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FÖRORD

Inom NVF 41 "Drift och underhåll av vägar och gator" har bildats

en arbetsgrupp "Dubbdäck" på initiativ av NVF-ledningen. Gruppen

skulle utreda konsekvenserna av minskad dubbdäcksanvändning

eller om dubbdäck förbjuds.

I gruppen har funnits deltagare från de fem nordiska länderna.

Varje lands representant dokumenterar förhållandena i sitt land

vad avser dubbdäck och vinterväghållning och redogör för kart-

läggnings- och forskningsresultat inom området.

I detta Särtryck återges det svenska underlaget till den nor-

diska rapporten. Norge ansvarar för urval och sammanställning.

NVF-rapporten kommer att presenteras vid NVF-kongressen i

Tammerfors i början av juni 1992.

Gudrun Öberg





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH STATUS 1

1.1 Klimat 1

1.2 Vägnät sindelning 3

1.3 Dubbdäcksbestämmelser 3

1 . 4 Dubbdäcksanvändning 4

1.5 Användning av kedjor och andra typer av däck 4

2 MÅLSÄTTNINGAR 5

2. 1 Standard 6

3 STRATEGIER 8

3.1 Vinterväghållning 8

3.1.1 Landsbygd 8

3.1.2 Tätort $

3.1.3 Speciella förhållanden 11

3.2 Fordonsutrustning 11

3.2.1 Låsningsfria bromsar (ABS) 12

3.2.2 Fyrhjulsdrivning 13

3.2.3 Hjulspinreglering 14

3.3 Väderprognoser och väglagsinformation 14

3 . 4 Information till trafikanter och övriga 15

intressenter

4 RESURSER 15

4 , 1 Landsbygd 15

4 , 2 Tätort 17

4 . 3 Inverkan på vinterväghållning av ev dubbförbud 18

5 EFFEKT 18

5.1 Väggrepp 18

5 . 2 Trafiksäkerhet 20

5.2.1 Vinterväghållning 20

5.2.1.1 Landsbygd 20

5. 2.1.2 Tätort 23

5.2.2 Dubb 24

5.3 Framkomlighet 24

5.3.1 Vinterväghållning 25

5.3.1.1 Landsbygd 25

5.3.1.2 Tätort 25

5.3.2 Dubb 25

5 . 4 Miljö och hälsa 26

5.4.1 Salt 26

5.4.2 Dubb 27

5.5 Vägslitage 29

5.6 Indirekta effekter 30



O
A

0
4
9

NW
1-

3

t
e
r
n

Q
ND

|-

vVARDESATTNING AV EFFEKTERNA

Salt

Dubb

FOU

Pagaende FoU

Planlagd FoU

Behov ay ytterligare FoU

KAMPANJ

SLUTKOMMENTAR OCH REKOMMENDATION

REFERENSER

32

32

34

35

35

38

36

36

36

37



1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH STATUS

1.1 Klimat

Norden indelas i fyra klimatzoner enligt nedanstående figur.
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Nedan anges grovt antal dagar i de olika områdena som på olika
sätt anger vinterns karaktär.

Antal dagar/år medmin temp © 0%C
Åren 1931--1960
Område A 85-100

B 100-150
C 150-210
D 210-240

Antal snödygn/år med nederbörd > 0,1 mm (smält form)
Åren 1961--1981
Område A 30-50

B 50-70
C 70-95
D 95-105



Antal snödygn/år med nederbörd> 2 mm (smält form)

Åren 1961--1981

15-25

20-35

30-40

30-45

Område
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W
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Antal halkdygn/år under åren 1961--1981

Som kan åtgärdas med salt Totalt

Område A 25-40 A 30-45

B 30-45 B 35-55

C 35-45 C 40-55

D 35-45 D 45-70

Antal snödrevsdygn/år

Åren 1961--1981

Område
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I Sverige anvands salt i alla zoner, men i zon D endast i be-

gransad omfattning och mest salt anvands i zon B.

Andelen is/sndvaglag under en vinter varierar mycket i Sverige

dels fran soder till norr, dels mellan olika vagtyper och dels

under olika vintrar fran nagra procent upp till ca mer an halva

vintern.

Under vintrarna 1973 och 1977 gjordes vaglagsstudier Over hela

Sverige. I zon A gick da mellan 5 och 10 % av trafikarbetet pa

is och snd och i zon B cirka 15 %. Zon C och D ar sammanslagna

och dar gick 40 % pa is/snd. I dubbdacksutredningen 1973 beddm-

des hur stor del av "vintertrafikarbetet" som utrattades pa

vaglag da dubbarna medfor en forbattring av vaggreppet. I zon C

och D var det 34 %, i zon B 11 % och i zon A 5° %. FOr hela

Sverige blir siffran 15 %. Cirka 4 % var vaglag da dubbarnas

friktionstillskott kan vara mycket betydande och da friktions-

dacken visat sig klart underlagsna dubbade dack.



1.2 Vägnätsindelning

Riksvägar och primära länsvägar

Sekundära och tertiära länsvägar (SoT)

Kommunala gator

Statskommunala gator

Enskilda vägar som kommunen sköter

1.3 Dubbdäcksbestämmelser

25 877 km

72 701 km

32 000 km

6 100 km

13 500 km

Följande däcksbestämmelser finns sedan 1988-10-01 i Sverige.

 

Lätta fordon

(totalvikt 43,5 ton)

Tunga fordon

(totalvikt >3,5 ton)
 

Person- Lastbil

bil Buss
   

Tillåten tid 1 november - första söndagen efter påsk
 

  

 

 

Typ Rördubbar ej tillåtna

Ut stick 1,5 mm £_2,0 mm

Vikt £ _3,0 g o
 

Antal per däck

  

30 per 100 kg till-

låten däckbelastning

men 150
   

Från och med 1990-11-01 får inte tunga fordon använda dubbdäck.

Utryckningsfordon är undantagna. Många dispenser har givits.

Ett nytt förslag är nu 1992-02 ute på remiss. Detta

framgår av nedanstående tabell.

förslag



 

 

Lätta fordon Tunga fordon

(totalvikt 43,5 ton) (totalvikt >3,5 ton)

Person- Lastbil

bil Buss
   

Tillåten tid|/1 november - första söndagen efter påsk
 

 

 

  

 

Utstick _1,5 mm| 1,5 mm < 1,7 mm

Dubbkraft < 120 N < 180 N < 250 N

Vikt < 1,4 g < 2,3 G x 3,0 g

Antal 90 st om falgdiam <13" 110 st om falgdiam <15"

110 st om falgdiam 14", 15" |150 st om falgdiam >16"

150 st om falgdiam > 16"
    

Om risk for halka foreligger far dubbdack anvandas Aven utanfor

tillaten tidsperiod.

1.4 Dubbdacksanvandning

Sverige har haft relativt konstant dubbdacksanvandning pa per-

sonbilar de senaste tio aren. Dubbdacksandelen varierar fran ca

95 % i norr till knappt 50 % i soder. De sista vintrarna har

dubbdacksanvandningen varit lagre i sodra delen av Sverige, men

detta beror troligen pa de milda vintrarna och inte nagon av-

tagande trend. Eftersom tunga fordon inte far anvanda dubbdack

ar det bara fordon med dispens som anvander och da oftast bara

pa framhjulen.

1.5 Anvandning ay kedjor och andra typer ay dack

De som inte anvander dubbdack anvander sommardack eller annat

dack t ex vinterdack utan dubbar. I januari 1990 var det ca 5 %

i hela Sverige som anvande annat dack. Kedjor eller annat som

satts utanpa dack anvands i stort sett bara for att komma loss

vid fastkOrning eller dikeskOrning.



De tunga fordonen har oftast "on-spot"-kedjor som kan sänkas ner

från bakaxeln. De snurrar runt och kastas in under bakhjulen för

att på så sätt ge bättre friktion.

2 MÅLSÄTTNINGAR

Det övergripande målet för väghållningen är att bidra till en

hög effektivitet av samhällets totala resurser. Detta över-

gripande mål kan brytas ned i bl a följande delmål för väg-

hållningen.

- hög säkerhet

god framkomlighet och hög tillgänglighet

låga fordonskostnader

god miljö

Delmålen kan nås genom att föreslå följande standardkrav (redo-

visade i funktionella termer) på landsbygdsvägnätet vintertid.

Funktionella mål Nationella Regionala Lokala

vägar vägar vägar

Jämn framkomlighet s- X X X

standard

Torr vägbana, fri från X X

snö och is

Jämn vägbana, fri från X

lös snö

Bra väder, väglags- och X X X

trafikant information

För gång- och cykelbanor har vi ställt följande standardkrav:

- fria från lös snö

- halkbekämpade

- jämna



Vi är medvetna om att ställda mål inte alltid kan uppnås be-

roende på rådande trafik- och väderförhållanden.

I tätorter har trafikleder och viktiga huvudgator ungefär samma

funktionella mål som nationella och regionala vägar. Mindre

huvudgator och lokala gator har samma som lokala vägar.

2 , 1 Standard

En väg hänförs till en viss standardklass, som i princip bestäms

av dess vägkategori och trafikflöde.

Vinterväghållning, standardklasser med avseende på vägkategori

och trafikflöde på det statliga vägnätet

 

 

 

 

Standardklass Längd (km)

Trafikflöde, Riksvägar, Riksvägar,

ÅDT, prim lv SoT-vägar prim lv SoT-vägar

<500 C D 3 418 57 607

500 - 1 999 C C 9 985 12 818

2 000 - 7 999 B B 10 134 2 176

8 000 - 15 999 A2 B 1 867 98

> 16 000 Al A2 473 2

25 877 72 701

 

Trafikarbetet fordelar sig mycket grovt enligt foljande:

Al + A2 20 % C 20 %

B 40 % D 20 %

Gang- och cykelvagar inklusive gangbanor (GC-vagar) utgor en

speciell standardklass.



Föreskrifter för statliga vägar

När inte inskränkning särskilt anges ska väg vara framkomlig för

fordon som normalt är tillåtna på aktuellt vägnät. Undantag kan

förekomma vid extrema väderförhållanden.

Väg ska ha sådan friktion att tillåtna fordon kan trafikera

vägen säkert. Undantag kan förekomma vid extrema väderför-

hållanden.

Inom vägområde får endast tillfälligt finnas snövallar eller

upplagrad snö som inkräktar på den stoppsikt som vägen utformats

för.

Vid fastläggande av väghållningsstandard ska kravet på kontinui-

tet beaktas.

Råd för statliga vägar Al A2 B C D

Vid uppehållsväder

Lägsta vägytetemperatur -8° -8° -6° -3° -

for snd- och isfri vag, (ADT

bana >1000)

Vid lagre vagytetemperatur bor vagbana vara fri fran 10s snd,

avjamnad och halkbekampad.

Under pagaende snofall

Max tillatet snddjup 2 4 6 8 8 (10 om

(motsyv cm torr snd) vagbr >7m)

Mittstrang av snd/snd- Ja Ja Ja = =

modd undviks

Vid behov halkbekampad Ja Ja Ja Ja Ja

Stdsankning under - - =- Ja Ja

nattens lagst trafike-,

rade timmar accepteras



Råd AL A2 B C D

Efter nederbörd

I uppehållsväders- 2n 4n 6n 6n - (Sh, max 5 cm

standard inom torr snö längs

körbanekant )

Tidsgräns om nederbörd lh 2n 3n 4n 4n (vid svår

endast orsakat halka halka)

Åtgärd för att upprätt- 2d 2d 2d 3d 5d

hålla stoppsikt av-

slutad inom

Max tidsskillnad mellan Oh 0,5h _0,5h - =-

atgard pa snabbf@alt och

atgard pa stign falt

(om timfléode >100 f)

Krav pa atgardstid Ja Ja Ja - -

betr vagren (om timfl <lh <2h <Z2h

>300 f el >100 f och

tungandel >20 %)

3 STRATEGIER

3.1 Vintervaghallning

3.1.1 Landsbygd

Foljande atgarder, metoder och resurser féreslas anvandas (ett

fOorslag efter Minsaltprojektet). Det ar viktigt att anvanda ratt

metod vid ratt tillfalle:

- vid kemisk halkbekampning bor den metod anvandas som samman-

taget ger lagst saltforbrukning.

- vid forebyggande saltning befuktas alltid saltet med 80-100

liter vatten/ton salt, om ej utrustning for spridning av salt-

losning eller befuktat salt med saltlosning finns.

- vid saltning med befuktat salt ska saltet ej spridas bredare

an 4 m oavsett vagbredd, givan kompenseras for den verkliga

bredd som ska atgardas.



- saltning i samband med snöröjning ska endast ske då risk finns

för fastkörning eller fastfrysning.

- vid kombinationskörning sprids saltet på enbart snöröjd bredd.

- rensaltning bör normalt inte ske på lokala vägar. Om möjligt

halkbekämpas dessa vägar med fraktionsmaterial eller mot-

svarande utan saltinblandning.

- lägsta temperaturer vid kemisk halkbekämpning bör vara

- 129C på nationella vägar

-=- 8°C pa regionala vagar

- 3°C pa lokala vagar

- vid liagre temperaturer an ovanstaende valjs det material, ur

varaktighetssynpunkt och tillgang, som har bast vidhaftning.

- saltinblandad sand anvands inte nar forutsattningar finns att

anvanda krossad kalksten, natursand eller fraktionsmaterial.

- om saltinblandad sand ska anvandas, blandas materialet (ca

20-50 kg salt/m? sand) senast under juli månad.

- snöröjningsredskapen anpassas till snö- och temperaturför-

hållanden.

- vid snöröjning eftersträvas en så snabb röjningshastighet som

möjligt, om möjligt saltas först när snöfallet upphört.

3.1.2 Tätort

Trafiksäkerheten ska vara hög för alla trafikantgrupper. För att

minska antalet skadefall och minimera samhällets olyckskostnader

måste emellertid halkbekämpningen för de gående prioriteras.

Även målet om bra tillgänglighet till trafiksystemet ställer

höga krav på halkbekämpningen av gångbanor. I annat fall kan

inte äldre och rörelsehindrade tillgodose sitt resebehov. Vik-
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tiga gångstråk till kollektivtrafikhållplatser och servicein-

rättningar, i centrumområden m m bör vara halkfria och jämna

samt fria från lös snö.

Inte minst näringslivet ställer höga krav på framkomligheten på

trafikleder och viktiga huvudgator. Dessa bör i princip vara

halkfria från morgonrusningen. Standarden bör vara likartad den

som Vägverket tillämpar för angränsande vägar. Samarbetet med

Vägverket bör därför utvecklas, bl a vad gäller information om

väder och väglag, utryckningar för halkbekämpning och andra åt-

gärder .

God framförhållning och bra väderinformation är nödvändig för

att förebyggande halkbekämpning ska kunna ske. På viktiga tra-

fikleder och huvudgator är förebyggande halkbekämpning en viktig

åtgärd för att kunna leva upp till de höga kraven på trafik-

säkerhet och framkomlighet.

Förebyggande saltning sker lämpligen med befuktat salt eller

saltlösning. Därigenom uppnås större effekt med mindre mängd

salt. Saltlösning bör dock undvikas på redan bildad tjockare

isvägbana, mycket våta vägbanor samt vid snöfall.

Det är viktigt att begränsa saltanvändningen där så är möjligt

för att uppfylla kraven på halkbekämpning som tar hänsyn till

miljön. Saltning används därför i första hand i förebyggande

syfte.

Saltning används inte för att smälta snö. Saltning i samband med

snöröjning bör endast ske där det finns risk för fastfrysning.

Man bör vara restriktiv med salt på trafikleder och större

huvudgator med trädplanteringar. Man bör även vara försiktig vid

känsliga betongkonstruktioner.

Om torrt salt sprids bör man använda saltspridare som möjliggör

acceptabel inställning av saltgivorna. Sandspridare är normalt

inte lämpligt för saltning.
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Rensaltning bör normalt inte ske på mindre huvudgator och lokala

gator. Om möjligt halkbekämpas dessa gator med fraktionsmaterial

eller motsvarande utan saltinblandning. Att ta bort saltet i

sandningssanden betyder mycket för att minska saltanvändningen

på det kommunala gatunätet.

Gångbanor och cykelbanor halkbekämpas normalt med saltfritt ma-

terial. På cykelbanor bör man välja material som inte är alltför

flisigt så att det skadar cykeldäcken. Uppvärmd sand kan vara

ett bra alternativ till fraktionsmaterial på gångbanor.

3.1.3 Speciella förhållanden 

Allmän väg på is inrättas vanligen för att ersätta färjför-

bindelse som avstängs vintertid och som utgör orts enda land-

förbindelse. Ansenlig vägförkortning för en betydande trafik

förekommer också som skäl för inrättande av sådan förbindelse.

Att hålla väg på is är förenat med stort ansvar. Driftkostnaden

är dessutom mycket hög jämfört med vanliga vägars vinterkostnad.

Förslag om inrättande av väg på is bör därför - liksom vid an-

läggning av vanlig väg - grundas på resultat av ingående be-

hovsstudier och samhällsekonomiska lönsamhet sbedömningar.

3,2 Fordonsutrustning

I Sverige finns inget påbud om att ha vinterdäck eller dubbdäck

på bilen under vintern. Ej heller behöver man ha kedjor eller

liknande i bilen, dvs det är tillåtet att köra med sommardäck

även på vintern. Om dubbdäck används gäller att samtliga hjul

måste vara utrustade med dubbdäck. I övrigt gäller reglerna i

kapitel 1.
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3.2.1 Låsningsfria bromsar (ABS)

Låsningsfria bromsar (ABS) införs i allt snabbare takt på såväl

personbilar som tunga fordon. ECE och EG föreskriver obligato-

riskt ABS på nya tunga lastbilar och släpvagnar från oktober

1991 och troligen är detta standardbromssystem på alla fordon

inom 10 år.

ABS primära uppgift är inte att förkorta bromssträckor även om

detta oftast är fallet jämfört med bromsning med låsta hjul, på

vissa väglag kan det bli längre bromssträckor. Den primära upp-

giften är att säkra styrbarhet och stabilitet så att fordonet

inte glider av vägen eller över i motsatt körbana eller börjar

rotera.

Huruvida bromssträckan blir kortare eller längre än med låsta

hjul är beroende av en rad faktorer såsom väglag, däck, hjullast

och ABS-konstruktion. EG/ECE föreskriver att minst 75 % av den

maximala friktionen utan hjullåsning skall kunna utnyttjas. Den

lägsta friktion som detta behöver provas på är dock 0.3. I den

mån bromssträckeförlängning erhålls med ABS faller den normalt

inom vad som kan förväntas pga andra faktorer, främst

däckegenskaper. Vilka väglag som är kritiska är ofullständigt

utrett. Grus-, jord- eller snövägar med lösa ytskikt hör dock

till dessa kategorier. Fläckvis halka eller på annat sätt i

längsled kraftigt varierande friktion ställer också höga krav på

ABS-konstruktioner. EG/ECE-kraven är här mycket svaga.

Beläggningar med stor skillnad mellan friktion vid optimalt slip

och friktion vid låsta hjul är dock fortfarande icke önskvärda

eftersom ABS-regleringen försvåras och risken för sladdning vid

styrmanövrer är större.

ABS minskar vintertid behovet av dubbdäck såtillvida att den

hjullåsningsbetingade förlusten av styrbarhet och stabilitet vid

bromsning elimineras. Den av låg friktion betingade risken för

olyckor på grund av för lång bromssträcka eller otillräcklig

sidfriktion vid kurvtagning minskas inte lika självklart. Här är
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friktionshöjande åtgärder som användning av bra vinterdäck med

effektiva dubbar nödvändiga. ABS bör alltså ses som ett komple-

ment och inte som en ersättning till friktionshöjande åtgärder

med avseende på däck och vägbana.

3.2.2 Fyrhjulsdrivning

Personbilsfabrikanterna har i allt större omfattning tagit fram

fyrhjulsdrivna varianter på sitt modellprogram. På den tunga

sidan är det i första hand militära fordon som förses med driv-

ning på flera axlar. Fyrhjulsdrivning medför dock ökad vikt och

därmed högre bränsleförbrukning och i många fall avsevärt högre

pris.

Fyrhjulsdrivning ökar dock framkomligheten på ett effektivt

sätt. Detta gäller i synnerhet jämfört med standardfordon med

låg drivhjulsbelastning. I kombination med olika typer av diffe-

rentialspärrar förbättras framkomligheten ytterligare.

Fyrhjulsdrivningen ger dock inte kortare bromssträckor eller

högre kurvtagningsfriktion och förhindrar inte heller hjullås-

ning. Med rätt drivkraftsfördelning mellan hjulen minskar dock

risken för otillräcklig styrförmåga eller stabilitet på grund av

drivhjulsspin. Den minskade risken för drivhjulsspin i kombina-

tion med bra acceleration och backtagning vid låg friktion kan

dock förväntas lättare medföra en överskattning av friktionen än

med drivning på endast en axel. Med differentialspärrar kan

samtliga hjul spinna loss nästan samtidigt och då ge en krafti-

gare nedsättning av styrförmågan än om endast ett hjul spinner.
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3.2.3 Hjulspinreglering

Förlust av styrförmåga eller bakvagnssladd på grund av hjulspin

kan i stor utsträckning förhindras av hjulspinreglersystem som

påverkar gaspådraget så att drivhjulspin begränsas till en nivå

där den del av friktionen som kan utnyttjas för styrning hålls

på acceptabel nivå. Denna typ av utrustning förekommer nu som

ett komplement till ABS och utnyttjar samma hjulhastighets-

sensorer. Spinreglering bör i framtiden kunna ge ett väsentligt

bidrag till minskning av olyckor på halt väglag orsakade av

sladd eller förlust av styrning på grund av oförsiktigt gaspå-

drag resp gasuppsläpp. Utrustningen är dock ett komplement

snarare än en ersättning för dubbdäck.

3.3 Väderprognoser och väglagsinformation

Huvudsyftet med bra väderprognoser och väglagsinformation är att

underlätta beslutsfattandet för vinterväghållande personal. Inga

undersökningar har dock gjorts av utnyttjandet av dessa och hur

det påverkar vinterväghållningen i allmänhet och saltförbruk-

ningen i synnerhet.

De traditionella väderprognoserna innehåller information om mol-

nighet, risk för nederbörd, nederbördsintensitet och lufttemp-

eratur samt redovisar både den aktuella vädersituationen vid

prognostillfället och en 6-, 12- eller 24-timmarsprognos.

Under 1991 har information från satellit och väderradar kunnat

sändas direkt till användarna av prognoserna. Radarinformationen

indikerar aktuell nederbörd.

Vägväderinformationssystemet (VViS) är ett antal mätstationer

kopplade till en mätcentral. VViS används som hjälpmedel för

övervakning och redovisning av "vägklimatet" och ger aktuell

information om förändringar i väderlek. Generellt placeras mät-

stationerna i terränglägen där det finns förutsättningar för att

en första halka kan inträffa vid olika vädersituaitoner.
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3. 4 Information till trafikanter och övriga intressenter

Olika typer av information ges till trafikanter, t ex via lokal-

radio, text-TV och telefonsvarare.

- Vägförvaltningarna ger väglagsinformation via lokalradion.

- Vägförvaltningarna redovisar via videotexnätet restriktioner i

framkomligheten på grund av tjällossning.

- Informationsansvarig i varje län ger övergripande information

till lokalpressen. Denne anordnar även lokala informations-

kampanjer.

- Regionala centraler har väglagsinformation på telefonsvarare.

- VViS-information via videotex. På 18 videotexsidor visas luft-

temperatur, daggpunkt, nederbörd, frostutfällning, yttempera-

tur och vindriktning.

- Vägverkets centrala informationsenhet håller kontakt med riks-

och fackpress. Bland annat ges framkomlighetsinformation på

våra 15 största vägar via taldatasystem, videotex, text-TV och

TV3 .

4 RESURSER

4 . 1 Landsbygd

Vintern 90/91 förbrukades 156 000 ton salt på A-saltvägar dvs

vägar som saltas hela vintern och 36 000 ton på B-saltvägar som

främst saltas på hösten och vid besvärlig halka. Totalt förbru-

kades 212 000 ton salt och 285 000 m? sand. För lösningssprid-

ning användes 7 500 ton salt.

Av kostnaderna för vinterväghållningen svarar den kemiska halk-

bekämpningen för knappt 20 % och den mekaniska halkbekämpningen

för drygt 10 %. Snöplogning svarar för cirka en tredjedel och

övrigt t ex inköp av utrustning för den återstående tredjedelen.

Vägverket bedömer att en övergång till befuktat salt och salt-

lösning troligtvis skulle minska kostnaderna för kemisk halk-

bekämpning med 10-20 % även om de relativt dyra investeringarna

räknas med.
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Det vägnät som saltas är ca 30 000 km långt. Saltningen kostar

där ungefär 7 460 kr/km. Det vägnät som sandades en eller flera

1990 var 77 896 km långt till

Detta är längre än vad som anges för det statliga

gånger under en kostnad av

1 117 kr/km.

vägnätet i kapitel 1.2 och det finns således ett vägnät som både

saltas och sandas under vintern.

Vägverket har gjort modellberäkningar för en normalvinter

1970-90) utifrån det synsätt som fanns

(Regler för Underhåll och Drift som trädde i kraft 1991-01-01) .

har gjorts

(medelvärde innan RUD,

Beräkningarna av kostnader för vägtyper och för

zoner, som i stort sett stämmer med de zoner som redovisas på

sidan 1. Beräkningarna redovisas i tabellen nedan.

 

 

 

 

Riksvägar och Övriga statliga Totalt

primära länsvägar vägar

miljoner miljoner miljoner

zon kr kr/km kr kr/km kr kr/km

A 56 11 300 78 5 000 135 6 500

B 120 12 800 133 5 000 252 7 000

C 42 10 200 50 5 300 92 6 800

D 66 7 900 105 5 100 171 5 900

Totalt 284 10 600 365 5 000 64 9 6 500
        

KOSTNADER FOR VINTERVAG-
HÅLLNINGEN 1987-90.
De milda vintrarna 1989 och 1990

visar sig 1 form av lagre kostnader rande milda vintrar som de övriga två
Mitj kr Milj kr

- - 400 + E 1989
M 1990

VINTERVERKSAMHETEN 1989 OCH
1990 FORDELAT PER REGION.
Norra regionen har inte haft motsva-

649
+

 

  

 

Sydväst Riket1987 1988 1989 1990

SALTFORBRUKNING

A-Vagnatet

KG/LM VAG
10

 
  o - ae i- opal ax $

83/84 84/85 86/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 MEDEL
MK, -91
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4 , 2 Tätort

Svenska Kommunförbundet gjorde under våren 1990 en enkätunder-

sökning om kommunernas halkbekämpning.

206 av landets 284 kommuner svarade på enkäten.

Salt förbrukning 40 000 ton per år, varav knappt 5 000

ton inblandat i sandningssand. För några

år sedan var siffran uppe i ca 150 000

ton. Tankegångarna om mindre salt har

således slagit igenom i kommunerna.

Befuktat salt Används av 10 kommuner

Saltlösning Används av 5 kommuner

Förebyggande saltning 43 kommuner

Saltfritt 50 kommuner

Fraktionsmaterial, 150 kommuner

krossqgrus

Uppvarmd sand 7 kommuner

Absol 4 kommuner

Krossad kalksten 1 kommun

Den saltfria vintervaghallningen som provats bade pa landsbygd

och i tiatort visade sig kosta allt fran detsamma som vad konven-

tionell vintervaghallning med salt kostar upp till dubbla kost-

naden. Punktsaltning (saltning fore och i korsningar) har pro-

vats i en tatort och blev cirka 5 % dyrare an konventionell

saltning.

Kommunernas kostnader for vintervaghallning 1990 pa det

kommunala och statskommunala vagnatet framgar av tabellen nedan.

 

Kommunala Stat skommunala Totalt

miljoner kr |kr/km |miljoner kr |kr/km |miljoner kr |kr/km
 

   
395 12 300 199 32 600 594 15 600
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4 . 3 Inverkan på vinterväghållning av ev dubbförbud

Vid ett dubbförbud behövs förmodligen ingen ytterligare väghåll-

ningsutrustning på det statliga vägnätet. På det större vägnätet

skulle ingen skillnad märkas i väglagsfördelning men det skulle

bli renare. Det mindre vägnätet skulle få mindre spårslitage och

tidvis vara något halare, men isrivning måste göras både om man

kör med dubb eller ej (spårbildning/ingen uppruggning). Halk-

bekämpningen skulle troligen inte påverkas den heller. I en

kommun, Göteborg, tror man att man kanske skulle "salta mer för

säkerhets skull" dvs ej riskera att halka finns under t ex

morgonrusningen. På lågtrafikerade gator kan stenflis komma till

större användning.

5 EFFEKT

De primära problemen vintertid för trafikanterna är låg frik-

tion, nederbörd, våta vägbanor vid mörker som ger nedsatt sikt.

Även enbart förväntningar om halt väglag kan innebära problem.

5.1 Väggrepp

På vintervägar är det framför allt den tunga trafiken som får

problem. Deras största problem är inbromsning och styrning i

nedförsbacke. Ett annat problem är stillestånd i uppförsbackar

vid halt väglag.

Halka är dock ur skadesynpunkt främst ett problem för fotgängare

vilket framgår av avsnitt 5.2.

Vinterdäcks väggrepp bestäms dels av vägytans beskaffenhet dels

av däckets. För ett odubbat däck är gummiblandningen, däckmönst-

ret och kontakttryckets storlek och fördelning liksom glid-

rörelser i kontaktytan av betydelse. Stomuppbyggnad, ringtryck,
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hjulvinklar inverkar. Gummiblandningen har större betydelse för

friktionen än mönstret vid körning på slät is. Vid skrovlig is

är dock mönstret betydelsefullt.

Svår halka för odubbade däck kan uppstå på mycket slät våt kärn-

is (underkylt regn) eller på mycket slät kall is med förore-

ningar i form av snö- eller ispulver. Dubbar är här ett hjälp-

medel som kan fördubbla friktionen från 0,1 till 0,2.

Vid jämförelse mellan ett bra och nytt sommardäck och ett bra

och nytt vinterdäck med dubbar kan grovt sägas att det frik-

tionstillskott som erhålls med dubbdäcken beror på:

Dubb Mönster + gummiblandning

Slät is 80 % 20 %

Skrovlig is 50 % 50 %

lös snö/modd* 0 % 100 %

* Under förutsättning att det är barmark under, annars kan

dubben få effekt även här.

Det är stor variation mellan olika däck och det bör påpekas att

ett sommardäck anpassat för året runt användning kan vara bättre

än ett dåligt vinterdäck.

Dubbarnas totala effekt är beroende av antal, utstick, statisk

dubbkraft och antalet ingreppslinjer. Ett stort problem är att

bibehålla ett effektivt dubbutstick under däckets livslängd.

Slitbanegummits åldring och dess inverkan på friktionen är

vidare dåligt känd.

Det finns minimikrav på fordons bromsförmåga för att det inte

skall bli körförbud. På motsvarande sätt borde man sätta upp

krav på minimifriktion på svåra vinterväglag som våt slät is för

däck som ska få användas vintertid. Friktionsnivån 0,2 för såväl

bromsning som styrning bedöms av VTI vara en realistisk sådan

med nuvarande teknik. För kontroll krävs då funktionella prov-

ningsmöjligheter under kontrollerade betingelser.
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Från trafiksäkerhetssynpunkt vore givetvis ett högre minimivärde

önskvärt. Friktionsvärdet 0,3 eller möjligen 0,4 med oförändrat

vägslitage borde vara tekniskt möjligt. Det kan i detta samman-

hang nämnas att EG för närvarande inte ställer krav på ABS-

funktion för friktionskoefficienter under 0,3.

5.2 Trafiksäkerhet

5.2.1 Vinterväghållning 

9.2.1.1 Landsbygd

Vid en bearbetning av fOorsakringsanma@lda olyckor visade det sig

att olycksrisken varierade avsevart Aven mellan olika is/sndovag-

lag. Det bor papekas att i forsakringsanmalda olyckor ingar en

stor andel halkolyckor (singelolyckor) som inte i lika stor ut-

strackning kommer till polisens kannedom som till forsakrings-,

bolaget . Det gor att relativa olyckskvoten vid is/sndvaglag blir

storre da forsakringsanma@lda olyckor undersoks.

Relativa olyckskvoter (fOrsakringsanma@lda olyckor)

1973-01-16--1973-03-15

Barmark 1

LGOs snd, snomodd, slask 30-50

Is eller packad snd 8-12

Flackvis is eller snd 10-14

Olyckskvoten uppdelad pa region 

Ovannamnda undersokningar visar Aven att olyckskvoten varierar

med region. I dessa undersokningar har landet delats in i tre

regioner, namligen:

H-O lan

B-G, P-T och U lan

S och W-BD lan

Sodra Sverige

Mellersta Sverige

Norra Sverige
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1973 års undersökning av polisrapporterade olyckor visar föl-

jande relation mellan is/snöolyckskvoten och barmarksolycks-

kvoten.

Olyckskvot 1973 per region för barmark och is/snöväglag.

Region Barmark Is/snöväglag

Norra S 0 ; 37 1,24

Mellersta S 0 ; 52 2 , 97

Södra S 0 ; 62 6 , 44

Som framgår orsakar is/snöväglag störst olycksrisk i södra

Sverige och minst i norra Sverige.

Följande resultat har erhållits i MINSALT-projektet, som pågått

under åren 1985--1990.
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I ovanstående figur är polisrapporterade olyckor på det osaltade

Gotland och i dess saltade kontrollområde omkring Västervik

under vintrarna 86/87, 87/88 och 88/89 fördelade efter "värsta

väder/väglag" under ett dygn.

Det som framför allt skiljer Gotland och kontrollområdets

olycksutfall åt är att olycksrisken vid rimfrost på hösten och

då våta vägbanor fryser är förhållandevis mycket högre på

Gotland än i Västerviksområdet. Detta är väglag som snabbt för-

svinner vid en saltning och det är därför troligt att det är pga

skillnaden i vinterväghållning som denna skillnad i olycksrisk

erhållits. Vid snöfall, är oftast olycksrisken högre i kontroll-

området . I övrigt är det inga större skillnader.

Olycksförändring

3
&

8
8

8
s
o
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da
© A. t

3000 4000 

1000 2000
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404

Olycksutfallet (regressionskurva med 95 % konfidensområde) på de

under MINSALTförsöket osaltade vägarna satt i relation till års-

dygnstrafiken (ÅDT) .

De flesta delresultat var ej statistiskt säkerställda. Om ändå

dessa punktskattningar (erhållna resultatet) används i reg-

ressionsanalysen, framgår att det har varit en olycksökning när

man slutat salta vägar med en årsdygnstrafik (ÅDT) på över 1800

och en olycksminskning på vägar med ÅDT ©1800 (ej signifikant).
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På det under försöksvintrarna kvarvarande A-saltvägnätet i

Kopparbergs län verkar kostnaderna för halkbekämpning och även

saltåtgången ha ökat. På dessa vägar har samtidigt erhållits en

olycksminskning. Detta pekar på att ytterligare resurser kanske

bör sättas in för att minska andelen is/snöväglag på de trafik-

starka vägarna, där i och för sig vinterväghållningen redan är

bäst .

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 % is/snöväglag för att sedan

vara oförändrad eller t o m minska om andelen is/snö ytterligare

ökar .

Vintern efter de osaltade försöken dvs vintern 1989/90 påbörja-

des ett nytt försök i Kopparbergs och Västerbottens län då den

nya MINSALT-strategien (se pkt 3.1.1) provades. Effekten på tra-

fiksäkerheten under de två första vintrarna har undersökts. Inga

signifikanta resultat har erhållits men i Kopparbergs län har

olyckorna minskat och i Västerbotten har de ökat.

5.2.1 .2 Tätort

Beräkningar av olycksrisken vid is/snö-väglag jämfört med bar-

mark har givit följande resultat:

- Ungefär fem gånger högre risk vid is/snö-väglag för fotgängare

och cyklister (data från Göteborg under tre vintrar).

- Ungefär tio gånger högre risk vid is/snö-väglag för fotgängare

och cyklister (data från Skellefteå under tre vintrar).

- Ungefär tre gånger högre risk vid is/snö-väglag för bilister

på mer trafikerade gator och leder (data från Skellefteå under

tre vintrar) .
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Resultaten ovan från Skellefteå är dock mycket osäkra eftersom

antalet barmarksolyckor i undersökningen är få.

En undersökning av trafikolyckor i Östergötland med hjälp av

sjukhusstatistik visar att var tredje trafikskadad person är

gångtrafikant. Resterande två tredjedelar utgörs till lika stor

del av cyklister och motorfordonstrafikanter. Gångtrafikanter

svarade för 2/3 av de skadade i singelolyckor vid halka.

En stor del av fotgängarnas skador har erhållits vid halkolyckor

där man halkat omkull utan inblandning av andra trafikanter. Den

genomsnittliga vårdtiden för gående som skadats i halkolyckor

och lagts in för vård var i Motala 22 dygn. En analys av skade-

konsekvenser i form av vårdtider och sjukskrivningstider för

olika färdsätt vid halkolyckor visar att de gående står för sju

av tio dagar. Det har således samhällsekonomiskt stor betydelse

att sköta halkbekämpningen på gångbanor väl. Detta bekräftas

även av andra studier.

5.2.2 Dubb

Under 1973 gjordes en dubbdäcksundersökning där försäkrings-

anmälda olyckor studerades. Man fann då att ett dubbdäcksförbud

skulle ha inneburit 66-13 % fler olyckor under dubbsäsongen.

Under 1980 och 1989 utnyttjades den framtagna olycksmodellen

från 1973 men aktuella värden sattes in. Man fann då att ett

dubbdäcksförbud skulle öka olyckorna med 9-20 % respektive

13-28 %.

5.3 Framkomlighet

Framkomlighet är ett samlingsbegrepp som beskriver flera egen-

skaper, exempelvis hastighet och restid, bärighet, trafikstör-

ningar, manöverfrihet och komfort.
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5.3.1 Vinterväghållning

5.3.1.1 Landsbygd

Hastighetsmätningar på landsbygdsvägar visar att personbilar vid

is/snöväglag sänker sin hastighet till 70-95 % av barmarkshas-

tigheten. För att erhålla samma stoppsträcka vid is/snö som vid

barmark krävs ofta en halvering av hastigheten. Mätningarna

tyder på att sikten har större betydelse för hastighetsnivån än

väglaget .

5.3.1.2 Tätort

På huvudgator är fordonshastigheterna mycket starkt beroende av

väglaget. Vid snöfall sjunker medianhastigheten ofta med

10-15 km/h, vid extrem halka ännu mer. Det finns också en års-

tidsberoende hastighetssänkning. Skillnaden är ca 3 km/h mellan

vinter och vår eller höst.

Tidsavståndet mellan fordonen påverkas i viss utsträckning av

väder och väglag. Vid måttligt snöfall och snömodd på körbanan

halveras nästan andelen mycket korta avstånd (de som ligger

mellan noll och två sekunder), jämfört med barmarksförhållanden.

Ökningen av tidsavstånden och hastighetsminskningen är dock inte

tillräckliga för att man ska köra med samma säkerhetsmarginal

vid is- och snöväglag som vid barmark.

5.3.2 Dubb

Personbilar med dubbdäck körde 1973 cirka 2,5 km/h fortare än

personbilar utan dubbdäck vid is/snö och lika fort vid barmark.

Under 1989 gjordes några få mätningar och då föreföll hastig-

hetsskillnaderna vara mindre.
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5 . 4 Miljö och hälsa

5.4.1 Salt

Vintervägsaltets miljöpåverkan har studerats. En mer eller

mindre omfattande påverkan har kunnat fastläggas. Såväl vegeta-

tion som yt- och grundvatten kan påverkas, men endast i vägens

närmaste omgivning. Koncentrationen av natrium i marken ökar med

tiden. Det finns dock inget klart och entydigt samband mellan de

saltmängder som sprids på vägarna och de saltkoncentrationer som

uppkommer i omgivande naturmiljö. En viss saltmängd kan i ett

område ge upphov till höga saltkoncentrationer och skador på

t ex vegetation, medan samma saltmängd i ett annat område inte

förorsakar någon märkbar påverkan. Det synes i stället vara

andra faktorer som är avgörande för i vilken grad ett område

påverkas av saltning, t ex geologiska och hydrologiska för-

hållandena i området. Detta betyder att det inte är meningsfullt

och sannolikt inte heller möjligt att ange generella gränser för

de saltmängder som kan spridas på vägarna utan att miljöpåverkan

blir för stor.

Den vanligaste och mest påtagliga effekten av vintersaltningen

utgör vegetationsskadorna. Saltskador uppkommer dels genom salt-

stänk från trafiken vilket ger missfärgade blad/barr, dels genom

saltupptagning via rötterna vilket ger näringsbrist och minskad

tillväxt. Barrträd är mer känsliga än lövträd. Problemet är

störst för träd i tätortsmiljö. Vegetationsskadorna på lands-

bygden är i regel begränsade till ett avstånd mindre än 20 m

från vägen, vilket gör att den mängd träd/skog som kan tänkas

bli skadad är förhållandevis liten.

Få uppgifter finns om saltskador på växande grödor, vilket

sannolikt sammanhänger med att gräs och grödor hör till de mera

salttåliga växterna.
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Vad gäller frågan om salt i dricksvatten ger upphov till högt

blodtryck, kan man i senare rapporter se en viss nyansskillnad

jämfört med tidigare slutsatser. Många studier har visat att en

reducering av saltintaget ger en sänkning av blodtrycket hos

personer med för högt blodtryck. Av senare rapporter framgår

dock att det inte är lika klart att en ökning av saltintaget

leder till en höjning av blodtrycket. För personer som på grund

av för högt blodtryck måste begränsa sitt natriumintag rekommen-

deras dock fortfarande att dricksvattnets natriumhalt inte över-

stiger 20 mg/l.

Riskerna för saltskador på träden utefter vägarna är större i

tätorterna än på landsbygden beroende på att levnadsbetingelser-

na i övrigt är mycket hårdare i tätorterna. Den i tätortsför-

hållanden redan dåliga vatten- och näringssituationen för vege-

tationen förvärras ytterligare genom saltning. Effekterna kan

bli betydande både för miljön och ekonomin. Gatuträden i

städerna representerar ett mycket stort ekonomiskt värde också.

Enbart i Stockholm finns mer än 50 000 träd i direkt anslutning

till gatorna.

5.4.2 Dubb

En personbil med dubbdäck sliter på en bar väg bort i medeltal

30 gram beläggning per kilometer. Totalt uppgick dubbdäcks-

slitaget på de svenska vägarna vintern 1988/89 till 450 000 ton

beläggningsmaterial. Partiklarna innehåller en mångfald olika

kolväten, däribland polyaromatiska eller svavelhaltiga ämnen.

Den dominerande komponenten i partiklarna är dock stenmjöl,

varför partiklarna innehåller alla ämnen som ingår i jord-

skorpan. Ur hälsosynpunkt tycks det som om asfaltbetongpartiklar

har en relativt godartad sammansättning. Partiklar från väg-

slitaget sprids i vägens omgivningar och förorenar ytvattnet.

Denna negativa inverkan på miljön är sannolikt av mindre be-

tydelse.
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Kvantitativt är dubbdäcksslitaget en stor källa till stoft. Alla

partiklar är en potentiell hälsorisk, bland annat orsakar de

irritation av luftvägarna. I flera länder har man börjat oroa

sig för dessa luftföroreningar (stoft från dubbslitage), vilket

har gjort att t ex Japan förbjudit dubbdäcksanvändning av hälso-

skäl.

Användning av dubbdäck medför tydliga ökningar av trafikbuller-

nivån i de flesta situationer. En bedömning av bullerökningarna

från biltrafik med hög dubbanvändning är följande:

- Dubbdäck - sommardäck 4-7 dB (A)

- Dubbdäck - odubbade vinterdäck 4-6 dB (A)

- Dubbdäck med ca 100 dubb - dubbdäck med ca 1-2 dB (A)

50 dubb

Ökningarna enligt ovan förutsätter att trafiken flyter fritt.

För trafik vid korsningar och trafikljus är dubbeffekten mindre.

Samma gäller om dubbanvändningen är mindre än 50 % eller om den

tunga trafiken (utan dubbar) bidrar väsentligt till bullernivån.

Ovanstående förutsätter vidare att ca 100 traditionella stål-

dubbar används per däck och att dubbutsticken motsvarar nyskick.

Buller från lättmetalldubbar har inte uppmätts, såvitt känt, men

borde rimligen vara lägre.

Bullret tros uppkomma genom tre mekanismer:

- Dubbarna "knackar" mot stenarna i vägbeläggningen varvid hög-

frekventa vibrationer uppkommer vilka avstrålar som ljud.

Detta ljud sprids utanför bilen till omgivningen, men kan även

höras inuti fordonet genom bilrutorna.
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- Dubbarna trycker vid vägkontakten in däckgummit något (mot-

satsen då vägkontakten upphör) varvid vibrationer i däcket

uppkommer. Dessa har väsentligt lägre frekvens än de ovan

nämnda. Detta ljud sprids framför allt in i bilen genom däck-

stomme och kaross.

- Dubbarna "skrapar" mot väggytan under rullningen pga de frik-

tionskrafter som upptas av däcket. Detta ljud är högfrekvent

och sprider sig till omgivningen.

Den mekanism som dominerar torde vara den första. Ljudet som

sprider sig till omgivningen är i huvudsak enbart störande och

därmed oönskat men ljudet som sprider sig in i bilen är informa-

tionsbärande för föraren och således i viss mån "nyttigt". Det

ger föraren en extra möjlighet att bedöma väglaget eftersom is-

och snöskikt förändrar ljudet radikalt.

5.5 Vägslitage

Med en allt större trafikintensitet och en stor användning av

dubbdäck vintertid, främst i mellersta och södra delen av

Sverige, har problemet med vägslitaget till följd av dubbdäck

accentuerats. Samtidigt har också FoU-insatser inom belägg-

ningsområdet medverkat till att mer slitstarka beläggningar

framtagits, vilket haft till följd att slitaget ökat mindre än

vad som skulle ha förväntats med avseende på trafikökning, ökade

hastigheter och en ökad dubbdäcksanvändning.

Storleken på det av dubbdäcken orsakade ytslitaget påverkas av

ett flertal faktorer som t ex beläggningens stenmaterial och

kvalitet, trafikmängd, dubbandel, körhastighet, väderleksför-

hållanden och dubbdäckens status (antal, utstick, dubbutformning

etc) .

Speciellt under senare år har slitstarka beläggningar utvecklats

och kommit till användning. Med framför allt s k HABS-belägg-

ningar, beläggningar med relativt stor andel grov sten av god



30

kvalitet, t ex med porfyr och kvarsit, har slitaget på det hög-

trafikerade vägnätet i viss mån kunnat bemästras. I flera forsk-

ningsprojekt vid VTIs vägavdelning studeras vägslitaget på olika

beläggningar med syfte att förbättra slitstyrkan på dessa be-

läggningstyper. Bl a har en delvis ny provningsmetod utvecklats.

Mindre provplattor (47,5 x 75 cm) tillverkas i laboratorium

under kontrollerade förhållanden. Plattorna placeras sedan ut i

befintliga slitlagerbeläggningar på vägar med relativt stor tra-

fikmängd. Under senare år har studerats hur olika materialpara-

met rar, t ex stenmaterialkvalitet, stenstorlek, modifierat bi-

tumen och typ av beläggning (spec skelettasfalter), påverkar

slitstyrkan hos asfaltbetong.

Dubbdäckens tillstånd och utformning påverkar också i hög grad

vägslitaget .

Under senare år har nya lättare dubbar kommit på marknaden.

Några olika varianter finns, bl a en svensk lättdubb av plast

med hårdmetallstift som bara väger ca 0,7 g eller 1/3 av en kon-

ventionell ståldubb. Under året har provningar av dessa nya

dubbtyper igångsatts. De första körningarna i VTlIs provvägs-

maskin med "plastdubb" har visat att vägslitaget med denna dubb-

typ blir betydligt mindre, ca hälften, än med dagens konventio-

nella metalldubbar. En övergång till dessa lättare dubbar skulle

därmed kunna ge en minskad spårbildning på vägarna och längre

livslängd för vägbeläggningarna.

5.6 Indirekta effekter

Vintertid påverkar dubbade däck trafiksäkerheten direkt genom

bättre körförmåga (styra, bromsa, driva) på is/packad snö och

indirekt genom att isen och den packade snön ruggas av dubb-

däcken vilket förbättrar väggreppet för fordon med och utan

dubbdäck. Även våtfriktionen vid barmark förbättras pga att

dubbarna genom sin inverkan ger en rå och skrovlig beläggnings-

yta. Detta är en effekt som har varaktighet genom hela våren och

sommaren. Trafiksäkerhetseffekten av detta är inte känt.
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En annan indirekt effekt är de spår som bildas och som kan ge

upphov till vattenplaning och sladd vid sidoförflyttning i

halka. I ett nordisk projekt, TOVE, har undersökts vilken effekt

olika slitna beläggningar har på trafiksäkerheten. Personskade-

olyckor från Danmark, Finland, Norge och Sverige ingår. Finland

och Sverige har bidragit med merparten av materialet. Olycksma-

terialet från varje land har delats i två lika stora delar där

den ena har bra beläggningar och den andra något mindre bra be-

läggningar. De bra svenska vägarna har ett medelspårdjup på

4,5 mm och de mindre bra 10 mm. Det ojämnhetsmått som använts är

den niogradiga komfortskalan, där nio betyder mycket ojämn. De

bra vägarna har komfortmåttet 4,0 och de mindre bra 4,5.

Olyckskvoten totalt sett är något lägre på mindre bra belägg-

ningar jämfört med bra. Denna skillnad beror på skillnader vid

inga eller måttliga (410 mm/dygn) nederbördsmängder. Vid stora

nederbördsmängder (>10 mm/dygn) är olyckskvoten högre på de mer

slitna vägarna och olyckskvoten ökar där snabbare med ökad

nederbörd. Skillnaden mellan bra och mindre bra beläggningar

tycks enbart uppträda på sommaren.

last1o-scaman lest1oevinter
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Olyckskvoten (olyckor/100 Mfkm) i de två tillståndsklasserna.

Uppdelat på sommar och vinter.
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Dessa resultat tyder inte på att dubbslitaget skulle leda till

sämre trafiksäkerhet sommartid utan spåren i beläggningen är

snarare ett körkomfortproblem.

Ett uteblivet beläggningsslitage innebär dock minskad nedsmuts-

ning av vindrutor och strålkastare samt av vägmärken, vägmarke-

ringar och kantstolpar. Trafiksäkerhetseffekten av detta har

inte studerats.

6 VÄRDESÄTTNING AV EFFEKTERNA

6 . 1 Salt

För att beräkna effekter/kostnader av en övergång till saltfri

vinterväghållning görs sammanställningar av olika studier.

Ibland måste grova antaganden göras. Vid effektberäkningar tas

ibland hänsyn till förändringar orsakade av den ändrade vinter-

väghållningen, som exempel kan nämnas dubbdäcksinnehav. Detta

innebär att de effekter/kostnader som här redovisas inte får

tolkas som några exakta mått utan det är mera frågan om att det

är någorlunda rätt storleksordning. Eftersom det är stora kost-

nadsskillnader mellan olika variabler gör inte detta så mycket.

Det går ändå att få fram vilka som är betydelsefulla.

Vissa effekter går att få fram för hela Sverige andra för enbart

statliga vägar. Ibland görs bedömningar av hur kostnaderna kan

fördelas mellan statliga och kommunala vägar.
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Förändrade kostnader vid övergång från saltad till osaltad

vinterväghållning i hela Sverige

Miljoner kronor/år (1989 års priser)

 

Statliga Kommunala Hela Sverige

Trafiksäkerhet -166 +787 ? ?

Restid +28 +110 2 ?

Stopp +6 ? ?

Inställd resa ? ? ?

"Trygg resa" 7 ? ?

Fordonskorrosion -1000 -1000 -2000

Bränsleförbrukning -50 -20 ? ?

Rengöring av fordon -110 -110 -220

Däckskostnad +60 +60 +120

Miljö -100 -50 -150 -100 -200

Vinterväghållning +0 +336 ? ?

Broreparationer -100 -100 -200

Tvätt kantreflektorer -5 ? ?

Beläggningslitage -18 -8 -11 -4 -29 -12

Vagmarkeringsslitage ~ 3 ~1 ~3 =3 -~6 -2

Dikning +4 ? ?

Sopning ? ? ?

Dagvattenledning m m ? ? ?

Rost belysningsstolpar ? ? ?

m m

MA-effekter ? ? ?

TOTALT -~1454 +9

+? -?
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Värdering av konsekvenserna vid ett dubbförbud i hela landet.

Alla dubbdäck ersätts

med odubbade vinter-

däck

min max

(milj kr i 1989 års

priser)

Alla dubbdäck ersätts

med sommardäck

min max

(milj kr i 1989 års

priser)

 

 

Al Ökning av olyckorna 560-680 910-1160 1230 2590

vid is/sndvaglag

Summa 560-680 910-1160 1230 2590

Bl Minskade bilkostn 60 510

(dack, falgar m m)

B2 Minskade kostnader 200 200

for biltvatt

B3 Minskade kostnader 100 100

rengoring av

vindrutor

B4 Minskade vaghall- 300-400 300- 400

ningskostnader

Summa 660-760 1110-1210

Samhallsekonomisk -100 - -80 250-400 20-120 1380-1480

kostnadsokning

Om alla dubbdacksanvandare Overgar till odubbade vinterdack och

dessutom dessa anvands aret runt av samtliga, blir det ytter-

ligare en minskning av kostnaderna pa 220 milj kr. Detta fall ar

ur samhallsekonomisk synpunkt mest fordelaktigt och pekar pa att

ett dubbforbud skulle kunna vara lonsant.

kostnader vid ett dubbdacksfOorbud

svarar belaggningsslitaget for 250-400 miljoner

Av  vaghallarens forandrade

kronor per ar.

Ovrigt Ar minskade kostnader for vaqgmarkeringar och tvatt av

2/3 pa det

statliga vagnatet och till 1/3 pa det kommunala vagnatet.

vagmarken. Kostnadsminskningarna @r till ungefar
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FOU

1 Pågående FoU

Pågående FoU i Sverige 

Vinterväglagsmodell. Hur påverkas väglaget av väder, trafik,

vinterväghållning m m.

Samband vinterväghållningsåtgärd - trafiksäkerhet.

Metoder för att följa upp om vinterväghållningen når vald

standard.

Miljöeffekter av dubbdäcksanvändning (Litteraturstudie).

Vägslitage av nya dubbtyper.

Expertsystem som hjälpmedel för att välja rätt vinterväg-

hållning.

Vidareutveckling av vägväderinformationssystem.

Korrosionsinhibitorer tillsatt till salt (Litteraturstudie) .

. 2 Planlagd FoU

Effekter av olika vinterväghållning på gång- och cykelbana.

Kvalitetskontroll av data för uppföljning av driftåtgärder.

Finna rätt metod/teknik beträffande vinterväghållningsåtgärd

vid olika förutsättningar.

"Haveriutredning". Vid misslyckad vinterväghållning undersöks

var "felet" var.

Dubbutstickets betydelse för vägslitaget.

Dubbutstickets betydelse för väggreppet.

Typ och skick hos personbilsdäck.

Utveckling av metod/teknik för att bestämma dubbförsedda for-

dons andel av trafikarbetet.
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7.3 Behov av ytterligare FoU

Salt-dubb optimering.

- Nyare samband

- väglag - friktion - däcktyp - hastighet

- väglag - däckstyp - olyckor

- Funktionell provning av dubbdäck. Metodutveckling inklusive

utredning angående provningsapparatur.

8 KAMPANJ

I Sverige har inte bedrivits någon kampanj för att minska på

dubbdäcksanvändningen. Kampanjer för att få trafikanterna att

köra försiktigare förekommer t ex i "Anslagstavlan" i TV i bör-

jan av varje vinter. Dessutom har de flesta lokalradiostationer

information om väder och väglag där det ofta också förekommer

förmaningar om att ta det lugnt.

9 SLUTKOMMENTAR OCH REKOMMENDATION

De lättare dubbar som håller på att introduceras minskar vägsli-

taget. Om de också visar sig ha tillräckligt bra väggrepp (vil-

ket bör verifieras ytterligare) kan det räcka med att göra en

skärpning av dubbdäcksreglerna vad avser dubbvikten. Utsticket

bör också anges med ett min- och ett max-värde. Funktionell

provning är dock att föredra och arbetet för att få fram denna

typ av kravspecifikation bör fortsätta. Det är viktigt att de

nordiska länderna enas om gemensamma regler.

En avvägning mellan saltning och dubbdäcksanvändning, och om det

går att finna ett optimum, bör undersökas.
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