig ska användas,

- på det saltade vägnätet anser ca 25 % av bilisterna att salt

alltid ska anVändas vid halka. Cirka 1/4 av personbilsförarna

samt 15 % av yrkesförarna anser att salt aldrig ska före-

komma.

5.8 Våghållarens inställning och erfarenheter

Den sjätte målgruppen för den enkät som genomfördes under första

försöksvintern var anställda vid vägverket i Kopparbergs län, i

detta fall arbetsledning (vägmästare och biträdande vägmästare)

och annan personal vid arbetsområdena. Ca 250 personer ombads

besvara frågor om allmän inställning till försöket, positiva och

negativa erfarenheter av saltfria vintervägar samt hur försöket

påverkat arbetsförhållanden och familjeliv, fritid.

Nedan redovisas kortfattat några resultat fråndenna enkät.

Allmän inställning till försöket med.mdndre vågsalt

- ungefär 60 % av personalen vid arbetsområdena är mycket eller

ganska positiv till försöket.

Ökade arbetsinsatser på grund av försöket

- 70-80 % av personalen anser att arbetsinsatsen totalt har

ökat,

- de åtgärdstyper som framför allt ökat är hyvling och sand-

ning,

- ca 10 % av personalen anger att även saltningen har ökat.

Påverkan i arbetet på grund av försöket

- arbetsledningen har påverkats i stor utsträckning, i första

hand genom ökad vaksamhet (80 %) och mer oro (60 %), men

också i form av större trötthet och bundenhet (30-35 %),
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- övrig personal vid arbetsområdena har påverkats betydligt

mindre; 10-15 % anger ökad-påverkan.

Påverkan på fritid/familjeliv på grund av försöket

- även i detta fall är påverkan störst på arbetsledningen då ca

20 % anser sig negativt påverkad jämfört med drygt 5 % av den

övriga personalen.

Som komplement till enkäten under första_försöksvintern skickade

vägförvaltningen Aut_en_ny enkät till arbetsområdena efter andra

försöksvintern, Den riktade sig enbart till den arbetsledande

personalen. De 12 frågorna som ställdes samt varje enskilt svar*

redovisas nedan.

Fråga 1: Vid vilka väder/väglag går det bra att klara vinter-

våghållningen utan salt?

Svar: Milt väder med torr eller fuktig vägbana. Kallt väder

med torr vägbana.

Klart och kallare än -lO°C.

Ofrusen vägbana.

Arbetsområdet ligger i norra Dalarna med åtföljande

strängt klimat. Medeldygnstemperaturen är låg. Vi har

av dessa orsaker icke använt rensaltning.

Bästa effekten vid användning av icke saltblandat ma-

terial uppnås vid plusgrader samt å blöta vägbanor.

Vid prov inom arbetsområdet med olika fraktioner har

vi kommit fram till att 0-6 mm är bäst.

Barfrost vid milt väder.

Vid mildväder och snövägbana går det bra utan salt.

Vinterväglag.
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Vid kall väderlek, vid liten trafik och där hastig-

heten är låg.

Fråga 2. Vid vilka väder/väglag går det inte bra att klara

vintervåghâllningen utan salt?

Svar: Vid temperaturer omkring O°C och nederbörd.

Frusen vägbana.

Vid frosthalka samt vid iShinnor på bar vägbana.

På is- och snövägbanor. Kort varaktighet vid halk-

bekämpning, framför allt på trafikstarka vägar.

Halkbekämpning utan användande av salt är för väg-

hållaren mycket svårt. En sandningsåtgärd har kort

varaktighet och blir p g a detta mycket dyr.

Pâ hård is går det inte bra utan salt.

Isbark, hård is.

Vid allt väder med nederbörd och kring O°C.

Fråga 3: Vilka fördelar har olika sandningsmaterial, t ex vad

gäller varaktighet?

Svar: Saltblandad sand har längre varaktighet, förhindrar

fastkörning av snö på belagd väg, tar bort frosthalka

och fryser ej ihop i upplag. Flis kan ha bra varak-

tighet på snövägbana.

Saltblandad sand har längsta varaktigheten. På våt

eller fuktig is har den natursand, som vi använt gett

ett bra resultat. Flis är bra på snövägbana.
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Saltinblandad sand har förmåga att stanna på vägbanan

4-5 ggr längre tid än ren sand; " '

Saltet i sanden har viss upptiningseffekt vid frost-

halka och på tunna ishinnor, speciellt på bar vägbana

samt förhindrar frysning i upplag. Saltet gör också

att sanden ligger kvar på vägen något längre.

Vilka nackdelar har olika sandningsmaterial, t ex vad

gäller varaktighet?

Endast icke saltblandat material har använts under

Minsaltförsöket. Eftersom vi större delen av ennor-

malvinter har snö- och isvägbanor har det varit pro-

blem att få någon varaktighet med icke saltblandat

material.

Saltblandad sand skapar ojämnheter på en snövägbana

vid temperaturer omkring0°C. Flis är dyrbart i fram-

ställning. Flismedför också risk för stenskott, har

dålig varaktighet på högtrafikerade vägar och fryser

ihop i upplag. Vanlig sand fryser också ihop i upp-

lag.

Flis har kort varaktighet.

Kort varaktighet för alla materialsorter utan saltin-

blandning.

Nackdelarna med de flesta sandningsmaterial har varit

den korta varaktigheten. Rent stenmaterial har haft

något längre varaktighet, men förorsakat stenskott.

Absol/sand har provats och befunnits ha längsta var-

aktigheten. Nackdelar med Absol: dyrt i inköp, bland-

ningsförfarandet måste förbättras, bl a med tanke på

arbetsmiljön (damningsproblem).
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Flis är mindre bra på hård is (kort varaktighet).

Sämsta effekten hade flisen och då speciellt på vägari

med > 70 km/h och tunga fordon.

Fråga 5: Föranledde försöket att organisationen ändrades?

Svar: Viss utökning av antalet sandbilar.

- Ja, flera inlejda fordon.

Ytterligare sandbilar och en väghyvel hyrdes in.

En extra sandbil och en hyvel inhyrdes.

Tre extra sandbilar fick kontrakteras + hyvlar för

ökad ishyvling.

Organisationen förändrades inte nämnvärt.

Nej. (2 arbetsområden)

Fråga 6: Föranledde försöket att arbetstiderna ändrades?

Svar: Åtgärder vidtogs oftare, mera övertid.

Flera sandningstillfällen för R-tjänstemän. För be-

redskapshavarna blev det möjligen flera besiktnings-

resor p g a det osaltade materialets dåliga varaktig-

het.

Arbetstiderna ändrades på så sätt att vi måste "åt-

gärda halka" oftare, ibland flera gånger per dygn på Å

samma sträcka. Hyvling efter snöfall gjordes mycket

oftare.
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Minsaltförsöket ökade övertidsuttaget på ett mycket

påtagligt sätt.

Ingen ändring av arbetstiden men ett större antal ut-

ryckningar blev det på grund av sämre varaktighet av

sandningen.

Arbetstiderna blev längre, mer övertid.

Nej. (2 arbetsområden)

Fråga 7: Föranledde försöket att utrustningen ändrades?

Svar: Ändring av sandspridare, upplagsplatser och isriv-

ningsutrustning (VRETEN).

Flera sandspridare anskaffades.

Epokespridaren ersattes av Falköpingsspridaren.

Endast en omrörarvals till spridarna. Detta för att

slå sönder tjälklumpar.

Nya sandspridare anskaffades som var bättre anpassade

till icke saltblandat material.

Ett antal nya sandspridare anskaffades, samtliga sand-

spridare trimmades för att ge den mest ekonomiska gi-

van.

Sandspridare inköptes och byggdes om.

Fråga 8: Gick det bättre att klara vintervâghållningen under

den andra försöksvintern p g a att Ni hade en vinters

erfarenhet?
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Svar: Det gick bättre så till vida att vi använde saltin-

blandad sand där material utan salt ansågs otillräck-

ligt.

Det gick bättre andra vintern. Vi byggde med enkla

medel ett tält inne i sandladan och satte in en

dieselvärmare. Vi hade då 500 m3 som var ofruset.

Ladan fylldes sedan påmed sand från ett större upp-

lag under vintern.

Den andra vintern var ungefär lika den första.

Ja, på grund av att saltinblandad sand användes.

Andra vintern gick bättre p 9 a en vinters erfarenhet

och att saltinblandad sand fick användas på större

vägar. Vintern var också bättre än vintern 87/88.

Ja.

Ja något.

Nej.

Fråga 9: Har Ni märkt att trafikanterna valt andra vägar p g a

Minsaltförsöket?

Svar: Ja.

Ryktesvägen har man hört att trafikanter valt andra

vägar i speciella fall, personligen har jag träffat

trafikanter som valt saltfria vägar i stället för

saltade.

Vi har inte märkt att trafikanterna tagit någon annan

väg, helt naturligt, då samtliga vägar var saltfria,

d v 3 hala.

VTI MEDDELANDE 638



Fråga 10:

Svar:
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Nej, vägvalen är få eller inga. (2 arbetsområden)

Nej. (4 arbetsområden)

Har Er inställning till salt förändrats under försö-

ket?

Vi har fått den insikten att det är svårt att klara

vinterväghållningen utan salt, men att det genom en

.klokare 'användning går att nedbringa mängden. Miljö-

frågorna har också belysts på ett annat sätt.

Salt rätt använt är oersättligt.

Vi har aldrig använt rensaltning men däremot har vi

saknat saltet i sanden.

somMin inställning till salt är oförändrad, d v 3

privatperson ett otyg", som väghållare, med trafi-

kanternas krav, "ett måste".

Vid lämplig temperatur är salt att föredra.

större tilltro till salt.Ja,

salt har

skall användas när det är lämpligt.

Inställningen till inte förändrats, det

Nej. (2 arbetsområden)

Vilka råd skulle Ni vilja ge till en väghållare som

vill prova vinterväghållning utan salt?

Räkna aldrig med att det går att klara vägar med

mycket trafik, svåra backar etc utan salt i någon

form.
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Köp rätt sandspridare.

Anskaffa sandmaterial 2-4 mm.

Används fraktionsmaterial bör icke fraktionen över-

stiga 6 mm p g a risken för stenskott. Om sand skall

användas bör den ligga förvarad så att den icke fry-

ser. Ett kapell över lasset i samband med sandningen

är att-föredra eftersom det ibland fryser på ytan i

lasset med åtföljande problem i spridaren.

Mitt råd till väghållare som menar prova saltfritt:

Tänk nogaigenom problem som uppstår. Prova inte!

Metoden bör användas på vägar med ringa trafik.

Använd osaltad sand när så är lämpligt, ha salt eller

saltsand i beredskap att användas när det är lämp-

ligt.

Låt bli. Det blir alldeles för dyrt.

Att inte prova på vägar med mer än 500 ådt och stor

andel tung trafik.

Fråga 12: Vilka övriga synpunkter har Ni på försöket?

Svar: Svårt att hålla en jämn snö- och isvägbana utan att

få använda salt. Detta mycket beroendepå ojämna be-

läggningar. En ökad förbrukning av olika sandnings-

material gör att råmaterialen sinar..

Vintern 87/88 medförde onormalt mycket hyvling, pe-

riodvis var 4 hyvlar igång och även i skiftkörning.

Klagomål på flis och torrsand - stenskott.
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Med hittills kända halkbekämpningsmetoder är idag en

vettig användning av saltsåväl billigast som ur tra-

fiksäkerhetssynpunkt effektivast.

Natursand och osaltad sand går utmärkt att använda på

lågtrafikerade vägar när temperaturen är sådan att

sanden inte fryser på flaket.
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Uppföljningar i KOpparbergs län visar att försöket har påverkat

många effekter; i vissa fall har påverkan också varit stor.

Väglaget har ändrats påtagligt på de vägar som tidigare varit

A-saltvägar, men som under försöket halkbekämpats med sand eller

krossmaterial. Sålunda har andelen våt/fuktig barmark minskat

till ungefär hälften - från 70 till 35 eller från 80 till 50

dagar per vinter under erespektive försöksvinter - -och andelen

is/snöeväglagi (inklusive blandväglag 'med barmark och is/snö)

Ökat 2-3 gånger - från drygt 30 till 75 respektive från 15 till
55 dagar per vinter.

Samtidigt som väglagsfördelningen ändras när A-saltvägarna inte

längre saltas ökar också sandprocenten påtagligt, från 0 ä 5%

till 20 á 25%. Eftersom även andelen icke-barmarksväglag mer än

fördubblats utan saltning innebär detta att antalet dagar med

sand eller kross på vägen ökat mycket kraftigt, från i genom-

snitt mindre än 1 dag till ca 15 dagar per vinter. Detta innebär

givetvis också att antalet mekaniska halkbekämpningstillfällen

ökat mycket kraftigt på det före detta A-saltvägnätet.

Ytterligare en effekt av att sluta salta är att vägytan oftare

blir ojämn när trafiken sliter bort vissa delar av tjocka

is/snölager. Analyser visar att ojämnheter blivit 3-4 gånger

vanligare vid icke-barmarksväglag när A-saltvägarna inte längre

saltas. Detta i kombination med att andelen icke-barmarksväglag

mer än fördubblats utan saltning gör att ojämnheterna Ökat kraf-

tigt på det före detta A-saltvägnätet. Räknat i dagar Ökar

ojämnheterna från i genomsnitt mindre än 1/2 dag till 3-5 dagar

per vinter.

Väglaget på B-saltvägarna tycks icke påverkas särskilt mycket,

sett över en hel vinterperiod, vid Övergång till mekanisk halk-

bekämpning. Däremot Ökar sandprocenten mycket kraftigt.

VTI MEDDELANDE 638



89

Mätningar visar att medianhastigheten för personbilar sjunker

med omkring 10 km/h när väglaget ändras från torr barmark till

tunn is eller spårslitage med barmark i spåren och tunna is/snö-

skikt utanför spåren. Om kraftiga snöfall förekommer är hastig-

hetssänkningen ännu större. Som framgått ovan ökar is/snö-väg-

lagen, inklusive blandväglag med barmark och is/snö, när A-salt-

vägarna inte längre saltas, vilket således sänker hastigheterna.

Dessvärre har de mätresultat som erhållits inte tillåtit några

säkra analyser av hastighetens beroende av väglaget med en de-

taljeringsgrad som motsvarar väglagsuppföljningarnas. Därför kan

några slutsatser inte dras om hur restiden påverkats i genom-

snitt på länets vägnät under en hel vintersänsong.

Antalet stopp och blockeringar som rapporterats har varit 75-100

st per vinter när försöken pågått. Eftersom pålitligt jämförel-

sematerial från vintrarna före försöken saknas, får vi nöja oss

med att bedöma förändringens storlek. Vi tror dock att antalet

stopp och blockeringar ökat påtagligt under de vintrar som för-

söket pågått. Ett visst stöd för denna uppfattning fås också av

svaren på enkäten där bilisterna anger att antalet missöden -

som bl a exemplifieras med stopp i uppförsbacke - varit väsent-

ligt fler på osaltade vägar än på saltade.

Analyser av polisrapporterade olyckor exklusive vilt ger föl-

jande olyckseffekter när halkbekämpningen ändras från någon form

av saltning till sandning.
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Halkbekämpningsmetod Kontrollvågnåt *- Kantrollvågnät
86/87-87/88-88/89 från S;T,U och X lån från W'län

Olycks- Konfidensområde, Olycks- Konfidensområde,
förändring risknivå 5% förändring risknivå 5%

 

A salt - ren sand-

saltbl. sand +11 (-6 +31) _ +29* (+6 +58)

B salt- ren sand-

saltbl. sand +2 (-21 +33) +24 (-5 +62)

B salt - ren sand- . i i
ren sand. -12 (-33 +17) +7 (-19 +42)

 

 

A salt/B salt-
ren sand - ren sand/
saltbl. sand +5 (-8 +19) +23* (+4 +46)

   

 

 

* Markerar att resultatet är signifikant skilt från 0.

Med kontrollvägnätet från S, T, U och X län blir effekten totalt

för A- och B-saltvägnätet av att upphöra med saltningen en

olycksökning på 5% (inte signifikant förändring). Om däremot

kontrollvägar från Kopparbergs län används blir motsvarande

effekt en Ökning på 23% (signifikant förändring).

Gemensamt för analyserna med båda kontrollvägnäten är att olycks-

ökningen är störst på de f d A-saltvägarna, sjunker på de hög-

trafikerade B-saltvägarna (som halkbekämpades med saltblandad

sand under andra försöksvintern) och sjunker ytterligare eller

byts mot en olycksminskning på de lågtrafikerade B-saltvägarna

(som sandas med saltfri sand under andra försöksvintern).

Ytterligare en jämförelse kan vara intressant att göra, nämligen

mellan kvarvarande A-saltvägar i Kopparbergs län, där ambitions-

nivån på framför allt saltning sannolikt höjdes under försöks-

vintrarna, och A-saltkontrollvägarna i S, T, U och X län. Beräk-

ningar visar att punktskattningen av olyckseffekten blir 0.86

med ett 95-procentigt konfidensintervall på 0.75-O.98. I detta

fall har olyckorna minskat med 2-25% och minskningen är signifi-

kant. Detta pekar på att på de trafikstarka vägarna, där i och
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för sig vinterväghållningen redan är bäst, 'bör kanske ytterli-

gare resurser sättas in för att minska andelen is/snö-väglag.

Teoretiska beräkningar av vägslitaget under de två försöksvint-

rarna pekar på en minskning med 20-30 % när A-saltvägarna inte

längre saltas. Detta gäller under förutsättning att inga skill-

nader finns mellan vägarna vad gäller bl a trafikflöde, belägg-

ningarnas slitstyrka, reshastighet och dubbdäcksandel. Det för-

sök som gjordes att utifrån RST-mätningar på några vägsträckor

uppskatta det verkliga beläggningsslitaget i spåren gav så un-

derliga resultat att vi' får nöja oss med att bedöma slitaget

utifrån de teoretiska beräkningarna.

De uppföljningar som gjorts av våghållarens kostnader för olika

typer av vinterväghållningsåtgärder har antingen varit otillför-

litliga eller saknat direkt koppling till olika typer av vägnät,

t ex A-salt- eller B-saltvägar. Något kontrollvägnät att rela-

tera kostnadsändringarna till har heller inte funnits. Därför

har det varit nödvändigt att göra approximativa beräkningar för

att kunna belysa vilka kostnadsändringar som själva försöket

medfört, d v 3 då bl a hänsyn tagits till att vintrarna varit

olika, och hur dessa ändringar fördelats på olika åtgärdstyper.

Beräkningarna tyder på att försöket inneburit oförändrade kost-

nader för snöröjning, en halvering av kostnaden för kemisk halk-

bekämpning och en tredubbling av kostnaden för mekanisk halkbe-

kämpning. Om dessa ändringar relateras till hela länets vinter-

väghållningskostnader under kontrollvintern (snöröjning ca 10,5

Mkr, kemisk halkbekämpning ca 2 Mkr och mekanisk halkbekämpning

ca 3 Mkr) innebär de sammantaget en ökning med ca 5 Mkr per vin-

ter eller kring 30 %.

Bland övriga effekter/erfarenheter av försöket kan följande re-

sultat från enkäterna till bilisterna och arbetsområdenas per-

sonal nämnas.

- Ungefär 2 av 3 personbilsförare är negativa till saltning och

ca 15 % är positiva.

VTI MEDDELANDE 63 8



92

- Bland yrkesförare i Dalarna är knappt 40 % negativa och näs-

tan lika många positiva till saltning.

- Majoriteten av bilförarna anger att de sänkt sin hastighet påå

grund av försöket.

- Problemet med nedsmutsning av vindrutor och strålkastare har

minskat eftersom bilisterna anger att detta problem är vä-

sentligt större på saltade vägar än på osaltade.

- Det gick bättre för väghållaren att klara vinterväghållningen

under andra försöksvintern, främst beroende på att saltblandad

sand fick användas i stället för ren sand eller krossmaterial.

- FörSÖket har i stor utsträckning utsatt arbetsledningen vid

arbetsområdena för större påfrestningar under arbetstid, i

första hand genom Ökad vaksamhet och mer oro, men också i

form av större trötthet och bundenhet. Även fritiden har på-

verkats negativt. _ _

- Personalen vid arbetsområdena har inte märkt något väsentligt

ändrat vägval hos trafikanterna. Som jämförelse kan nämnas

att de fåtaliga trafikräknepunkter som utvärderats visat en

något större trafikökning på de A-saltvägar som fortfarande

saltas än pådem som sandas.

Förutom att ge underlag för kvantifieringar av ovan nämnda

effekter har försöket i Kopparbergs län gett väghållaren en stor

praktisk erfarenhet av och insikt i vinterväghållning med liten

eller ingen saltanvändning på olika typer av vägar. Erfarenheter

och insikter gäller både hur olika vinterväghållningsmetoder

fungerat och vilka hjälpmedel/informationskällor som visat sig

vara värdefulla för trafikanter eller väghållare. Exempelvis

användes under försöken en informationscentral på vägförvalt-

ningen för att sammanställa och via lokalradion sända väglags-

information till trafikanterna minst två gånger per vardag. Den-

na informationscentral visade sig så värdefull att den perma-

nentades när försöken avslutades.

Av resultatredovisningen ovan framgår dels att försöket i

Kopparbergs län var ambitiöst upplagt när det gäller antalet

studerade effekter, dels att resultaten - av olika anledningar -

i flera fall inte har säskilt hög precision. Anledningarna till
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den bristande precisionen varierar från obefintliga eller allt-

för små eller diskutabla kontrollmaterial över inkörningsproblem

med nya rutiner till dåligt fungerande mätutrustningar eller

mätmetoder.

I förhållande till den arbetstid och de Övriga kostnader som

lagts ned på uppföljning av olika effekter har man inte fått

särskilt mycket ny eller fördjupad kunskap frånsett trafiksäker-

hetseffekten. Det är i och för sig riktigt att göra ambitiösa

uppföljningar, men då måste man se till att den höga ambitionen

gäller hela kedjan planering-genomförande-utvärdering av varje

uppföljning. Bedömer man att detta* inte går att genomföra för

alla effekter man vill studera, är det oftast klokare att stryka

några uppföljningar och i stället lägga den tiden på att få de

kvarvarande att bli bättre.

Speciellt misstänksam ska man vara mot att starta större uppfölj-

ningar som bygger på oprövade metoder eller där personalen saknar

rutin. Att genomföra sådana enligt filosofin "Alltid ger det

något resultat" är helt förkastligt och skapar bara berättigad

kritik mot uppföljning eller i sämsta fall felaktiga resultat

som man använder sig av eftersom inga andra finns. Principen bör

i stället vara att påbörja oprövaduppföljning i liten skala och

därvid genomdöpa hela kedjan inklusive utvärderingen. Då upp-

täcker man ofta svagheter i använda metoder som kan rättas till

innan uppföljning i full skala börjar genomföras. Särskilt vik-

tigt är det att den personal som samlar in grunddata för uppfölj-

ningen har fått så mycket rutin att insamlingen kan göras snabbt

och enkelt och med hög precision.

För att åstadkomma denna nödvändiga grund för en trovärdig upp-

följning bör därför en provuppföljning göras under några månader

vintern innan den egentliga uppföljningen startar. All personal

som senare ska engageras bör då deltaga, framför allt för att få

nödvändig rutin. Det är också viktigt att provuppföljningen före-

gås av ordentlig utbildning i använda insamlingsmetoder och att

detta följs upp med en genomgång innan den riktiga uppföljningen

startar. Det är också en klar fördel om antalet kontrollvintrar
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är fler än en, dels för att bättre kunna beskriva före-förhållan-

dena, dels för att inte helt stå utan kontrollmöjlighet om något

skulle misslyckas under en kontrollvinter.

Ovanstående förslag för att öka kvaliteten i uppföljningen torde

totalt sett inte medföra något väsentligt merarbete med undantag

för utökningen av antalet kontrollvintrar. Däremot kräver försla-

get en helt annan framförhållning i planeringen av en uppföljning

än vad som hittills varit fallet.
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BILAGA 1

R E M I S S 87-03-04

Revidering av tidigare förslag till

INSTRUKTION MINSALT VFW

Kvarvarande saltvägnät (ca 40 mil) halkbekämpas enligt

S-årsplanens inriktning och standard.

För de vägar som utgått ur saltvägnätet (ca 110 mil) gäller
fortfarande startkriterier och åtgärdstider enligt

S-årsplahen. _ ._ .

Salt får inte-spridas på detta vägnät.

En jämn snö och isvägbana godtages ur framkomlighetssynpunkt

och kräver ncrmalt ingen ytterligare åtgärd. I övrigt utförs

punktsandning eller vid mycket svår halka genomgående
sandning.

Pga sandningens korta varaktighet skall speciell bevakning

ske vid rimfrosthalk under höst och förvinter.

 

Vid sandning skall sand och fraktionsmaterial (stenflis) utan

saltinblandning användas användas.

 

Undantag gäller för kvarvarande saltvägnät där saltinblandat'

material får användas.



% Vägverket Bmsnz

1988-10-11

INSTRUKTION FÖR MINSALT VFW

 

Kvarvarande saltvägnät kvarstår utökat med väg 81
delen Mora 4 Orsa sammanlagt ca 45 mil.

För de vägar på sammanlagt ca 75 mil som halkbekämpas
med saltinblandad sand.bör saltgiven inte överstiga
20 kg/pr m3. ** .

fövriga vägar ca 380 mil halkbekämpas med sand och
flis helt utan saltinblandning i enlighet med
föregående vinter.

För samtliga vägar gäller S-årsplan drift inriktning
och standard. '

En jämn snö och isvägbana godtages ur framkomlig-
hetssynpunkt och kräver normalt ingen ytterligare
åtgärd. I övrigt utförs punktsandning eller vid svår
halka genomgående sandning. På grund av sandningens
korta varaktighet skall speciell bevakning ske vid
rimfrosthalka under höst och förvinter.

Skriftlig sammanfattning av perioden torsdag till
torsdag avseende stopp och blockeringar, produktions-.
tekniska erfarenheter samt annat av vikt ska vara
vägförvaltningen i Falun tillhanda fredag förmiddag.



b'rupprnrormanon nu nusnauen

BILAGA 3:1

  
  

. Försökgmed-

Mindre vögsalt

i Dalarna

: FÅR + VI , ,
FARLl-
GARE
VÄGAR
l VINTER?

- Vi kommer att få fler vintervägar
under längre perioder än tidigare.
och dom kommer att bli halare och
spårigare.
Men inte farligare - inte om trafi-

kanterna tänker sig för och anpassar
sig till väglaget.

Det säger Uno Danielson, väg-
direktör i Kopparbergs län, Om vin-
lems försök med mindre vägsalt i
Dalarna.

- Och om vi tänker på vad vi kan
vinna med fler saltfria vägar - mind-
re modd. renare vägar Och mindre
bilrost - så kan det vara värt en extra
ansträngning, både från oss och
trafikanterna.



Under hösten och vintern
kommer Vägverket att
minska saltanvändningen
betydligt i Dalarna.
Varför gör ni det?
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- Det finns ingen vägfråga som diskuteras så ofta och så intensivt somjust
saltanvändningen - i tidningsartiklar, insändare, riksdagsmotioner o.s.v._
Rosten på bilarna och inte minst den "slabbiga" vägmiljön är illa omtyckt
av trañkantema. Därför måste vi hitta bra alternativ till vägsaltet. Vi
försöker bl.a att utöka dom saltfria regionerna, och hitta nya metoder och
strategier för halkbekämpning. Försöket med mindre vägsalt i Dalarna är
en del av det arbetet.

Vilka vägar är det
som ni slutar salta?

- Det är framför allt i de västra delarna av länet som vi minskar saltan-
vändningen. Där är klimatet mer stabilt och norrlandslikt hela Vintem, och
där är förutsättningarna goda att minska saltanvändningen. Av våra 500
mil väg i länet så har vi hittills saltat en tredjedel - 150 mil av våra större
vägar. På resten av vägarna använde vi saltinblandad sand. Nu minskar vi
saltvägnätet till 45 mil och ersätter den saltinblandade sanden med ren
sand. Det innebär att den första frosthalkan på hösten kan bli svårare.
Dom största vägarna - främst i södra och östra Dalarna -fortsätter vi att
salta som vanligt.

Vad innebär

det för trafikanterna?

- På sikt mindre bilrost och en trevligare vägmiljö. Men det innebär också
att man måste tänka sig för och köra försiktigare. På dom vägar som vi
saltat tidigare får man räkna med att möta ett annorlundaväglag -enjämn,
osandad snö- eller isvägbana kommer vi att acceptera som fullgod
standard. Trafikantema måste utgå från att vägarna är hala och planera för
det- ta mer tid på sig.

Och för vägverket?

- Vi försöker tillmötesgå en kraftig opinion från trafikanterna. Därför gör
vi det här försöket. Det är däremot med lite blandade känslor vi avsäger
oss saltanvändningen. Saltet är trots allt det bästa halkbekämpnings-
medlet och vi vill erbjuda trafikanterna det bästa. Men när vi nu har
bestämt oss ska vi verkligen göra allt för att resultatet ska bli bra, trots att
det kommer att kosta oss mer pengar och mer arbete.

Pass Upp
på dom v
osaltade
vägarnai
vinter och

anpassa
hastigheten
till de!
halare
väg/age!
säger Uno
Danielson
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Vägverket har l3 vägstationer runt om i länet. Alla kommer att beröras
av försöket med mindre vägsalt i Dalarna. På vägstationen i Nås är Stig
Eriksson vägmästare och där arbetar också Kjell Berglund. Dom är två av
sexton man där. Förut har man saltat en tredjedel av sitt vägnät. Nu kom-
mer man att sluta saltahelt.

 

Hur ska ni nu bära er

åt för att hålla vägarna
säkra i vinter?

 

- Vi får sanda i stället för att salta och så måste vi vara ute betydligt oftare
nu än förr om åren.

- Vi har hyrt in fler åkarbilar i år_ som ska hjälpa oss att sanda och ploga.
Eftersom vi intekansalta i halkförbyggande syfte är det viktigt att vi
kommer ut snabbt och sandar när halkan uppstår. Ändå måste trafi-
kanterna räknamed att åka på 'morgonhala vägar. Frosthalkan britkar ju
komma just i gryningen. Sedan behöver vi några timmar på oss att sanda,

^ och under den tiden 'åker domflesta till sina jobb.

 

'Vilka blir
dom stora problemen?

 

- Hösthalkan blir svårast. Dels att hinna ut i tid och dels att göra något
meningsfullt åt den. Det är svårt'att få sanden att ligga kvar. En höst san-
dade jag vägen till Vansbro med ganska grov sand. På vägen tillbaka
syntes inte ett spår av sanden. Allt hade blåst bort av fartvinden från bi-
lama. Förut gick det att vattna på sanden så den frös fast, men det fungerar
inte nu när'så många dubbdäck rullar på vägarna och river loss den.

- Det går nog lättare längre fram i vinter. Då harju folk vant sig vid halkan
och vinterföret. Kanske får vi införa skiftgång på väghyvlama så att vi
hinner få bort blötsnön innan den packas och fryser fast i vägbanan.

 

Tycker ni själva det är
bra med saltfria vägar?

- Både ja och nej. En del är för och
andra emot.

- Det är klart att saltet är bra och
underlättar vårt arbete. Men det kan
också ställa till problem. Ibland har
just saltanvändningen bidragit till att
den is vi först tagit bort, frusit igen
genom att saltet bevarat fukten på
vägen.

-Ja, och så kan det vara svårt att se om

en fuktig saltad väg är hal eller inte.
Man ser ju inte om det finns is kvar
under fukten. Den fördelen har i alla

fall sanden - trafikantema ser för det

mesta att man har sandat.

- Egentligen betyder det inte så
mycket för oss om vi saltar eller inte.
Bara vi vet vad som gäller så arbetar vi
utifrån det. Och det hoppas jag gäller
för trafikanterna också. Vet dom om
att det är osaltat så hoppas jag att dom

H('isrmsji'irstrz halka kommer afra längs vattendragen varnar anpassar sig till det OCh räknar med lite

51 1.2 Eriksson 00/1 Kjcll Berglund på i'ägstan'anen 1' Nås längre restider.
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På kartan ser du vilka vägar som fortfarande saltas. När du kör på saltfria vintervägar så
Dom är bruna. Alla andra vägar är osaltade.
På dom större vägar som inte längre saltas kan du

finna det här vägmärket. Det är till för att påminna dig
om att vägen kan vara halare än vanligt.
Även på dom mindre vägarna kan

väglaget vara annorlunda efter-
som vi inte längre blandar salt
ivägsanden.
Sänk därför hastigheten

och ta det extra lugnt i
kurvor och backar, vid
sjöar och andra stäl-
len du vet med dig
kan vara hala.

- Planera för halka
- Anpassa hastigheten
- Räkna med längre restider
- Lyssna på radio Dalarnas

väglagsinfonnation  

  

    

Vill du veta mer om försöket med saltfria vägar så är
du välkommen att ringa till Uno Danielson, Bo
Skogwik eller Jan-Erik Elg vid Vägverket i Dalarna,
alla på tel.nr 023 - 816 00, eller till Erland Wallroth
vid Vägverkets huvudkontor i Borlänge, te1.nr 0243-
754 75.

% Vägverket
Box 152

791 24 FALUN
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