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FÖRORD

Denna undersökning ingår i den forskning inom MINSALT-projektet

som VTI bedriver på uppdrag av Vägverket.

Undersökningen har planerats och genomförts i sammåd med P-G

Land, Vägverkets huvudkontor i Borlänge, Klas Johansson och 3-0

Robertsson, Vägförvaltningen i Umeå, Rubin Königsson, Bengt

Olofsson och övrig personal på arbetsområdet i Robertsfors, samt

Stig Malmkvist, arbetsområdet i Lövånger.

Styrgruppen och arbetsgruppen för MINSALT har också lämnat sina

synpunkter på uppläggningen av försöket.

Alla mätningar och observationer har utförts av Vägverkets per-

sonal, sålunda har jourhavande i arbetsområdena Robertsfors och

Lövånger gjort väglagsobservationerna, noterat antal stopp/bloc-

keringar. Arbetsområdena och Vägförvaltningen har sammanställt

erfarenheter och kostnader för vinterväghållningen. Tore Junes,

BDa i Umeå har mätt friktion och trafikmätningsgruppen i Luleå

har mätt trafikflöde, fordonstyp och hastighet. Hans Velin, VTI

har gjort datorprogram och datorkörningar. Kapitel 5.7 om trafi-

kanternas inställning har Nils-Petter Gregersen, VTI, analyserat

och skrivit. Själva enkätstudien har utförts av AB Marketing Bo

Jönsson. Väghållarens arbetsmiljö och erfarenheter har Lennart

Sandberg vid Psykologtjänst i Umeå HB undersökt och skrivit ett

PM om varifrån kapitel 5.8 hämtats. Undertecknad har svarat för

övrig analys och skrivning. Manuskriptet har renskrivits av

Monica Lorichs och Annika Eklund, VTI.

Ett tack till ovanstående och andra som bidragit till undersök-

ningens genomförande.

Gudrun Öberg
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MINSALT. Försök med osaltad väg i Västerbottens län

av Gudrun Öberg och Nils-Petter Gregersen

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Försöket med en osaltad del av E4:an i Västerbotten ingår i

MINSALT-projektet, vars mål är att minska skadeverkningarna av

salt använt i Vägunderhåll. Västerbotten är det nordligaste län

som rensaltar. Vill man flytta gränsen för saltning söderut är

Västerbotten det första län som påverkas.

Syftet med försöket är att klarlägga konsekvenserna av en vinter-

väghållning utan salt och om det innebär att vägen i fortsätt-

ningen kan skötas utan salt.

För att genomföra försöket valdes en drygt fem mil lång sträcka

på E4:an ut som provväg. Det är den del av E4:an som Robertsfors

arbetsområde ansvarar för. Som kontrollväg valdes E4:an norr om

provvägen. Det är en knappt fem.mil lång sträcka i Lövångers

arbetsområde.

Undersökningarna inleddes vintern 1986/87 då både prov- och kon-

trollväg saltades. Detta för att få ett grepp om hur pass bra

valet av kontrollsträcka var och för att kunna korrigera för

eventuella skillnadervid undersökningarna under försöksvint-

rarna.

Både prov- och kontrollvägarna är 9 m breda och har en hastig-

hetsbegränsning på 90 km/h. Provvägen trafikeras av ungefär

4 000 fordon per årsmedeldygn och kontrollvägen av något färre,

cirka 3 800.
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När konfidensintervall anges är det alltid 95 % konfidensinter-

vall eller ungefär 95-procentiga då approximativa metoder an-

vänds.

En grov sammanfattning av yäggrdata för Umeå flygplats visar att

inledningen av vintern 86/87 (förevintern) var varmare än nor-

malt. Mittperioden var kallare eller t o m mycket kallare än

normalt. Avslutningen (april) hade normal temperatur. I början

av vintern kom nederbörden i form av regn. December hade normala

nederbördsmängder medan det i januari och april kom mycket litet

nederbörd. I februari och mars snöade det rikligt eller mycket

rikligt. Största snödjupet var 55 cm.

Första provvintern hade en ännu varmare inledning än förevintern

medan resten av vintern hade relativt normala temperaturer. Vin-

tern var mycket rik på snö och hade dubbelt så stor nederbörd

som normalt. Februari hade t o m nästan fyra gånger så stor ne-

derbörd som normalt. Snödjupet var somstörst i mitten av mars

med 127 cm.

Andra provvintern hade en kall inledning men blev sedan varmare

eller t o m.mycket varmare än normalt under framför allt högvin-

tern. Inledningen av vintern var mycket nederbördsfattig medan

högvintern hade normala värden och resten av vintern var neder-

bördsrik. Största snödjupet var 61 cm i Umeå medan Skellefteå

endast hade 31 om.

Väglaget har observerats på fyra platser på vardera prov- och

kontrollvägen. Varje plats på provsträckan har motsvarats av en

plats på kontrollsträckan med likartad omgivning. Väglagsobser-

vationerna på vardagar under oktober t o m april redovisas här.

Fördelningen av väglag på prov- och kontrollsträckorna är täm-

ligen lika under förevintern om väglagen delas i enbart tre

kategorier, torr respektive våt/fuktig barmark och väglag då

is/snö förekommer. Om.däremot den sistnämnda kategorien delas

upp i olika is/snöväglag ser man att provvägen har dubbelt så

ofta hårda is/snöskikt (18 mot 9 %) som kontrollsträckan har,
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medan kontrollsträckan har dubbelt så mycket blandväglag (spår/-

fläckar med is/snö och barmark) som provvägen. Den första för-

söksvintern (87/88) har provsträckan is/snö under 49 % av tiden

och kontrollsträckan under 41 % av tiden. Av detta har prov-

sträckan fläckar eller spår av barmark vid ca 5 % av den totala

tiden medan motsvarande på kontrollsträckan är drygt 15 %. Den

andra vintern (88/89) har provsträckan 47 % is/snö medan kont-

rollsträckan har 35 %. Av detta har provsträckan fläckar eller

spår av barmark i ca 7 % medan kontrollsträckan har det i ca

10 % av totala tiden. Andelen torr barmark är ungefär densamma

på prov- och kontrollsträckan under en och samma vinter medan

andelen varierar mellan de olika vintrarna.

Effekten beräknas som kvoten mellan prov- och kontrollväg då

hänsyn tas till förhållandena under förevintern d v 3 ej skill-

nader och procentenheter. Vintern 87/88 hade provvägen 9 % i

14 % mer is/snö än kontrollvägen och vintern 88/89, 21 % i 17 %.

Friktionen mättes för att kontrollera påståendet om att det blir

 

högre friktion vid ett och samma väglag om temperaturen sjunker.

Den första vintern var det stora lufttemperaturskillnader men

det är ändå svårt att se några systematiska skillnader. Detta

beror på att även om enbart väglaget tunn is valts, kan andra

faktorer påverka t ex att beläggningen ibland kommer igenom

eller att det kan finnas lite sand kvar på vägbanan. Skillnaden

p 9 a temperatur är tämligen liten och upptäcks därför troligen

bara i kontrollerade försök.

De erhållna friktionsnivåerna vid olika väglag stämmer väl över-

ens med tidigare undersökningar i Östergötland.

Mätningar av trafikflöde uppdelat på fordonstyper har gjorts

 

under hela vintrarna 86/87 och 87/88 på en plats på vardera

prov- och kontrollvägen. Problem med mätapparaturen har gjort

att all mättid inte har gått att utnyttja. I genomsnitt över

hela vinterns vardagar 87/88 förekom följande antal fordon.
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Tunga fordon
Personbilar Utan slâp .Mad släp

Prov 2 080 193 317
Kontroll ' 1 549 147 270

     

 

I inledningen och slutet av vintern är trafiken större än mitt i

vintern. På kontrollvägen är det ca 50 % fler personbilar i bör-

jan och slutet av vintern än mitt i. På provvägen är skillnaden

mellan vinterns delar något större. Dagar med is/snö förefaller

inte ha mindre trafik än barmarksdagar om jämförelsen görs under

samma del av vintern.

Punkthastigheter för olika fordon erhålls ur samma data som tra-

 

fikflödet, varför samma problem gäller här. Väglagsobservationer

har gjorts en gång varje vardag. De dagar då friktion mätts finns

ytterligare Väglagsobservationer. Då dygnsmedelhastigheter beräk-

nats för olika väglag, har det observerade väglaget fått gälla

för hela dygnet.

Det förefaller inte som om personbilisterna kör saktare den för-

sta provvintern på provvägen vid samma väglag som vintern tidi-

gare, d v 3 information om osaltad väg gör inte att man kör sak-

tare här.

Medelvärdet av dygnsmedelhastigheter för personbilar är över

90 km/h för alla väglag utom för ett väglag vintern 87/88. Det

finns dock enstaka dygn då hastighetsnivån är lägre.

De tunga fordonens dygnsmedelhastighet skiljer inte heller mycket

under olikaväglag och ligger också över gällande hastighets-

gräns för respektive fordonstyp.

Hastighetsnivån är något lägrevid de första halktillfällena än

vid samma väglag senare under vintern. Det förefaller som om

sikten har större betydelse för hastigheten än vad väglaget har.
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Stoppsträckor beräknas utifrån uppmätt hastighet och friktion.

En personbil utan dubbdäck får två till nästan fem gånger så

lång stoppsträcka vid is/snö som vid barmark; Om personbilen har

dubbdäck blir stoppsträckan 1,5-2,5 gånger längre vid is/snö än

vid barmark.

De polisrapporterade olyckorna har studerats dels för det totala

antalet olyckor och dels då viltolyckor exkluderats. Det totala

antalet olyckor på provsträckan under de två försöksvintrarna

var 55 respektive 38 medan de i genomsnitt var 32,2 under de fem

förevintrarna. Motsvarande siffror för kontrollsträckan (lilla

kontrollvägnätet) var 32 och 17 och 21,4 olyckor. Detta leder

till en olycksökning på 26 % och om viltolyckor exkluderas 74 %.

Antalet viltolyckor förändrades inte vid Övergång till osaltad

vinterväghållning. Eftersom viltolyckorna är en så pass stor del

av alla olyckor erhålles den stora skillnaden i effektskattning

ovan. Om hela E4:an i Västerbottens län utom provsträckan an-

vänds som kontrollsträcka d v 5 det stora kontrollvägnätet er-

hålles olycksökningen 33 % om viltolyckorna exkluderas.

Om motsvarande beräkningargörs för is/snö-olyckor med det lilla

kontrollvägnätet erhålles 11 % med viltolyckor inräknade och

50 % utan, d v 8 lägre tal än då samtliga väglag studeras. Det

innebär att is/snö-olyckorna har ökat mindre än barmarks-

olyckorna. Av kvoten andel is/snö-olyckor och andel is/snö-väg-

lag framkommer att relativt barmark inträffar det något fler

olyckor på is/snö i kontrollområdet och att så var fallet även

vintern före försöket. Om däremot det större kontrollvägnätet

utnyttjas fås olycksökningen 53 % med vilt, dv 3 is/snö-

olyckorna har Ökat mer än barmarksolyckorna har, vilket före-

faller rimligt eftersom andelen is/snö-väglag Ökat.

Även om olycksökningarna inte är signifikanta verkar det svårt

att sluta salta en väg av E4:ans karaktär med så många lång-

färdsbilister så länge hastighetsanpassningen är så dålig.

Västerbottningarna är också mindre benägna att acceptera lägre

hastighetsgränser vid osaltad vinterväghållning än vad man är i

Kopparberg och Gotland, vilket framgår av enkäterna.
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Vintern efter försöken började hela E4:an i Västerbotten att

saltas i förebyggande syfte, d v 3 saltning skulle utföras innan

halka uppstod och saltet var befuktat (MINSALT-strategin). Då

ökade olyckorna med 21 % (ej signifikant) jämfört med E4:an i

Norrbotten.

Antalet olyckor har varit många de fyra senaste (relativt milda)

vintrarna d v 3 även de två vintrarna med förebyggande saltning.

Väghållaren är dessutom ovan vid de nya arbetsmetoderna (både

vid osaltad strategi och MINSALT-strategin) vilket också kan

påverka resultatet.

Det bör påpekas att de procentuella förändringarna blir stora

p 9 a få olyckor.

Uppfattningen om vägsalt är negativ med undantag för förare av

tunga fordon där de flesta vill ha saltet kvar, antingen på

större vägar eller som punktsaltning. De övriga. tycker till

största delen att man kan avstå helt. De skillnader som finns

nellan före- och eftermätning är att man får en något mindre

negativ inställning till salt efter att ha provat saltfritt. Den

principiella, till vägsaltanvändningen negativa inställningen

ändras dock inte.

De attityder hos personalen i provområdet som framkommer i un-

dersökningen visar klart, att man mentalt (medvetet eller omed-

vetet) har förberett sig på att genomföra försöket på ett hel-

hjärtat och engagerat sätt. Arbetsledaren upplever en ökad oro

och psykisk press i sitt arbete, medan den övriga personalen

snarare upplever sitt arbete som.mer fysiskt betungande.

Det är viktigt att notera att trots den genomgående positiva

attityden till saltfria vägar, som framkommer inom provområdet,

är man inte främmande för att det finns vissa situationer eller

tillfällen, när saltet utgör det absolut bästa och mest effek-

tiva sättet att bekämpa halka, t ex vid frosthalka på höstarna

och vid underkylt regn.
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Som tidigare nämnts har försöksvintrarna varit långt ifrånnor-

mala och detta framgår också när kontrollområdets förbrukning av

 

salt och sand på E4:an studeras. Under försöket förbrukas 50-

 

100 % mer salt och ca fem gånger mera sand än vintern före.

Kostnaderna för vinterväghållningen på E4 har givetvis också

varit högre under försöksvintrarna, vilket framgår av tabellen

nedan.

Provområde Kontrollamråde
kr kr/km. kr kr/km.

86/87 231 000 4 442 111 000 2 413

87/88 566 800 10 900 349 600 7 600

88/89 481 300 9 256 321 500 6 989

Som synes har provområdet under förevintern, d v 3 86/87, 84 %

högre kostnader för vinterväghållningen än kontrollområdet har.

Skillnaderna i kostnad för vinterväghållningen 86/87 är så stora

att om hänsyn tas till detta då provvintrarna jämförs blir den

saltfria vinterväghållningen i provområdet 20-30 % billigare än

vinterväghållningen med salt i kontrollområdet.

Detta resultat strider mot uppfattningen om kostnadsskillnader

och därför görs följande kontroller.

Om kostnaden vintern 86/87 räknas upp med hjälp av förändring i

antal halkdygn och snödygn blir den framräknade kostnadenför

87/88 ungefär bara hälften av den verkliga för både provområdet

och kontrollområdet. Vintern 88/89 är skillnaden mellan beräk-

nade och verkliga kostnader ännu större och störst för prov-

området. Detta tyder på att inte samtliga kostnader redovisats

för förevintern 86/87 men att båda väghållarna gjort ungefär på

samma sätt. Det kan också vara så att vintarna varit så besvär-

liga att det inte räcker med linjära samband mellan väderdata

och kostnader. Den kontroll av uppgifter som har gått att göra

har inte lett till något annat resultat än det som redovisas i

föregående stycke.
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MINSALT. An experiment with unsalted road in Västerbotten county

by Gudrun Öberg and Nils-Petter Gregersen
Swedish Road and Traffic Institute (VTI)

8-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

The experiment with an unsalted section of the E4 in the county

of Västerbotten forms part of the MINSALT project aimed at re-

ducing the damaging effects of salt used in winter road main-

tenance. Västerbotten is the northernmost county in Sweden that

uses pure salt. If the limit for salting is to be moved south-

wards, Västerbotten is the first county affected.

The aim of the experiment is to clarify the consequences of

winter road maintenance without salt and whether these mean that

the road can in future be maintained without salt.

To perform the experiment, a section of the E4 just over 50

kilometres in length was selected as a test road. This is the

part of the E4 for which the maintenance area of Robertsfors is

responsible. The E4 north of the test road was chosen as control

road. This is a section in the Lövånger's maintenance area just

under 50 kilometres long.

The experiments were started in the winter of 86/87, when both

the test road and control road were salted. The aim was to

determine the suitability of our choice of control section and

to make corrections for possible differences in the studies

during the test winters.

Both the test and control roads are 9 m wide and subject to a

90 km/h speed limit. The test road has an ADT of approximately

4,000 vehicles and the control road somewhat fewer, about 3,800.

When the confidence interval is specified, this is always 95 %

or close to 95 % when approximative methods are used.
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A rough summary of meteorological data for Umeå airport shows

that the beginning of the winter 86/87 (the winter before the

experiment) was warmer than normal. The middle period was colder

or even very much colder than normal. The end (April) had normal

temperatures. At the beginning of the winter, precipitation

occurred in the form of rain. December had normal amounts of

precipitation, while there was very little precipitation in

January and April. In February and March, heavy or very heavy

snowfalls occurred. The greatest depth of snow was 55 cm,

The first test winter had an even warmer beginning than the

winter before the experiment, whereas the rest of the winter had

relatively normal temperatures. There was a large amount of snow

precipitation during the winter andseveral months had twice as

much precipitation as normal. February had almost four times as

much precipitation as normal. The snow depth was greatest in

mid-March, 127 cm.

The second winter of the experiment had a very cold beginning,

but became warmer or even much warmer than normal, especially

during mid-winter. The beginning of the winter had very little

precipitation, whereas mid-winter had normal values and the rest

of the winter had a large amount of precipitation. The greatest

depth of snow was 61 cm in Umeå, and Skellefteå had only 31 cm.

Road conditions were observed at four locations along the test

 

road and four along the control road. Each location on the test

road corresponded to a location on the control road in a similar

environment. Observations of road conditions on weekdays during

October to April are reported here.

The distribution of road conditions on the test and control sec-

tions is fairly similar during the winter before the experiment

if the road conditions are divided into only three categories -

dry bare pavement, wet/moist bare pavement and road conditions

when ice/snow occur. If, however, the last mentioned category is
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divided into different snow/ice conditions, it can be seen that

the test road has a hard ice/snow layer twice as often (18 %

compared to 9 %) as the control section, whereas the control

section has twice as great a proportion of mixed road conditions

(ruts/patches of ice/snow and bare pavement). The proportion of

dry, bare pavement was approximately the same on the test and

control sections during one and the same winter, whereas the

proportion varies between the different winters. During the

first test winter, (87/88), the test section had ice/snow for

49 % of the time and the control section for 41 %. Of this, the

test section had patches or ruts of bare pavement for about 5 %

of the total time, while the corresponding figure for the con-

trol section was just over 15 %. During the second test winter

(88/89), the test section had 47 % ice/snow, and the control

section had 33 %. Of this, the test section had patches or ruts

of bare pavement for about 7 % of the total time, while the

corresponding figure for the control section was about 10 %.

The effect is calculated as the ratio between the test and

control roads, taking into account the conditions during the

winter before the experiment. That means that it is not the

difference and percent units used here. During the winter 87/88,

the test road had 9 % i 14 % more ice/snow than the control road

and during the winter 88/89, 21 % i 17 % more.

Skid resistance was measured to test the hypothesis that skid

 

resistance is higher in the same road conditions if the tempera-

ture falls.

During the first winter, there were large temperature differ-

ences in the air, although it is difficult to detect any

systematic differences. Even if road conditions with thin ice

alone are chosen, other factors may have an influence, such as

occasional exposure of the pavement or small amounts of sand

remaining on the road. The difference beacuse of temperature is

quite small and it is perhaps only in a controlled test that the

difference can be detected.
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XI

The friction levels obtained in different road conditions agree

well with earlier studies in Östergötland (southern Sweden).

Measurements of traffic flow divided among vehicle types have

 

been made throughout the winters 86/87 and 87/88 at one location

on the test road and one on the control road. Problems with the

measuring apparatus have prevented all the measuring time from

being utilised. The following numbers of vehicles were recorded

as an average for the weekdays of the entire winter 87/88:

 

Heavy vehicles
Passenger cars Without trailer With trailer

 

Test 2 080 193 317

Control 1 549 147 270

  

  

  

Traffic was heavier at the beginning and the end of the winter

than during the mid-winter. On the cont: i road, there were

about 50 % more cars at the beginning and the end of the winter

than during the mid-winter. On the test road, the difference

between the periods of the winter was somewhat greater. Days

with ice/snow do not appear to have less traffic than days with

a bare pavement if the comparison is made for the same period of

the winter.

Spot speed of different vehicles were obtained from the same

data as the traffic flow, and the same problem thus occurs here.

Observations of road conditions have been made once every week-

day. Further Observations of road conditions were made on days

when skid resistance was measured. When the average daily speed

was calculated for different road conditions, the observed road

conditions were taken to apply to the whole day.

Car drivers did not appear to drive more slowly during the first

test winter on the test road in the same road conditions as the

winter before, i e information that the road is unsalted does

not influence drivers to reduce speed.
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The average of the average daily speed of cars is over 90 km/h

in all types of road conditions, except for one during 87/88.

However, there were occasional days when the speed level was

lower.

The average daily speeds of heavy vehicles do not differ greatly

between different road conditions and are also higher than the

applicable speed limit for the respective vehicle type.

The speed level is somewhat lower on the first occasions with

slippery conditions than in the same road conditions later

during the winter. It appears that visibility is of greater

importance for speed than road conditions.

Stopping distances are calculated on the basis of measured speed

and skid resistance. A passenger car without studded tyres has a

stopping distance 2-5 times longer on ice/snow than on bare

roads. If the car has studded tyres the stOpping distance is 1.5

- 2.5 times longer on ice/snow compared to a bare pavement.

Accidents reported by the police have been studied both in terms

 

of total number of accidents and excluded wildlife accidents.

The total number of accidents for the test section during the

two winters of the experiment was 55 and 38 respectively, while

the average during the five winters before the experiment was

32.2. Corresponding figures for the small control section were

32, 17 and 21.4 accidents. This means a total accident increase

of 26 % (not significant), and 74 % (not significant) if wild-

life accidents are excluded. The number of wildlife accidents

was_ unchanged in the transition to unsalted winter maintenance.

Since wildlife accidents form such a large proportion of all

accidents, this leads to the large difference in the effect

estimation above. If the entire section of E4 running through

Västerbotten, the test section excluded, is used as a control

section (large control), an accident increase of 33 % (not

significant) is obtained when wildlife accidents are excluded.
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If corresponding calculations are made for ice/snow accidents,

=using the small control area, the result is 11 % with wildlife

accidents and 50 % without wildlife accidents, i e lower figures'

than when all road conditions are studied. This means that the

ice/snow accidents increased less than the accidents on a bare

pavement. From the ratio between the proportion of ice/snow

accidents and the proportion of icy/snowy road conditions, it

can be seen that, relative to a bare pavement, somewhat more

accidents on ice/snow occurred in the test area. This was also

the case during the winter before the experiment. If, however,

the larger control road network is used accident increase of

53 % (not significant) is obtained, wildlife accidents excluded,

i e ice/snow accidents increased more than accidents on a bare

pavement, which appears reasonable since the proportion of

icy/snowy road conditions had increased.

Even if the accident increases are not significant, it does not

seem reasonable to stop salting on a road of the E4 character

with so many long-distance drivers as long as the speed adapta-

tion is so poor. Also the population of Västerbotten is less

inclined to accept lower speed limits in unsalted winter main-

tenance than the population of the Kopparberg and Gotland

counties, which has been demonstrated in the questionnaires.

The winter after the experiment, salting of the entire E4 in the

county of Västerbotten began on a preventive basis, i e salting

was to be carried out before slippery conditions occurred and

prewetted salt was used (MINSALT-strategy). Accidents then in-

creased by 21 % (not significant) compared with the E4 in

Norrbotten (the county north of Västerbotten).

The number of accidents has been large during the last four,

relatively mild, winters, i e also during the two winters with

preventive salting. Furthermore, the road keeper is not used to

the new methods (both the unsalted strategy and the MINSALT-

strategy) and that can have an influence of the result.

VTI MEDDELANDE 636



XIV

It should be noted that the percentage change are large owing to

the small numbers of accidents.

The drivers Opinion of road salting is negative, with the excep-

tion of drivers of heavy vehicles. Most of them want the salting

to be continued, on all major roads or as localised salting.

Other drivers are mainly of the opinion that salting could be

abandoned completely. The differences found between before-and-

after measurements indicate a somewhat less negative attitude to

salting after having experienced unsalted roads. However, the

negative view of the principle of using road salt remains un-

changed.

The opinions of personnel in the test area which were expressed

 

in the study clearly show that psychologically (consciously or

unconsciously), they have set out toperform the experiment in a

wholehearted and dedicated manner. However, it was found that

the foreman experienced an increased anxiety and psychological

pressure in his work, while other personnel tend more to regard

their work as physically heavy.

It is important to note that, despite the unanimously positive

attitude to unsalted roads that was expressed in the test area,

it is accepted that there are certain situations or occasions

when salt offers absolutely the best and most effective skid

prevention method, for example in hoar frost during the autumn

and in supercooled rain.

As mentioned above, the winters of the experiment have been far

from normal, which can also be seen when studying the consump-

tion of salt and sand in the control area on the E4. During the

experiment, 50-100 % more salt and five times as much sand was

used, compared to the winter before. The costs of winter main-

tenance on the E4 has therefore been higher during the test

winters, as shown by the table below.
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Test Control

SEK SEK/km SEK SEK/km

86/87 231 000 4 442 111 000 2 413
87/88 566 800 10 900 349 600 7 600
88/89 481 300 9 256 321 500 6 989

As can be seen, the test road had 84 % higher costs for winter

maintenance during the winter before the experiment, i e 86/87,

compared to the control road. The differences in cost for winter

maintenance in 86/87 are so large that if attention is paid to

this matter when the tests winters are compared, salt-free

winter maintenance on the test road is 20-30 % less expensive

than winter maintenance with salt on the control road.

This result does not correspond with the opinion and therefore

the following controls are made.

If the cost for the winter of 86/87 is adjusted with the aid of

the change in the number of slippery days and snowy days, the

calculated cost for 87/88 in about half the actual cost, both

for the test road and the control road. The difference between

the calculated and actual costs is even greater for the winter

of 88/89, and is greatest for the test road. This indicates that

not all costs have been reported for the winter before the

experiment (86/87), but that the areas have used approximately

the same procedure. It may also be the case that the winters

were so troublesome that linear relations between meteorological

data and costs are insufficient. The controls which have been

able to make have not shown that the result above is wrong.
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1. BAKGRUND

Halkbekämpning tillhör väghållarens viktigaste arbetsuppgifter.

Trafikanterna och näringslivet ställer stora krav på hög trafik-

säkerhet och god framkomlighet dygnet runt och året om. Sam-

tidigt ifrågasätts nu använda halkbekämpningsmetoder med salt.

Tidigare försök i Östergötland (1) med saltfri vinterväghållning

visade att vinterväghållningen blir dyrare utan saltanvändning,

men att väghållarens totala kostnader minskar främst på grund av

färre broreparationer, minskat beläggningsslitage och färre

tvättningar av trafikanordningar. 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 (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 ef-

fekt 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

svårt 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 den som på grund av sjukdom bör äta en saltfattig

kost. Många attitydsundersökningar visar att en majoritet vill

att man slutar salta eller kraftigt minskar den nuvarande salt-

ningen.

Dåvarande kommunikationsminister Curt Boström tog på NVF-

kongressen 1984 (3) upp frågan om vägsaltets skadeverkningar och

möjligheten att minska dessa. Han föreslog ett nordiskt projekt
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med målet att om. möjligt helt eliminera skadeverkningarna av

salt. VTI skrev en promemoria (4) som sammanfattade kUnskaperna

om saltets effekter och som även redovisade vilka kunskaper som

saknades. Kommunikationsdepartementet (5) fastslog tre olika

sätt att minimera skadeverkningarna av salt.

A. Utökning av de saltfria regionerna

B. Nya halkbekämpningsmetoder

C. Nya halkbekämpningsstrategier

Vägverket, Svenska Kommunförbundet och VTI fick i uppdrag att

utarbeta ett detaljerat femårigt forskningsprogram för de tre

ovanstående punkterna (6). Hela detta projekt har kommit att

kallas MINSALT. Under Punkt A iners försöken med saltfria vägar

i Västerbottens, Gotlands och Kopparbergs län. Målet för dessa

försök var att ställa upp kriterier i form av trafikmängd, topo-

grafi, klimattyp, vägtyp, tillåten hastighet m.m för det vägnät

som kan halkbekämpas utan salt. I detta Meddelande redovisas

resultaten från försöket i Västerbotten. Resultaten från de tre

olika länen kommer att sammanfattas i MINSALTS huvudrapport.

Att ha ett försök med osaltad väg i Västerbotten motiveras av

att Västerbotten är det nordligaste länet som rensaltar. Vill

man flytta gränsen för saltning söderut är Västerbotten det

första län som påverkas.
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2. SYFTE

I Syftet med föreliggande arbete och andra inom MINSALT-projektets

del A (saltfria regioner) är att med ledning av resultaten för-

söka klarlägga:

- vilka konsekvenserna blir av en vinterväghållning utan salt,

- om.det finns några vägar som.numera saltas där det är möjligt

med en vinterväghållning utan salt.
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3. FÖRSÖKETS UPPLÃGGNING OCH GENOMFÖRANDE

3.1 Allmänt

Följande fundamentala krav ställdes på försöket med osaltade

vägar.

- Försöket skulle kunna genomföras utan ökade risker för trafi-
kanterna.

- Skulle allvarliga olägenheter uppkomma måste försöket snabbt
kunna avbrytas.

- Trafikanterna skulle informeras om att det pågick ett försök.

Tidigare studier i Sverige och Finland har visat betydelsen av

- att de medverkande vägmästarna är positiva till försöket,

- att ju större andel genomfarts- och lastbilstrafik desto
större krav på information och snabba väghållningsinsatser.

Med ovanstående krav och erfarenheter som grund valdes sedan

sträckan för försöket som i fortsättningen kallas provväg.

3.2 Försöksupplâggning

Försöket är upplagt så att till provvägen har en liknande kont-

rollväg valts. Både provvägen och kontrollvägen saltas den

första undersökningsvintern (förevinter) d v 3 vintern 86/87.

Vintrarna därefter, 87/88 och 88/89 var provvägen osaltad, medan

kontrollvägen saltades. Samma undersökningar görs på kontroll-

vägen som på provvägen.
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Med hjälp av nedanstående figur förklaras varför denna upplägg-

ning behövs.

 

 

Förevinter Eftervinter
3

Provväg e :
T

1

i

Kontrollväg : :
2

1) visar hur lika vägarna är

2) visar skillnad mellan vintrar

3) visar effekt av förändrad vinterväghållning om skillnaden

mellan vintrar enligt 2) elimineras

Som provväg valdes E4 i arbetsområde (ao) 15 Robertsfors och som

kontrollväg E4 i ao 22 Lövånger (se figur 1).

  

 

  

SkeHeñeå

Robertsfors O

*\a015
\  

Figur 1. Kartan visar Europaväg 4 i Västerbotten. Provvägen är
mellan Sävar och Ånäset och kontrollvägen mellan
Ånäset och Bureå.
X markerar väderstationerna.
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Data om prov- och kontrollvägarna framgår nedan.

  

Trafikflöde Hastighets-
Våg Längd.Vågbredd (Axelpar/ gräns

Vågtyp nr Ao (km) (m) årsdygn 1987) (km/h)

Provvåg E4 15 52 9 4 000 90

Kontrollväg E4 22 46 9 3 800 90

 

    

  

 

 

När det gäller vägbredden varierar den en del utefter sträckorna

men mest är den kring 9 m. På kontrollvägen finns dessutom ett

stigningsfält utefter en lång backe, vilket inte finns på prov-

vägens backe. I övrigt är båda sträckorna relativt plana. När

det gäller trafikflödet har kontrollvägen i stort sett samma

utefter hela sträckan medan provvägens varierar mellan 3 170

till 4 360 axelpar/årsdygn 1987.

Följande effekter har undersökts:

   

 

V'i n t e r

Effekt 86/87 87/88 ' 88/89

Väder/väglag X X X
Friktion X X
Trafiksäkerhet-polisrap. olyckor X X X
Trafikflöde/hastighet X X
Stopp/blockeringar X X
Attityder/enkäter X X
Personalens arbetssituation X
Väghållarens erfarenheter X X X
Väghållarens kostnader X X X

  

 

  

Trafikanterna erhöll information om försöket genom skyltar ut-

efter vägen (se figur 2) och genom broschyrer (se bilaga 2) och

information i massmedia.
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Figur 2. Informationsskylt på provväg.

3.3 Vintervâghållñing

Före försöket saltades hela E4zan i Västerbottens län ochsträc-

kan Umeå-Vännäs på E79zan. En normal vinter innebäratt det går

att salta fram till jul eller tills Bottenviken frusit men sedan

blir det för kallt. Man vill ogärna salta om det är kallare än

någon minusgrad eftersom vägkroppen kan vara nedkyld. Man spri-

der ca 6-10 g/m2 och plogar/hyvlar sedan bort modden. Om det

inte räcker gör man om samma procedur med något högre giva.

Under försöket har E4zan i Robertsfors arbetsområde (aolS) halk-

bekämpats mekaniskt (sand) medan resten av E4zan halkbekämpats

kemiskt (salt). I bilaga 1 finns instruktioner för saltfri väg.

Den sand som har använts har varit 0-8 mm (sorterad eller natur-

material), 2-4 mm och 4-8 mm.

Följande maskinresurser har kunnat användas i vinterväghåll-

ningen för hela vägnätet inom respektive arbetsområde.
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Väghyvlar

Mek. halkbek.utr.

Kem. halkbek.utr.

Snöröjningsutr.

PROV'(A015) KONTROLL (A022)
86/87 87/88 88/89 86/87 87/88 88/89

2 2 2,5 2 2 2

8 9 9 9 9 9

l 0 0 l 1 l

8 9 9 10 10 10

Totalt för arbetsområdena har följande fordon funnits att till-

gå:

3-axl lastbil egen

2-axl lastbil egen

Lätt lastbil egen

Traktor egen

3-axl lastbil lejd

A015 A022

2 2

0 l

1 1

2 O

6 5

Passning och beredskap

Vintern 86/87:

Vintern 87/88:

Vintern 88/89:

Förhöjd beredskap 03.00-07.00 från 2 oktober-

6 januari. I övrigt normal beredskap.

A022: Veckoslutspassning. 3 R-tjänstemän/helg.

Förhöjd beredskap 8 oktober-6 januari.

I övrigt normal beredskap.

A015: Passning 1 R-tjänsteman bemanning från

kl 03.30 från 8 oktober-6 januari.

A022: Veckoslutspassning. 3 R-tjânstemän/helg.

Förhöjd beredskap 6 oktober-6 januari.

I övrigt normal vinterberedskap.

A015 och A022: Fast bemanning av 1 R-tjänsteman

från kl 04.00-05.00.

A022: Veckoslutspassning. 3 R-tjänstemän/helg.
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4. VÄDERFÖRHÅLLANDEN DE OLIKA VINTRARNA

Väderdata har hämtats från de meteorologiska stationerna vid

flygplatserna 1 Umeå och Skellefteå (se figur 1).

  

  

MEDELTEMPERÅTUR

°c
M'

+5-

0_ vmrcnucou-
TEMPERATUR

. NORMAL= -3.1 ° c

-5- - - - - -- 56/87=-5.5°C

' --- 87/88=-2.7°C

. --------- 88/89=-2.0°C

-10-4

.i \ I

.4 \ I

: \\ ,I

-15- \\ Il

OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MANAD

MEDELTEMPERÅTUR W

 

 

 

C

+5

o VINTERMEDEL-

?EMPERATUR

NORMAL=-l6° C

-5 ---- -- 86/87=-8.o°c

--- 87/88=-3.5°C

------- -- 88/89: -2.1°c

-|o_.

_15...

OKT nov DEC JAN FEB MAR APR MAJqAD

Figgr 3. .Månadsmedeltemperatur för de tre undersökningsvint-
rarna och medelvärde för åren 1931-60 (=normalvinter).
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NEDERBORD

mm

:00- VINTER-

NEDERBORD

NoRuAL =322mn

-----86/87 =358na

---87/88 :512m:

50- -------'88/89 834700'

0 I 1 I I U >

om nov DEC JAN rss HAR APR MÅNAD

NEDERBORD

" A

100- VINTER-

NEDERBORD

NORUAL =268nm

-----86/87 =251mn

---87/88 :331001

50" ------ 88/89 =241nm

0 \

 

om nov osc JAN rea MAR APR MÅNAD

Figgr 4. Månadsnederbörd för de tre undersökningsvintrarna och
medelvärde för åren 1931-60.
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Figur 4 innefattar alla former av nederbörd. För att få ett grepp

om. hur stor snönederbörden varit olika vintrar redovisas dels

snödjupet dag för dag vid de båda väderstationerna (figur 6) och

dels redovisas antalet snödygn med olika mängder nederbörd per

dag i tabell 1 och antalet snödygn då det fallit mer än 2 cm snö

(figur 5). Snödygn kan inte direkt utläsas ur väderdata, utan

har beräknats med hjälp av följande kriterium där snödygn med

mer än 2 cm tas som exempel. Snödygnmed minst 2 cm snö definie-

ras som dygn med.nederbörd av minst 2 mm i smält form för perio-

den 07.00-07.00, då antingen dygnsmedeltemperaturen är mindre än

eller lika med 0°C eller snödjupet ökar". I figur 5 har gränsen

2 cm valts för att den återfinns som lägsta centimeterangivelse

i SMHIs statistik över medelvärden för en längre tidsperiod

(1961-81), dels för attman knappast plogar vid.mindre snödjup.

Vintern består här av sju månader, vilket är 212-213 dygn.

Antal Snödygn

Umeå Skellefteå

         

60 60

50 Normalt 50 Normalt
40 40

30 30

20 20

10 10

0 . 0
86/87 87/88 88/89 86/87 87/88 88/89

Figur 5. Antal dygn med minst 2 cm snö.
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Vintern 1986/87
Vintern 1987/88

Vintern 1988/89 H

Snödjup (cm)
_ JUJ JH

/\ ' HJ

I' J I

 I L

i JJHHUJ

 f
5° B J] MJRJWI'I

30* I L lhn! Hin]

20*
'J

     

 

] g, 4
i.J "IJ _

10" - J rt.

   

 
OKT NOV DEC JAN FEB

Figur 6a. Snödjupet i cm dag för dag under de tre undersöknings-

vintrarna vid Umeå Väderstation.
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Vintern 1986/87

Vintern 1987/88

Vintern 1988/89

Snödjup (cm)

/\
JFL

100

: iii

fi
i ni

30*

i i 1m_ JWFMJELHUiW

ii it| 'HH FILl

OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

 

 

\/

Figur 6b. Snödjupet i cm dag för dag under de tre undersöknings-
vintrarna vid Skellefteå Väderstation.
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Tabell 1. Antal snödygn under de tre undersökningsvintrarna.

 

Heder- umeå Skellefteå

  

 

börd cm

= < 86/87 87/88 88/89 86/87 87/88 88/89

0,1 - 1 33 36 21 39 44 28

1 - 2 15 14 8 16 17 7

2 - 3 6 10 9 7 14 5

3 - 4 3 8 6 4 4 7

4 - 5 2 5 3 2 9 5

5 - 6 2 8 2 2 2 4

6 - 7 3 6 0 4 8 2

7 - 8 0 2 2 1 2 3

8 - 6 13 12 4 8 5

Totalt 70 102 63 79 108 66

   

  

    

Det är inte bara snönederbörd som innebär problem.för trafikan-

terna vintertid utan även halka som uppstått på annat sätt.

Vägverket och SMHI (11) har kommit Överens om ett sätt att defi-

niera halkdygn. Med hjälp av uppgifter om temperatur, nederbörds-

mängd och luftfuktighet under ett dygn beräknas sannolikheten

för att halka ska uppstå. Dagarnas olika sannolikheter summeras

för hela vintern eller månad för månad. En dag som beräknas ha

30 % risk för att halka skall uppstå får således värdet 0,3 vid

summeringen. I verkligheten finns bara två alternativ, antingen

uppstår halka eller också uppstår den inte, d v 3 analogt med

ovan värdet 1 eller 0.

Tabell 2. Totalt antal halkdygn under de tre undersöknings-
vintrarna.

 

Plats 86/87 87/88 88/89 Harmalt

 

Umeå 48 57 54 53
Skellefteå 43 55 51 53
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I bilaga 8 finns både totala antalet halkdygn och kemiska halk-

dygn angivna månad för månad under de tre vintrarna. Vintern

87/88, den första saltfria vintern, har flest antal halkdygn,

vilket också är mer än normalt.

En grov sammanfattning av väderdata för Umeå flygplats visar att

inledningen av vintern 86/87 (förevintern) var varmareän nor-

malt. Mittperioden var kallare eller t o m mycket kallare än

normalt. Avslutningen (april) hade normal temperatur. I början

av vintern kom nederbörden i form av regn. December hade normala

nederbördsmängder medan det i januari och april kom.mycket lite

nederbörd. I februari och mars snöade det rikligt eller mycket

rikligt. Största snödjupet var 55 cm.

Första provvintern hade en ännu varmare inledning än förevintern

medan resten av vintern hade relativt normala temperaturer. Vin-

tern var mycket snönederbördsrik och det fanns flera månader som

fick dubbelt så stor nederbörd som normalt. Februari fick t o m

nästan fyra gånger så stor nederbörd som normalt. Snödjupet var

som störst i mitten av mars med 127 cm.

Andra provvintern hade en kall inledning men blev sedan varmare

eller t o m mycket varmare än normalt under framför allt högvin-

tern. Inledningen av vintern var mycket nederbördsfattig medan

högvintern hade normala värden och resten av vintern var neder-

bördsrik. Största snödjupet var61 cm i Umeå medan Skellefteå

endast hade 31 cm.
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5. RESULTAT

I analyserna anses vintern bestå av sjumånader, oktober-april,

oavsett när den verkliga vintern infallit.

För att observera väglag, mäta hastighet, trafikflöde och frik-

tion har vissa platser valts ut på prov- och kontrollvägen. Des-

sa framgår av figuren nedan.

  
SkeHeüeå

. Bureå

./
of ' 132
'\ ?Lövånger
;3022 In
' .II

/'\ -- -Io ..
/ V* Anaset

Robertsfors O

'\_ ao 15
\.

\.

o \'

Umea

'
\

  

Figur 7. Olika mätplatser på E4:an mellan Umeå och Skellefteå.
Väglaget observerades på platserna 1-4 och I-IV alla
vintrarna. Friktion har mätts på 1-4 och I under de
två första vintrarna. Trafikflöde och hastighet har
mätts vid 1 och II under de två första vintrarna.
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5.1 Våglag

Väglaget har observerats på fyra platser på provvägen och på

fyra liknande platser på kontrollvägen d v 3 par av observa-

tionsplatser. Observationerna har utförts i enlighet med in-

struktionerna i referens 7 och enligt bilaga 3. Väglaget har

observerats på vardagar under oktober t o m.april. Alla dagar

har inte observerats av olika skål och väglagen dessa dagar har

na observationer. Detta innebär en osäkerhet i uppgifterna, men

det är trots allt så mycket som 83-95 % av vardagsuppgifterna

som har observerats. Vid stabila perioder kan en del av dessa

vara uppskattade av väghållaren d v 3 man har fyllt i proto-

kollet utan att åka till observationsplatsen.

Av figur 8 framgår hur vanliga olika väglag varit under de olika

vintrarna på prov- och kontrollsträckorna. I bilaga 5 redovisas

väglagsfördelning för varje enskild punkt och månad. I bilaga 6

redovisas fördelningen av olika väglag veckovis de tre vint-

rarna.

Som framgår av figur 8 är fördelningen av väglag på prov- och

kontrollsträckorna tämligen lika under förevintern (86/87) om

väglagen delas i enbart tre kategorier, torr respektive våt bar-

mark och väglag då is/snö förekommer. Om däremot den sistnämnda

kategorien delas upp i olika is/snöväglag ser man att provvägen

har dubbelt så ofta hårda is/snöskikt (18 mot 9 %) som vad kon-

trollsträckan har medan kontrollsträckan har dubbelt så mycket

blandväglag (spår/fläckar med is/snö och barmark).
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Den första försöksvintern (87/88) har provsträckan is/snö vid

49 % av tiden och kontrollsträckan vid 41 %. Av detta har prov-

sträckan fläckar eller spår med barmark vid ca 5 % av den totala

tiden, medan motsvarande på kontrollsträckan är drygt 15 %.

Den andra försöksvintern (88/89) har provsträckan 47 % is/snö

medan kontrollsträckan har 35 %. Av detta har provsträckan

fläckar eller spår av barmark i ca 7 % medan kontrollsträckan

har det i ca 10 % av totala tiden.

Andelen torr barmark är ungefär densamma på prov- och kontroll-

sträckan under en och samma vinter medan andelen varierar mellan

de olika vintrarna.

Väglagsobservationer Västerbottens län

      

 

 

 

 

 

 

Faran

1°°T
90j *

7II/\\ 7/'/// ////<

        

  

 

 

   

  

Anbumnrama

88/87 87/88 88/89 Vhter

vagag _ torr barmark E:| våt/fukt barmark |m ap el n bannark
7//1//4 spelfltunls Mi bomb/modd Im hård ls/snö

Figur 8. Väglagsfördelning för prov- (ao 15) och kontroll-
sträckorna (ao 22) under förevintern 86/87 och under
försöksvintrarna 87/88 och 88/89. Då sp (spår) eller
fl (fläckar) anges är det förutom tunn is eller bar-
mark ett is/snöväglag.
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För att testa om skillnaderna i andel is/snöväglag (egentligen

kvoter) är signifikant skilda från noll har en statistisk metod

tagits fram (9) och som beskrivs kortfattat i bilaga 7. Den

innehåller en approximativ beräkning av variansen beroende på

att det är kvoter av kvoter som används i beräkningarna, efter-

som resultat från försöksvintern på prov- och kontrollsträckorna

(fyra par) jämförs med resultat från förevintern d v 8 ej skill-

nader och procentenheter. Effekten beräknas för varje efter-

vinter för sig jämfört med förevintern. Vintern 87/88 har prov-

vägen 9 % i 14 % mer is/snö än kontrollvägen och vintern 88/89

21 % i 17 %. Det approximativt 95 %-iga konfidensintervallet

täcker inte nollan den andra vintern, vilket innebär att det då

är en signifikant skillnad mellan de båda sträckornas väglag.

I bilaga 5 syns spridningen mellan de olika observationspunkter-

na. Oftast är det dock i stort sett samma väglagsfördelning inom

ett arbetsområde under en vinter.

I bilaga 6 redovisas väglagsfördelningar vecka för vecka. Därav

framgår att under förevintern var det ca sex veckor i följd med

is/snö-väglag i januari och februari. Under november och decem-

ber var det is/snö ungefär halva tiden, men inte i några längre

sammanhängande perioder.

Under den första försöksvintern var det nästan en sammanhängande

is/snö-period från mitten av november till slutet av februari. I

mars var det is/snö ungefär hälften av tiden, dock ej i någon

längre sammanhängande tid. Under den långa perioden med is/snö

förekom vissa dagar med barmark, några fler dagar på kontroll-

vägen än på provvägen.

Under den andra försöksvintern var det nästan en lika lång sam-

manhängande is/snö-period som första försöksvintern.
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5.2 Friktion

Det finns påståenden som säger att friktionen på is/snö-väglag

är högre i norra Sverige än i södra och mellersta Sverige, p g a

kallare och torrare klimat. Friktionsmätningar utfördes därför

för att se om påståendet är sant eller ej. Om inget temperatur-

samband finns är nästa fråga om de samband.mellan väglag och

friktion som erhållits i Götaland (10) går att använda även i

Västerbotten.

Friktionen mättes vid vissa tillfällen då det uppstått halka

under de två första vintrarna. Mätplatserna framgår av figur 7.

Friktionen mättes med en BV11 (14) som bygger på skiddometer-

principen. Vid mätning används ett odubbat däck. Mäthjulet är

litet och har låg belastning vilket kan medföra att den uppmätta

friktionen vid lös snö/snömodd kan bli lägre än för ett normalt

personbilshjul. Skillnaden blir större ju större snödjupet är.

Mätningarna har utförts i höger hjulspår och mellan hjulspåren i

båda riktningarna över en 300 meter lång sträcka på varje plats.

För att entydigt kunna avgöra om temperaturen har betydelse för

friktionen har det vanligaste is/snö väglaget dvs tunn is valts.

Detta för att slippa skillnaden i friktion mellan olika is/snö

väglag. De uppmätta friktionsvärdena har sedan plottats mot tem-

peraturen. Resultaten framgår av figur 9 (vintern 86/87) och

figur 10 (vintern 87/88).

Den första vintern fanns det stora temperaturskillnader, men det

är ändå svårt att se några systematiska friktionsskillnader. De

högsta friktionsvärdena finns vid -2°C, men det beror troligen

på att beläggningen går igenom isskiktet ibland, eftersom obser-

vatören har angett att isskiktet är mycket tunt.

Friktionen är också något högre vid -20°C än vid -10, -14 och

-17°C. Alla dessa mätningar utom den vid -10°C är gjorda samma

dag på olika delsträckor. Det är kallast på morgonen med -20°C

och varmast på dagen med -14°C. Troligen är förhållandena lika
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på de tre delsträckorna och då skulle det bara vara temperaturen

som skiljer, men helt säkert är det inte. De friktionsmätningar

som redovisats i referens 10 som medianvärden och de här redo-

visade medelvärdena vid tunn is skiljer sig inte åt. Det bör

observeras att det inte är vägytans temperatur utan lufttempera-

tur och att det kan vara orsak till att ingen skillnad upptäcks.

Skillnaden p 9 a temperatur är tämligen liten och upptäcks där-

för troligen bara i kontrollerade försök.

Sammanställningen i figur 11 visar att tunn is har friktionsvär-

det 0,29 (medelvärde av medelvärden) och i referens 10 har tunn

is friktionen 0,27 (medelvärde av medianer). Lös snö och snömodd

har lägre friktion vid mätningarna i Västerbotten än i refe-

rens 10. Detta kan bero på att det som regel fanns ett tunt is-

skikt på vägen innan snön kom. Temperaturen låg i intervallen

-2°C till + 2°C. Mätningarna vid lös snö i referens 10 gjordes

mest vid små snödjup på ytbehandling vilket förklarar den rela-

tivt höga friktionen där. För övriga is/snö väglag och för bar-

markväglagen finns inga skillnader mellan referens 10 och

Västerbottensmätningarna.
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Figgr 9. Friktionsmedelvärden för tunn is vid olika lufttempe-

raturer vintern 86/87.
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Figgr 10. Friktionsmedelvärden för tunn is vid olika lufttempe-

raturer vintern 87/88.
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5.3 Trafikflöde

Mätningar av trafikflöde uppdelat på fordonstyper har gjorts

under hela vintrarna 86/87 och 87/88 på en plats i vardera

Robertsfors (prov) och Lövånger (kontroll) arbetsområde (se

figur 7). I Lövånger mättes även på sommaren 1987.

Som mätapparatur har använts en prototyp till Vägverkets flytt-

bara mätutrustning. Tidpunkten för varje fordonsaxel registreras

vid passage över de två givarna. Tolkning till fordon och beräk-

ning av hastighet sker i dator på vägverket. Dessa data sändes

utan korrigeringar för t ex bortfall till VTI för vidare bear-

betning.

Under vintern 86/87 var det mycket kallt och apparaturen funge-

rade då dåligt p 9 a problem med strömförsörjning. Vid tempera-

turer ner mot -30°C har endast 10-15 % av trafiken kodats som

riktiga fordon. Vid ca -20°C har ungefär dubbelt så många fordon

kodats riktigt. Under vintern 87/88 var det ett stort bortfall i

registreringen av 7-axliga fordon. Då dessa är en stor grupp av

tunga fordon med släp blir det svårt att sätta allt för stor

tillit till data för dessa. Vid speciellt lös snö erhölls ofta

låg verkningsgrad hos apparaturen. Detta gör det svårt att finna

samband mellan väglag och verkligt trafikflöde. Data för person-

bilar kan dock utnyttjas från perioder med inte alltför låg tem-

peratur och då det ej är lös snö/snömodd på vägen.

För att få något grepp om hur stort trafikflödet borde vara re-

dovisas resultat från en helårsräknande punkt 1983 inom Roberts-

fors ao (bilaga 4).

I nedanstående tabell visas det genomsnittliga antalet person-

bilar/dygn vid olika väglag under vintern 87/88. Endast dagar

utan mätavbrott finns med i redovisningen.
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Tabell 3. Genomsnittligt antal personbilar på vardagar vid oli-
ka väglag fr 0 m oktober 1987 t o m april 1988.

   

PROV KONTROLL

Antal Antal Antal Antal
Vâglag personbilar dagar personbilar dagar

Torr barmark 2 185 38 1 654 51

Fuktig barmark 2 619 4 1 712 7

Våt barmark 1 623 8

Tjock is 1 623 5

Packad snö 1 683 2 1 067 2

Tunn is 1 766 4 1 096 7

Rimfrost 2 308 2

Lös snö

Snömodd

Alla is/snö- 1 833 25 1 278 22
väglag

Alla väglag 2 080 67 1 549 84

  

 

   

 

Under vardagar vintern 87/88 färdades i genomsnitt följande an-

tal tunga fordon på E4:an.

 

Tunga fordon
Utan släp med släp

 

Prov 193 317

Kontroll 147 270

 

 

  

 

Under sommarens alla dagar 1987 förekom i genomsnitt nedanståen-

de antal fordon/dygn i stationen på kontrollvägen.

Personbilar 2 562

Personbilar med släp 277

Motorcykel och övrig tvåhjuling 29

Tungt fordon utan släp 151

Tungt fordon med släp 214
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Av tabellen framgår att provvägen har mer trafik än kontroll-

vägen. Det framgår också att de lätta fordonen är betydligt fler

under sommaren än under vintern. Den skillnad som erhållits

mellan barmarksväglag och is/snöväglag beror på att barmarksväg-

lagen mest ligger i början och slutet av vintern. Barmarksdagar

mitt i vintern förefaller inte ha mer trafik än is/snödagar.

I inledningen och slutet av vintern är trafiken större än mitt i

vintern. På kontrollvägen är det cirka 50 % fler personbilar/dygn

i inledningen och slutet än mitt i vintern. På provvägen är

skillnaden mellan vinterns delar något större. Det högsta antalet

personbilar, 3330 stycken förekom den 23 december på provvägen.

Personbilar med släp är ungefär 100 % fler i början och slutet av

vintern än mitt i. Motorcyklisterna är ungefär lika få under hela

vintern. De tunga fordonen utan släp är ungefär lika vanliga

under hela vinterperioden. En orsak till detta kan vara att en

stor del av dessa är bussar. Den tunga trafiken med släp har

också en svacka under högvintern i ungefär samma omfattning som

personbilar. Den tunga trafiken med släp har också stora vecko-

variationer. Mitt i arbetsveckan är det ungefär fyra gånger så

många fordon som på veckändan och fredagstrafiken ligger någon-

stans däremellan. Ibland är måndagstrafiken nere i samma nivå som

fredagens.

5.4 Hastighet

Punkthastigheter för fordon erhålles ur samma data som trafik-

räkningarna, vilket gör att dessa data också måste behandlas med

stor. försiktighet. Detta gör att enbart personbilshastigheterna

studeras för 86/87, medan även de tunga fordonens hastighet anges

för 87/88.
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Väglagsobservationer gjordes på hastighetsmätningspunkterna en

gång varje vardag vid de ordinarie väglagsobservationerna. De

dagar friktionen mättes finns ytterligare observationer i an-

slutning till mätningarna.

I de följande tabellerna är det väglaget som observerats vid

väglagsuppföljningen som anges. Det innebär att det mycket väl

kan ha förekommit andra väglag under dagen men hela dagens has-

tighetsmátningar hänförs till det enda observerade väglaget.

Endast dagar utan mätavbrott har tagits med i redovisningen.

Tabell 4. Medelhastighet för personbilar (V) under n antal da-
gar med ett visst väglag. Viss reservation för data

 

från 86/87.

PROV KONTROLL

86/87 87/88 86/87 87/88

Vâglag V n v_ 11 'G n ? ' n

 

Torr barmark 98,3 40 98,2 38 100,5 44 98,8 51

Fuktig barmark 94,0 7 98,5 4 98,4 5 95,0 7

Våt barmark 92,5 8 95,6 8 95,8 8

Tjock is 98,2 5 88,4 5

Packad snö 91,5 2 93,5 2

Tunn is 91,4 5 92,0 4 95,0 2 93,7 7

Rimfrost 95,0 1 94,5 2

Lös snö 93,0 1

Snömodd

Alla is/snö 95,3 22 91,5 25 93,5 4 91,8 22
även blandn.

av ovanstående
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Tabell 5.

Under

stationen på kontrollvägen.

Personbilar

Motorcyklar

Medelhastighet för tunga fordon utan släp (VT) och
tunga fordon med släp (VTs) under n antal dagar med

visst väglag. Endast vintern 87/88.

   

PROV KONTROLL

Väglag vi vis n vi ;55 n

Torr barmark 87,5 80,9 38 88,6 81,1 51

Fuktig barmark 88,8 81,8 4 87,0 79,9 7

Våt barmark 87,1 80,3 8

Tjock is 83,2 78,0 5

Packad snö 88,5 79,0 2 85,5 79,0 2

Tunn is 88,5 78,3 4 87,9 80,1 7

Rimfrost 87,5 81,5 2

Lös snö

Snömodd

Alla is/snö 86,3 79,0 25 86,9 79,7 22
även blandn.

av ovanstående

   

sommaren 1987 höll

Tunga fordon utan släp

Tunga fordon med släp

Som

heter

väglag vintern 87/88. Det finns visserligen enstaka dygn då has-

fordonen följande medelhastigheter

99,1

104,1

89,4

82,7

synes i tabellerna ligger medelvärdet av dygnsmedelhastig-

för personbilar Över 90 km/h för alla väglag utom för ett

tighetsnivån är lägre och som framgår av kommande figurer.

De tunga fordonens dygnsmedelhastighet skiljer inte heller mycket

mellan olika väglag och ligger också över gällande hastighets-

gräns för respektive fordonstyp.
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Hastigheten vid väglaget tjock is på provvägen skiljer på nästan

10 km/h mellan de två vintrarna. Ett 95 % konfidensintervall

visar att skillnaden är signifikant skild från 0. Det går inte

att ur väglagsobservationerna finna något som motiverar skillna-

den. Båda åren rådde det is/snöväglag hela dagarna vilket kan

utläsas ur protokollen.. Det som dock skiljer är att vintern

87/88 låg en del av dessa dagar i slutet av november och det var

nästan den första halka som rådde på vägen och det är också då

som de lägsta dygnsmedelhastigheterna erhållits. Ovana att köra

på is/snö kan vara orsaken. Vid de första is/snöväglagen vintern

86/87 håller man också lägre fart än senare på vintern. I Övrigt

är det inga stora skillnader i hastighet vid ett och samma väg-

lag. Det innebär att skyltarna om osaltat försök inte haft någon

större inverkan på hastigheten. Lägsta dygnsmedelhastigheten för

personbilar erhölls under ett dygn då det föll 24 mm regn. Me-

delhastigheten var då 75 km/h. Ungefär samma timmedelhastighet

erhölls som lägst vid låg friktion (0,10-0,25) och kraftig snö-

rök. Dygnsmedelhastigheten var då 85 km/h. Detta antyder att

sikten har större betydelse för hastigheten än vad väglaget har.

I figurerna som följer redovisas hur timmedelhastigheten varie-

rar under dygn med olika väglag. Under figurerna anges också när

och vilka väglag som observerats. Vissa väderuppgifter ges för

Umeå flygplats.

De foton som redovisas är som regel inte tagna samma dag som de

i figurerna redovisade mätningarna är gjorda, men fotona återger

ändå ungefär det väglag som rådde.

I den första figuren råder det torr barmark och det är +6 - +7°C

under hela dygnet och timmedelhastigheten rör sig kring 100 km/h

med en variation på några km/h över respektive under. Av figuren

framgår också hur många fordon som passerat punkten. På provvägen

är det fler fordon alla timmar än på kontrollvägen. Skillnaden är

störst vid morgon- och kvällstrafik (resor till/från arbetet).
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VÄSTERBOTTEN ON 871021
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Figgr 12. Timmedelhastighet och timflöde för personbilar i
prov . . . . . .. och kontroll _ _ _

Våglagsobservationer
Prov: kl 0500 torr barmark +6°C
Kontroll: kl 12°0 torr barmark +6°C

Väder Umeå flygplats
Maxtemp +7,5°C
Mintemp +6,5°C

Dygnsnederbörd 0,0 mm
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I figur 13 visas ett dygn med väglaget tunn is och tjock is. På

morgonen regnar det och hela provvägen sandas. Mycket av sanden

ligger utanför hjulspårsområdet. De friktionstal som anges är

medelvärden över 300 m för olika sidolägen och riktningar. Det

högre friktionstal som anges för provvägen är från området mel-

lan hjulspåren där sanden ligger kvar. I hjulspårsområdet är det

inte så stor skillnad mellan den sandade och osandade sträckan.

Trots den låga friktionen ligger timmedelhastigheten mellan 90

och 100 km/h under dagen. På morgonen när det regnade och frik-

tionsnivån förmodligen låg ner mot 0,1 sänktes timmedelhastig-

heten ner mot 85 km/h. På efternatten körde man mycket fort,

betydligt över 100 km/h.

Fotot nedan visar väglaget den dagen.
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VÄSTERBOTTEN ON 871202
MEDELHASTIGHET
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Timmedelhastighet och timflöde för personbilar iFigur 13.

Vâglagsobservationer
P: kl 15.05-15.35 tunn is,
K: kl 11.00-11.40 tunn is,

Friktionsmåtning
P: kl 07.50-09.50 tunn is,

friktion 0,15-O,30
K: kl 10.20-10.25 tunn is,

friktion 0,15-0,20
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prov (p) ___ _ _ och kontroll (k) _ _ _ _

sand, regn på morgonen -3°C
snö på vägrenen

tjock is, sand +2°C,

tjock is, +2°C,



34

I figur 14 visas ett dygn med lätt-måttligt snöfall och snödrev
och med väglaget tunn is där timmedelhastigheten oftast ligger
mellan 90 och drygt 95 km/h.

Fotot nedan visar liknande väder och väglag.
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VÄSTERBOTTEN TI 880301
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Figgr 14. Timmedelhastighet och timflöde för personbilar i
prov (p) . . . . .. och kontroll (k) _ _ _ _

Väglagsobservationer
P: kl 12.30-13.10, tunn is, lätt snöfall, måttligt snödrev

-4°C

K: kl 14.30, tunn is, måttligt snöfall, måttligt snödrev
-6°C

Väder Umeå flygplats
Maxtemp -6,5°C
Mintemp -8,5°C
Dygnsnederbörd 2,3 mm
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I figur 15 råder ungefär samma förhållanden som i figur 14 mendärtill kommer att det är kraftig snörök efter bilarna. Vid frik-tionsmätningarna har man skrivit "kraftig snörök - trafikfara"och timmedelhastigheten går då ibland ner mot 75 km/h.Den uppmätta friktionen är låg (O,10-0,25) vilket innebär bådemycket dålig sikt och väldigt halt. Vid den lägsta timmedelhas-
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VÄSTERBOTTEN TO 871210

Vâglagsobservationer
P: 11.45-12.30, packad snö, tunn is (spår),

K: 14.30, packad snö, tunn is (spår),
måttligt snöfall och snödrev, -3°C

Friktionsmâtning
"Kraftig snörök - trafikfara" i både prov och kontroll
P:

K:

VTI MEDDELANDE 636

måttligt snöfall, -3°C, kraftig snörök

08.00-10.15, tunn is, 1 cm lös snö, tätt snöfall,
-1°C, friktion O,lO-O,25
10.50, tunn is, 1 cm lös snö på packad snö, tätt snöfall,
-1°C, friktion 0,09-0,12
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5.5 Stopp och blockeringar

När det gäller att få uppgifter om stopp och blockeringar på vä-

gen, har en passiv metod utnyttjats d v 3 att det som har kommit

till väghållarens kännedom tas med.

Följande stopp har förekommit:

86/87 87/88

Provväg 2-3 8
Kontrollväg 0 0

Av de åtta fordon som fått stopp under vinter 87/88 måste tre

fordon hjälpas igång. Inte någon gång har övrig trafik blocke-

rats.

5.6 Olyckor

I Västerbotten har endast polisrapporterade olyckor studerats

och de kommer att redovisas dels med och dels utan viltolyckor.

Även här utnyttjas data från både prov- och kontrollvägen för

tidsperioden under försöket, men även för en femårig före-period

för att få ett grepp om trafiksäkerhetsläget på prov- och kont-

rollsträckan vid samma väghållning.

I figuren på nästa sida har antalet olyckor (med och utan vilt-

olyckor) prickats för förevintrarna och försöksvintrarna. Som

synes varierar antalet olyckor mycket mellan olika vintrar.

VTI MEDDELANDE 636



39

Totala
antalet

olyckor

A

50-

40-

30* X Prowägen osaltad

O Prowägen saltad

20- C Kontrollvägen saltad

10-

  

82783 ' 84785 ' 873787 ' 88789 Vinter

Antalet
olyckor
exklusive
vilt

A
30-

20-

X Provvägen osaltad

O Provvägen saltad

10' O Kontrollvägen saltad

  

82]83 ' 84785 ' 88/87 ' 88789 Vinter

Figur 16. Antalet olyckor (med och utan viltolyckor) under vint-

rar från fem år före försöket t o m andra försöks-

vintern.
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A n t a 1 o l Y G k 0 r

Inklusive vilt' Exklusive vilt

Vinter Prov Kontroll Prov Kontroll

82/83 - 86/87 161 107 61 40

87/88 - 88/89 93 49 45 17

  

 

   

 

Punktskattningen för olycksförändringen då viltolyckorna inklu-

deras blir

ahr-2313.3 =
vilket innebär att olyckorna ökat med 26 % under försöksperio-

den. För att få ett grepp om säkerheten i denna siffra beräknas

ett 95 %-igt konfidensintervall som går från -17 % till +93 %

d v 3 den olycksökning som erhållits är inte signifikant skild

från noll på 5 % risknivå. Hur konfidensintervallet beräknas och

varför det beräknas på detta sätt framgår av bilaga 12.

Motsvarande siffror exklusive viltolyckor blir 74 % med

konfidensintervall från -13 % till +245 %.

Antalet viltolyckor förändrades inte vid övergång till osaltad

vinterväghållning. Eftersom viltolyckorna är en så pass stor del

av alla olyckor blir det stor skillnad i effektskattning beroen-

de på om viltolyckor inkluderas eller exkluderas.

Om motsvarande beräkningar görs för is/snöolyckor fås 11 % res-

pektive 50 % d v 3 lägre än då samtliga väglag studeras. Det

innebär att is/snöolyckorna har ökat mindre än vad barmarks-

olyckorna har gjort. Detta leder till att kvoten

andel is/snöolyckor
andel is/snöväglag

 

studeras.
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I andelen is/snöväglag ingår även spår och fläckar med barmark.

Andelen is/snövåglag
Vintern Prov Kontroll

86/87 0,30 0,27

87/88 0,49 0,41

88/89 _ 0,47 0,35

Andelen is/snöolyckor
Inklusive vilt Exklusive vilt

Vintern Prov Kbntroll Prov Kontroll

86/87 0,54 0,57 0,71 0,67

87/88 0,84 0,83 1,00 0,92

88/89 0,75 0,76 0,89 1,00

Andelen is/snöolyckor är påfallande lika i prov- och kontroll-
områdena om en och samma vinter studeras.

Andelen is/snöolyckor/Andelen is/snövâglag
Inklusive vilt Exklusive vilt

Vintern Prov Kontroll Prov Kontroll

86/87 1,80 2,11 2,37 2,48

87/88 1,71 2,02 2,04 2,24

88/89 1,60 2,17 1,89 2,85

Siffrorna i tabellen ovan tyder på att relativt barmark inträf-

far det något fler olyckor på is/snö i kontrollområdet och att

så var fallet även vintern före försöket.

För att studera förändringen av svårare olyckor görs samma ana-

lys av personskadeolyckor som tidigare gjorts för alla olyckor.

Antal personskadeolyckor
Inklusive vilt Exklusive vilt

Vintrar Prov Kontroll Prov Kontroll

82/83-86/87 26 23 17 14

87/88-88/89 22 9 13 6

Antalet personskadeolyckor (inklusive vilt) har ökat med 116 %

under försöket. Motsvarande siffra exklusive vilt är 78 %.

Detta innebär att de svårare olyckorna har ökat mer under för-

söksperioden än vad totala antalet olyckor gjort (inklusive

vilt). Däremot när viltolyckor exkluderas är olycksökningen

densamma för personskadade som för alla svårighetsgrader.
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5.7 Trafikanternas inställning

Trafikanternas inställning har mätts med hjälp av enkäter. För

genomförandet av denna enkätundersökning har Vägverket anlitat

AB Marketing Bo Jönsson, och för slutredovisning till denna

rapport har VTI anlitats.

Vägverket har definierat målgrupperna som personbilsförare och

yrkesförare och själva svarat för urvalet.

Undersökningen bland personbilsförare har genomförts som postal

enkät. Två postala påminnelser har gjorts: ett postkort efter ca

en vecka och ett nytt frågeformulär med brev drygt två veckor

efter första utsändningen av frågeformuläret. I undersökningens

slutskede har dessutom telefonpåminnelser gjorts och i 15 fall

telefonintervju genomförts.

Yrkesförare har fått sin enkät genom att personal från vägför-

valtningen i Umeå delat ut dem. Inga påminnelser har gjorts i

denna grupp. I ett antal fall har personliga intervjuer ersatt

enkäten.

Inga bortfallsanalyser är gjorda.

Yrkesförarna är uppdelade i två grupper, dels förare av bil-

frakter, distributionsbilar och bussar och dels förare av taxi,

polisbilar och ambulanser.

Alla enkäter distribuerades dels våren 1987, d v 3 som föremät-

ning och dels våren 1988 dvs som eftermätning.

I föremätningarna har enkätfrågorna behandlat prov- och kontroll-

sträckor sammanslagna medan de i eftermätningarna behandlats var

för sig.

Urvalet förare av personbil omfattade:

- 1987 696 st med bortfall på 136, d v 3 80 % svar.
- 1988 818 st med bortfall på 190, d v 3 77 % svar.
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Till yrkesförare ser motsvarande uppgifter ut enligt följande:

1987 - Tunga fordon Lätta fordon

Utlämnade enkäter 203 170

Bortfall enkäter 129 81

Intervjuer 74 89

1988 Tunga fordon Lätta fordon

Utlämnade enkäter 213 161

Bortfall enkäter 134 91

Enkäterna har konstruerats av Vägverket och kompletterats av

ABM. Enkätformulären finns i bilaga 9 och 10.

ABM, har redovisat resultaten i tabellform i fyra separata rap-

porter (13). Delar av dessa resultat redovisas med kommentarer

och tolkningar i detta avsnitt. För Övriga resultat av enkäten

hänvisas till ABM:s rapporter. Beskrivningen av genomförandet

och urvalet ovan är hämtat från dessa rapporter.

Resultaten redovisas under tre delavsnitt, bedömning av väglag

och väghållning, hur väglaget påverkat beteendet, samt frågor

kring användning av vägsalt.

5.7.1 Bedömning av väglag och väghållning

 

Man har i en fråga fått ange vad man anser ha varit det van-

ligaste väglaget på sträckorna Sävar-Ånäset-Bureå, där sträckan

Sävar-Ånäset är provsträckan och Ånäset-Bureå är kontroll-

sträckan. Resultaten av detta visar bl a att vintrarna skiljer

sig åt. Skulle de varit lika borde bedömningen av kontroll-

sträckan vara densamma båda vintrarna. Istället får vi fram att

betydligt fler anger barmark som vanligast under föremätningen
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på hela sträckan (73 %) än vad som är fallet i eftermätningen på

kontrollsträckan, 57 % (figur 17). Bedömningen av provsträckan

skiljer sig något från kontrollsträckan i eftermätningen. Bar-

mark uppfattas som något vanligare på den saltade vägen. Bilis-

ternas bedömningar stämmer här väl överens med de faktiska väg-

lagsobservationerna (figur 8), som också visar en högre andel

barmark på kontrollsträckan.
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Prov+kontroll -87 Prov -88 Kontroll -88

Figur 17. Personbilsförares bedömning av väglag.

Trots att bedömningar och observationer stämmer väl överens är

det inte alltid så att bedömningarna ger en helt korrekt bild av

verkligheten. Att den styrs av andra faktorer kan t ex illustre-

ras genom hur den skiljer sig mellan de som tycker bra om väg-

salt och de som inte gör det (figur 18). Här ser man att de som

tycker bra om salt mycket sällan ser _barmark på den saltfria

sträckan medan de som tycker illa om salt oftare ser barmark. På

den. saltade sträckan finns ingen sådan skillnad. Resultaten för

yrkesförarna är i stort sett desamma som för personbilsförarna.
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Figgr 18. Personbilsförares bedömning av väglag mot inställning
till vägsalt.

När det sedan gäller själva värderingen av väghållningen så är

skillnaderna i personbilsgruppen små mellan såväl före-/efter-

mätning som mellan prov-/kontrollsträcka (figur 19). De flesta

anser att den varit ganska bra. Konsekvent anser betydligt fler

bland de som inte gillar salt, att provsträckans väghållning var

bra (figur 20), en skillnad som inte gäller kontrollsträckan.

60-70 % av personbilisterna är således nöjdamed väghållningen

oberoende av om man saltat eller ej. Yrkesförarnas bedömning är

i stort sett densamma som personbilsförarnas. Vad som skiljer är

att ca 10 % färre tycker att väghållningen på provsträckan varit

bra.
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I Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

0 Ganska dålig

[III] Mycket dålig

     

Figgr 19. Personbilsförarnas bedömning av väghållningen.
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Figur 20. Personbilsförarnas bedömning av väghållningen mot
inställning till vägsalt.
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Man gavs också möjlighet att framföra vilken typ av väghållning

man föredrar på de aktuella sträckorna. Resultatet Visar att man

redan under föremätningen klart föredrar saltfria metoder (figur

21). Endast 6% föredrar saltning. I eftermätningen har något

fler angett att de föredrar salt, men andelen som föredrar salt-

fritt är alltså i klar majoritet, ett resultat som gäller för

såväl yrkesförare som personbilsförare. Bland yrkesförarna före-

drar dock de med tunga fordon i högre grad saltåtgärder.

  

T

 

D P /skra /san
60% -- bg p
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-87 -88 -87 -88 -87 -88

persb persb yrkes. yrkes. yrkes. yrkes.

tunga tunga lätta lätta

Figur 21. Väghållningsmetoder som.föredras.

5.7.2 Beteendeförändringar

 

Enkäten innehåller en fråga om ändrat beteende, nämligen om man

sänkt hastigheten pga väglaget. Svaren har angetts i hur många

gånger man sänkt hastigheten kraftigt och resultaten visar att

man oftare fått sänka farten andra provvintern än första, både

på kontrollsträckan och på provsträckan. Behovet att sänka

farten var dock störst på provsträckan (figur 22). Detta visar

dels, att vintrarna i sig påverkat hastigheten olika, och dels

att saltfri väg inneburit att man anser sig oftare hålla lägre

hastigheter.

Figur 22 visar det genomsnittliga antalet sänkningar bland samt-

liga personbilsförare, dvs även utslaget på dem som inte sänkt.

Ett genomsnitt över bara de som sänkt hastigheten skulle bli be-

tydligt högre. Dessa hastighetsminskningar slår dock inte igenom

lika tydligt i de faktiska medelhastigheterna (avsnitt 5.4).
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Figgr 22. Hastighetssänkningar bland personbilsförare som kon-
sekvens av väglaget.

I fördelningen över inställning till salt ser man också att de

som tycker bra om salt oftare anger att man behövt sänka farten

på såväl provsträckan som k0ntrollsträckan,än de som tycker att

salt är dåligt (figur 23).
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Figgr 23. Hastighetssänkningar bland personbilsförare som kon-
sekvens av väglaget mot inställning till vägsalt.
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5.7.3 Inställning till vägsalt

 

Huvudsyftet med enkäten var att mäta bilisternas inställning

till vägsalt. Därför har också relativt många frågor i formulä-

ret berört vägsaltet. Den mest övergripande frågan, allmän in-

ställning till vägsalt visar att de flesta tycker att salt är

dåligt (figur 24). Detta gäller såväl före som efter att man tog

bort saltet, men erfarenheten av att köra på saltfritt gör att

något fler går övertill den positiva sidan. Ingen speciell

grupp avviker från detta mönster när det gäller ålder eller kön,

men en tendens finns att man är mer negativ om man har längre

årlig körsträcka (figur 25).
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Figgr 24. Allmän inställning till vägsalt bland personbilister.
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*Figgr 25. Andel som anser vägsalt dåligt mot årlig körsträcka
bland personbilister.
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Yrkesförare visar i stort sett samma mönster som personbilister.

Redan från början har man en negativ inställning som kvarstår,

något lite försvagad efter att man slutat salta (figur 26). Av

yrkesförarna är förarna av lätta fordon de som är mest negativa

och som.minst ändrar sin uppfattning i eftermätningen.
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% 50 - Neutral
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N<»

10 'w ' I ///
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Figur 26. Allmän inställning till vägsalt bland yrkesförare.

För att nyansera dessa uppfattningar något har bl a en fråga

ställts om var man anser det lämpligt att salta. I föremätningen

bland personbilsförare anser de flesta att man bör avstå helt.

En relativt storgrupp anser också att man bör salta på svårare

partier. Samma principiella fördelning finns också i eftermät-

ningen, men något färre vill avstå helt och några fler vill ha

salt på svåra partier (figur 27).
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Figur 27. Personbilsförares uppfattning om användning av salt
på speciella vägar ellerplatser.

Bland yrkesförarna är uppfattningarna något delade; Förare av

lätta fordon tycker i ännu högre grad än personbilsförarna att

man skall avstå helt. Förare av tunga fordon däremot trycker i

betydligt högre grad på att man bör salta på svåra partier.

Efter försöket är det också betydligt fler som vill ha salt på

de större vägarna (figur 28).
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Figur 28. Yrkesförares uppfattning om användning av salt på
speciella vägar ellerplatser.
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För att mäta beredskapen att själv göra uppoffringar för att

slippa vägsaltet har en fråga ställts om man kan acceptera en

sänkning av hastighetsgränsen på 90-väg vintertid om saltet togs

bort. Här visar resultaten att denna vilja är ganska liten bland

såväl personbilsförare som bland yrkesförare (figur 29). Bland

personbilsförarna ändrar man inte alls uppfatning mellan mät-

tillfällena, medan yrkesförarnas uppfattning ändras så att man i

eftermätningen i något högre grad accepterar en sänkning. Här

skiljer sig inte de båda yrkesförarkategorierna åt.
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Figur 29. Acceptans för sänkt hastighetsgräns på 90-vägom
saltet tas bort.

5.8 Våghållarens arbetsmiljö och erfarenheter

I detta delkapitel redovisas en kartläggning och utvärdering av

attityder hos väghållningspersonal i prov- och kontrollområdet

(12), Undersökningen har gjorts av Psykologtjänst i Umeå HB.

I en extraordinär situation som försöket med saltfria vägar år

måste Vägverkets personal vara än mer uppmärksam i sitt arbets-

utövande. Situationen innebär inte enbart att betingelserna för

arbetet i sig är förändrade utan även att bevakningen från andra

yrkesutövare, allmänheten och massmedia ligger på en högre nivå

än normalt, speciellt vid tillbud och olyckstillfällen. För att
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kunna handskas med den Ökade stressen och uppmärksamheten måste

de berörda personerna mentalt förbereda sig (medvetet eller

omedvetet) genom att för det första tro på försöket både Vad

gäller framgång och nödvändighet. För det andra genom att accep-

tera en högre stressnivå i sitt arbete samt för det tredje att

inför sig själva och andra kunna bemöta och förklara den eventu-

ella negativa kritiken som kan komma som ett resultat av försö-

kets effekter. Dessa medvetna eller omedvetna personliga ställ-

ningstaganden ligger till grund för de attityder man sedan har

kopplade till försöket som sådant.

Attitydundersökningen genomfördes vid tvåtillfällen i prov-

området respektive kontrollområdet. Det första tillfället var i

januari 1988 medan det andra tillfället var i april 1988. Data-

insamlingen gjordes som strukturerad intervju utifrån i förväg

fastställda frågeformulär (bilaga 11). Antalet intervjuade per-

soner i provområdet var 15 och i kontrollområdet 14.

Tabell 6. Befattningsstrukturen inom respektive väghållnings-

 

 

 

område.

Våghållningsomrâde

Befattning Prov Kontroll

Arbetsledare 4 4
Maskinist/reparatör 5 5
Vägarbetare 6 5

Totalt 15 14

  

 

 

Som framgår av tabell 6 är befattningsstrukturen i det närmaste

identisk mellan de båda väghållningsområdena. Detsamma gäller

bakgrundsfaktorerna ålder, civilstånd och antalet barn.

Eftersom inte någon skillnad i befattningsstruktur eller bak-

grundsfaktorer förekommer mellan väghållningsområdena innebär

detta att de eventuella skillnader i attityder till försöket med

saltfria vägar måste tillskrivas skillnaden i arbetsförhållan-

dena som beror av försöket som sådant snarare än något annat.
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Attityd till försöket med saltfria vägar

På frågan omvad man själv tycker om försöket med saltfria vägar

framkommer en klart signifikant skillnad mellan väghållningsom-

rådena vad gäller attityden till saltfritt. Inom provområdet är

man Överlag positiv till försöket medan man inom kontrollområdet

är mer neutral och i vissa fall negativ till försöket. Vid andra

undersökningstillfället har denna signifikanta skillnad helt

försvunnit på så sätt att man inom provområdet nu är mindre

positiv till försöket medan man i kontrollområdet har blivit mer

positivt inställda.

vad har försöket inneburit för Dig och Ditt arbete?

På frågan vad försöket inneburit för ens eget arbete framkommer

en klar skillnad mellan arbetsledare och icke-arbetsledare. För

arbetsledare har försöket inneburit en ökad arbetsinsats som

karaktäriseras av mer passning och högre krav på att vara ob-

servant och alert. Bland den övriga personalen har man inte

märkt någon påtaglig förändring. Vid det andra intervjutill-

fället framkommer en klar förändring. Arbetsledare rapporterar

fortfarande samma förändring medan den övriga personalen vid

detta tillfälle betonar den ökade arbetsbelastningen under

ordinarie arbetstid samt det höga övertidsuttaget som varit nöd-

vändigt att göra. Den stora skillnaden mellan arbetsledare och

icke-arbetsledare ligger i detta fall i att arbetsledare upp-

lever sin nya arbetssituation som psykiskt tyngre jämfört med

tidigare, medan de övriga upplever en klar ökning av den fysiska

arbetstyngden. Förändringen för arbetsledare har också lett till

förändringar i arbetsledningssituationen i form av mer arbets-

ledning med inslag av större vaksamhet, ökad press och oro samt

fler. inspektionsresor. På beslutssidan upplever man att antalet

beslut man måste fatta har ökat men samtidigt har beslutssitua-

tionen förenklats i den bemärkelsen att avvägningen mellan att

salta eller inte salta är eliminerad. För övrig personal har

arbetsmetodiken förändrats i någon mån främst med avseende på

att arbetsåtgärderna måste sättas in betydligt snabbare än tidi-

gare men också genom att fler maskiner måste vara ute i arbete

samtidigt speciellt hyvling och sandning.
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Den ökade beredskapen som gällde fram till och med trettondags-

helgen upplevde man på arbetsledarsidan som en positiv för-

stärkning som gav ökad trygghet och som även bäddade för att

eventuella åtgärder kunde sättas in omedelbart. Bland Övrig

personal upplevde man dock denna Ökade beredskap som i vissa

fall onödig speciellt när väder- och väglagssituationen var

sådan att några insatser inte var nödvändiga att sätta in.

Till personalen i kontrollområdet ställdes frågan om man an-

passat sitt arbete i någon utsträckning till försöket inom prov-

området. Utifrån svaren kan man fastställa att några övergripan-

de åtgärder inte har vidtagits, däremot har man medvetet eller

omedvetet hållit igen något på saltningen för att inte avvika

för mycket från trafikmiljön inom provområdet.

Positiva och negativa aspekter på saltfria vågar

I attitydundersökningen har ingått att var och en har fått ta

ställning till vad som kan vara positivt och negativt med salt-

fria vägar. Den största skillnaden mellan prov- och kontroll-

området gäller i första hand inte vilka aspekter som man ville

anföra som positiva respektive negativa utan snarare antalet as-

pekter man anför. Gemensamt för de båda områdena gäller att man

anför följande positiva aspekter; förbättring av den totala mil-

jön, förbättring av trafikmiljön, färre rostskador, bättre sikt

och renare fordon. För provområdet gäller dessutom att man anför

renare vägmarkeringar samt att vägbanan torkar upp fortare. När

det gäller negativa aspekter med saltfria vägar är det speciellt

det försämrade väglaget och den ökade arbetsinsatsen som man

anför. Ingen skillnad framkom mellan de båda undersökningstill-

fällena. Vid det andra undersökningstillfället ställdes även

frågan om det fanns situationer eller tillfällen då det kunde

vara befogat att använda sig av saltning av vägbanan. Även på

denna fråga framkom stora likheter mellan de båda områdena. De

situationer och tillfällen man pekade på var blixthalka samt

underkylt regn. I Robertsfors förekom även svaret att det egent-

ligen aldrig var nödvändigt med saltning utan vad som krävdes

var en bättre anpassning av hastigheten till rådande väglag hos

trafikanterna i allmänhet.
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Reaktioner hos allmänheten och andra trafikantgrupper som kommit

till personalens kännedom

Åsikterna inom provområdet är att privatbilismen, taxi och buss-

trafiken har reagerat positivt på försöket med saltfria vägar

medan den tunga yrkestrafiken och då speciellt genomfartstra-

fiken har reagerat negativt på försöket. Man förklarar detta med

att den speciella trafikgruppen dels förväntar sig att väglaget

i det närmaste skall vara sommarväg och därmed inte har den nöd-

vändiga utrustningen för vinterväglaget som råder inom försöks-

området och dels att man redan innan försöket startade var nega-

tivt inställd till försöket. Detta tog sig också uttryck i pro-

testlistor och namninsamlingar inom åkarkategorin. Åsikterna

inom. kontrollområdet är att det finns ett fåtal positiva reak-

tioner men det stora flertalet har reagerat negativt på det för-

sämrade väglaget. Detta gäller såväl privatbilismen som yrkes-

trafiken. Vid intervjutillfälle 2 i stort samma förhållande inom

och mellan väghållningsområdena. Den skillnad som framkommer

finns' inom provområdet där man upplever en besvikelse och på-

taglig irritation över massmedias sätt att negativt kommentera

vägverkspersonalens sätt att handskas med sina arbetsuppgifter.

Dessa upplevda reaktioner kan jämföras med attitydundersökning-

arna som ger ett annat resultat. De negativa hörs mest/upplevs

som. många av den som får klagomål. Attitydundersöknigen ger den

bästa beskrivningen av de olika trafikantkategoriernas åsikter

(se kap 5.7). Observera dock att när det gäller yrkestrafiken

har endast de lokala deltagit i attitydundersökningen.

Olyckor och tillbud

Vid det andra undersökningstillfället ombads samtliga tillfrå-

gade att värdera omantalet olyckor och tillbud förändrats under

försöksperioden. Personalen inom kontrollområdet ombads även att

ge sin syn på olyckor och tillbud inom provområdet. Av resul-

taten framgår att man inom provområdet tycker sig ha märkt en

viss ökning av tillbuden (men inte olyckorna). Orsakerna till

ökningen förklarar man med de alltför höga hastigheterna som

trafiken håller. Vidare anser man att en viktig faktor utgörs av

ouppmärksamhet hos trafikanterna. Inom det egna området i kon-
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trollområdet har man inte märkt någon Ökning alls vad gäller

olyckor och tillbud däremot anser man att dessa har ökat kraf-

tigt inom provområdet. Orsakerna till denna ökning är förutom

höga hastigheter och ouppmärksamhet även halka, spårbildning och

allmänt försämrat väglag inom försöksområdet.

5.9 Väghållarens vidtagna åtgärder och kostnader

De båda arbetsområdena har skilt ut tid och kostnader för att

vinterväghålla E4 från resten av vinterväghållningen i arbets-

området. De arbeten (konton) som tagits med är snöplogning, snö-

bortforsling, snödikning/svallisborttagning, utmärkning av väg,

kemisk och mekanisk halkbekämpning, anskaffning av spridare,

uppsättning av vägmärken (osaltad väg), rengöring av vägkantref-

lektorer och renhållning (sopning).

Det bör kanske än en gång påpekas att de båda försöksvintrarna

var långt ifrån normala vintrar så de siffror som redovisas är

därför även en effekt av vädret.

I provområdet har man gjort en uppskattning av hur många gånger

man är ute normalt (ungefärligt medelvärde av fem år) och jäm-

fört med hur många gånger man varit ute försöksvintrarna, vilket

framgår av tabellen nedan.

'Normalt' 87/88 88/89

Plogat 50 82 38

Hyvlat 20 40 24

Helsandat 15 47 48

Fläcksandat 20 37 31

Saltat 30 0 0
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Förbrukade mängder av halkbekämpningsmaterial.

PROV KONTROLL

. Salt ton Sand.m§ Salt ton Sandzm3
på E4:an hela ao på E4:an E4:an Hela ao

86/87 65 1 500 74 84 633

87/88 0 1 974 120 492 1 068

88/89 0 2 361 153 410 1 332

Som synes av kontrollområdets förbrukning har det gått åt mycket

mera material de två försöksvintrarna än vintern innan, 50-100 %

mer salt och cirka fem.gånger mer sand på E4:an. Detta tyder på

att det ur halksynpunkt varit besvärliga vintrar.

Kostnaderna för vinterväghållningen på E4 i både prov- och kont-

rollområdet har givetvis också varit högre under försöken vilket

framgår av tabellen nedan.

PROV KONTROLL
kr kr/km. kr kr/km

86/87 231 000 4 442 111 000 2 413

87/88 566 800 10 900 349 600 7 600

88/89 481 300 9 256 321 500 6 989

Som synes har provområdet under förevintern, d v 5 86/87, 84 %

högre kostnader för vinterväghållningen än vad kontrollområdet

har. Skillnaderna i kostnad för vinterväghållningen 86/87 är så

stora att om hänsyn tas till detta då provvintrarna jämförs (se

kap 3.2) så blir den saltfria vinterväghållningen i provområdet

20-30 % billigare än vinterväghållningen med salt i kontroll-

området.

Studeras tids- och materialförbrukning fyra vintrar bakåt d v 8

1983-1986 och för hela arbetsområdet visar det sig att prov-

området snöröjer 25 % längre tid, förbrukar 10 % mindre salt och

67 % mer sand per längdenhet. Beträffande saltningen varierar

det mellan åren vilket arbetsområde som förbrukat mest salt.

Totalt över de fyra åren har kontrollområdet störst förbrukning.
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Detta innebär att redan före försöket hade provområdet en in-

riktning som.innebar något mindre saltning och framför allt en

annan vinterväghållning än vad kontrollområdet hade i hela ar-

betsområdet. Detta resultat behöver dock inte gälla för E4zan.

Om kostnaderna för E4 vintern 86/87 jämförs för olika åtgärder

visar det sig att kontrollområdet hade högre kostnad för snö-

röjningen medan provområdet hade betydligt högre kostnad för

halkbekämpning (se figur 30). Den här skillnaden förklaras inte

av skillnader i väderdata såvida inte väderstationerna och väg-

sträckornas väder är olika. Ty utifrån kostnaderna vintern 86/87

räknas med hjälp av halkdygn och snödygn fram kostnaden för

87/88. Den blir ungefär hälften av den verkliga för både prov-

och kontrollområdet. Vintern 88/89 är skillnaden mellan be-

räknade och verkliga kostnader ännu större och störst för prov-

området. Den verkliga och den framräknade kostnaden skiljer sig

således en hel del mellan förevintern och försöksvintrarna men

det är ingen större skillnad mellan prov- och kontrollområdet.

Detta tyder på att inte samtliga kostnader redovisats för före-

vintern 86/87 men att områdena gjort på ungefär samma sätt. Det

kan också vara så att vintrarna senare varit så besvärliga att

det inte räcker med linjära samband mellan väderdata och kost-

nader. Modellberäkningar som Vägverket gjort tyder också på att

kostnaderna under förevintern är för låga medan provintrarnas

kostnader är mer normala.

Allt detta innebär att den tidigare slutsatsen inte kan för-

kastas utan kvarstår d v 3 den saltfria vinterväghållningen är

inte dyrare utan snarare billigare.
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Figgr 30. Kostnad för Vinterväghållningen på E4:an i provom-

rådet (P) och kontrollområdet (K) under förevintern

86/87 och försöksvintrarna 87/88 och 88/89.
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION

Några av de erhållna effekterna vägs här mot varandra genom att

de kostnadsberäknas. Då görs en del förenklingar (framförallt

beträffande trafikarbetet) som delvis påverkar resultatet. Det

är dock inte det exakta resultatet som är intressant utan mera

storleksordningen på effekterna.

Hastigheten har mätts hela vintrarna och därför går det att be-

räkna en vinterhastighet per fordonstyp genom att beräkna ett

medelvärde av alla fordons uppmätta hastighet. Det är dock så

att bortfallet av mätdata är större vid lös snö och snömodd då

plogning sker. Därför kan även en annan metod väljas för att

beräkna vinterhastigheten, nämligen att medelhastigheten för de

olika väglagen viktas ihop efter hur vanliga väglagen varit un-

der de olika vintrarna. Om den sistnämnda metoden väljs beräknas

en medelhastighet för ett väglag utifrån de båda vintrarnasoch

mätstationernas data. Följande värden erhålles för personbilar,

ingen hänsyn tas till att trafikarbetet är större i början och

slutet av vintern då det är mest barmark.

Km/h

Torr barmark 99,0

Våt/fuktig barmark 95,3

Fläckar/spår med barmark 95,2

Fläckar/spår med tunn is 92,0

Hård snö/is 93,1

Lös snö/modd 93,0

När detta viktas med väglagsfördelningarna erhålles följande

vintermedelhastigheter för personbilar

86/87 87/88 88/89

Prov 96,6 95,6 95,9

Kontroll 97,1 96,3 96,2
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fås inga kostnadsskillnader p g a osaltad väg men de totala res-

tidskostnaderna beräknas ändå för att visa på storleksordningen.

Trafikanterna har också svarat på enkäterna att de inte är spe-

ciellt villiga att sänka hastigheten eller acceptera att hastig-

hetsgränsen sänks på osaltade vägar.

För att beräkna vad den lägre vintermedelhastigheten innebär i

restidskostnader används Vägverkets värderingar av personbils-

tiden på statsvägnätet som är 65 kr/tim i 1990 års prisnivå, men

här omräknat till 1989 års prisnivå används 61 kr/tim. Mätsträck-

ans längd och det genomsnittliga antalet personbilar på vardagar

har använts för vinterns alla 212 dagar (bortser från skottåret

och från det något lägre trafikarbetet över veckoslut och helger).

Kbstnaden för personbilsresorna under vintern (kkr)
86/87 87/88 88/89

Prov 14 480 14 631 14 585

Kontroll 9 490 9 569 9 579

och skillnaden mellan förevintern och försöksvintrarna blir

Prov 151 106

Kontroll 79 89

Extra kostnad/
osaltad vinter 72 17

Skillnaden mellan prov- och kontrollområde beror på att prov-

sträckan är längre och har ett högre trafikflöde.

För lastbilar finns något färre mätdata och därför görs bara en

indelning på tre väglag och hastigheterna beräknas som för per-

sonbilar. Väglag med både barmark och is/snö hänförs till väg-

laget is/snö.

,Hadelhastighet (km/h)
Tunga fordon Tunga fordon

(T) med släp (TS)

Torr barmark 88,1 81,0

Våt/fuktig barmark 87,9 80,9

Is/snö 86,6 79,4
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Vintermedelhastigheten erhålles genom viktning med väglagsför-

delning.

Tunga fordon Tunga fordon med släp
86/87 87/88 88/89 86/87 87/88 88/89

Prov 87,6 87,4 87,4 80,5 80,2 80,2

Kontroll 87,7 87,5 87,5 80,6 80,3 80,4

I både prov- och kontrollområdet sjunker hastigheten med 0,2

km/h för de tunga fordonen och med ungefär 0,3 km/h för tunga

fordon med släp.

Inte heller här erhålles därför någon kostnadsskillnad p 9 a

osaltad vinterväghållning.

130 kr/h i

prisnivå, vilket omräknat till 1989 års prisnivå blir

Vägverkets tidsvärdering för en lastbilschaufför är

1990 års

122,65 kr.

Eftersom det genomsnittliga antalet fordon av respektive typ på

vardagar tagits fram tidigare reduceras detta tal med 10 % för

tunga fordon och med 22 % för tunga fordon med släp för att gäl-

la alla dagar p g a stor veckodygnsvariation.

Kostnaden för resor med tunga fordon under vintern blir då i

tusentals kronor

T u n g a f o r d o n

U t a n s l ä p M.e d 3 l ä p
86/87 87/88 88/89 86/87 87/88 88/89

Prov 2 670 2 676 2 676 4 149 4 164 4 164

Kontroll 1 800 1 804 1 804 3 131 3 143 3 139

Skillnaden mellan förevintern och försöksvintrarna blir

Prov 6 6 16 16

Kontroll 4 4 12 8

Extra kostnad/
osaltad vinter 2 2 4 8
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Detta visar att kostnadsförändringen för tunga fordon är liten

mellan olika vintrar vilket beror på den lilla hastighetsskill-

naden mellan vintrarna.

Ett sätt att Visa på den dåliga hastighetsanpassningen är att

beräkna stoppsträckor utifrån uppmätta hastigheter och friktion.

Till detta utnyttjas de sammanställningar av medelhastigheter

och medelfriktion som finns i kapitel 5 i meddelandet. Friktio-

nen har bara mätts vid en del av hastighetsmätningarna och med

ett odubbat däck. Vid beräkningarna här förutsätts ett nytt dubb-

däck ge friktionstillskottet 0,1 vid is/snö och ett avdrag på

0,05 vid barmark.

Person- Uppmått
bilars friktion Stoppstrâcka (m)
medel-

hastighet (Ej dubb- Ej dubb-
(kmdh) däck) däck Dubbdäck

Torr barmark 99,0 0,93 69 71

Fuktig/våt barmark 95,3 0,80 71 74

Fläckar/spår m tunn is 92,0 0,11 328 184

Hård snö/is 93,1 0,27 152 118

Lös snö/modd 93,0 0,16 238 157

De beräknade stoppsträckorna för personbilar blir som synes

mycket långa vid is/snö. Med detta underlag blir stoppsträckan

vid is/snö 2 till nästan 5 gånger längre vid is/snö än vid bar-

mark om personbilen har odubbade däck. Personbilar med dubbdäck

har 1,5-2,5 gånger längre stoppsträcka på is/snö än på barmark.

Antalet olyckor (inklusive vilt) under förevintrarna och under

försöksvintrarna framgår nedan

medelvärde

82/83 - 86/87 87/88 88/89

Prov 32,2 55 38

Kontroll 21,4 32 17
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För att beräkna vad denna olycksökning kostar utnyttjas vägver-

kets värdering av en genomsnittlig polisrapporterad olycka på

landsbygd till 425 000 kr i 1990 års prisnivå. Omräknat till

1989 års prisnivå blir det 400 000 kr/olycka.

0 l y c k s k 0 s t n a d (kkr)

*Medelvärde

82/83 - 86/87 87/88 88/89

Prov 12 880 22 000 15 200

Kontroll 8 560 12 800 6 800

Skillnaden i olyckskostnad mellan förevintrarna och försöksvint-

rarna blir

 

Prov 9 120 2 320

Kontroll 4 240 -1 760

Extrakostnad/
osaltad vinter 4 880 4 080

Normalt beräknar vi inte skillnader av skillnader för att få

fram effekter utan kvoter av kvoter. Används då i stället den

26 %-iga ökningen av totala antalet polisrapporterade olyckor

erhålles i stället en kostnadsökning 3,3 miljoner kronor. Om

motsvarande beräknas då viltolyckorna exkluderas erhålles 6,3

miljoner kronor, då varje olycka värderas till 693 000 kronor i

1989 års prisnivå. Osäkerhetsintervallet är tre till fyra gånger

större än olycksökningens belopp.

Detta är mycket stora kostnadsföråndringar jämfört med vad vin-

tervâghållningen kostar. I provområdet varierar kostnaden för

vinterväghållning på E4 mellan 231 000 och 566 800 kronor och i

kontrollområdet mellan 111 000 kronor och 349 000 kronor. Totala

restidskostnaderna är också stora jämfört med vinterväghåll-

ningskostnaderna medan däremot förändringar i restidskostnader

p g a ökad andel is/snö-väglag är småp g a dålig hastighetsan-

passning.

Kbntroll av olycksutfallet. Det nämns i intervjuerna av personal

i kontrollområdet att man där hållit igen en del med saltning

för att inte få så stor skillnad till den osaltade delen. Efter-
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som avsikten var att kontrollområdet skulle ha samma saltpolicy

alla åren kan det ställa till bekymmer för uppföljningen om man

hållit igen ofta. För att undersöka om detta kan ha påverkat

olycksutfallet har hela E4zan i Västerbotten utom provsträckan

använts som kontrollsträcka. Dessutom gäller att ju större mate-

rial desto stabilare värden.

Om endast polisrapporterade olyckor exklusive viltolyckor stu-

deras med detta utökade kontrollvägnät, erhålles i stället en

olycksförändring på + 33 %, d v 3 betydligt lägre effekt än de

74 % som fås då Lövånger är kontrollområde.

 

KONTROLLOMRÅDE

 

  

PROV* E4 i AC-län E4 Lövångers ao

OMRÅDE (stort kontrollområde) (litet kontrollområde)

Förändr Konfidensområde Föränd- Konfidensområde
ring risknivå 5 % ring risknivå 5 %

Alla väglag 33 % (-1425 +105%) 74 96 (-13% +245%)

Is/snövâglag 53 % (-6% +149%) 50 % (-30% +218%)

 

  

  

 

 

Av olycksanalysen framgår också att is/snöolyckorna ökat mindre

än totala antalet olyckor då Lövånger är kontrollområde. Med det

större kontrollområdet fås olycksförändringen + 53 % d v 3 i det

här fallet har is/snöolyckorna ökat mer under försöket än anta-

let 'olyckor vid alla väglag. Resultaten då det större kontroll-

materialet används anses tillförlitligare och det förefaller ju

troligare att is/snöolyckorna skall öka mer då andelen is/snö-

väglag ökar. Dessutom ger det större kontrollmaterialet en lägre

ökning av antalet olyckor varför det inte är troligt att den

eventuella saltneddragningen i lilla kontrollområdet påverkat

olycksförändringen så att det skulle medfört för låg olycks-

ökning.
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Även om olycksökningarna inte är signifikanta verkar det svårt

att sluta salta en väg av E4:ans karaktär med så många långfärds-

bilister så länge hastighetsanpassningen är så dålig. Västerbott-

ningarna är också mindre benägna att acceptera lägre hastighets-

gränser vid osaltad vinterväghållning än vad man är i Kopparberg

och Gotland, vilket framgår av enkäterna.

Efter MINSALT-försöken d v 5 med början vinter 89/90 provades en

ny saltstrategi i hela Västerbotten som främst innebar före-

byggande saltning med befuktat salt. Inga uppföljningar gjordes

av detta så det går inte att säga att andelen is/snöväglag mins-

kat dessa två vintrar jämfört med tidigare vintrar. De polis-

rapporterade olyckorna finns dock tillgång till. Eftersom vin-

terväghållningen förändrades på hela E4:an går det inte att i

länet välja ut något kontrollområde utan E4:an i Norrbotten

väljs där inga förändringar gjorts.

Antalet olyckor under förevintrarna, MINSALT-vintrarna och de

två efterföljande vintrarna framgår av figuren nedan.

Antal olyckor

A

7\
\

Im / \ .A
\ // \

,I *45 X_ E4iVästerbonen
, utom provsträckan

fx

/ / \
r'*\ I / \

/ ./ '\ / / °
/ ,K \.\.*I \_

(// \ '1 \ BN' knas, u orrbotten
/'

50-

\a///\\\ Provsträckan

  

82J83 ' 84785 ' 88787 ' 88P89 ' 90791 Vinter
83/84 85/88 87/88 89/90

Figur 31. Antalet polisrapporterade olyckor.

vägarna saltas
vägarna osaltade
vägarna åtgärdas enligt MINSALT-strategin

-
o

n
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Resultatet blev att olyckorna under de två vintrarna efter

MINSALT, då MINSALT-strategin provades, ökade med 21 % med ett

95 %-igt konfidensintervall från en minskning med 7 % till en

Ökning med 58 %. Detta innebär att ökningen inte är statiskt

säkerställd. Som framgår av figuren ovan har det inträffat fler

olyckor under de senaste milda vintrarna än vad det gjort under

tidigare mer normala vintrar. Väghållaren är dessutom ovan vid

de nya arbetsmetoderna (både vid osaltad 'strategi och MINSALT-

strategin) vilket också kan påverka resultatet.

Personalen i provområdet har uppfattningen att vid t ex frost- A

halka på hösten och vid underkylt regn vill man använda salt.

Trafikanterna är negativa till saltanvändning och de flesta vill

att Väghållaren helt avstår. Andelen negativa har blivit något

färre efter försöket. Bland yrkesförare av tunga fordon svarar

efter försöket ungefär en tredjedel att de vill ha saltat på

större vägar och lika många att de bara vill ha saltat på svå-

rare partier, något färre vill helt avstå från salt.,
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Bilaga 1
Sid 1(1)

VÄGVERKET
Vägförvaltningen i 1987-04-02
Västerbottens län

Instruktioner vid

'FÖRSÖK MED SALTFRI VÄG E4 DELEN sim - ÅNÃSET"

- Startkriterier och åtgärdstider enligt femårsplanestandard
bibehålles.

- Salt får inte spridas. Skulle förhållandena bli så extrema
att saltning trots allt bedöms nödvändigt, skall ledningen
för vägförvaltningen först kontaktas för godkännande innan
åtgärd påbörjas.

- Vägen skall i görligaste mån hållas isriven.

- Sand, sorterad 2-4 mm.material eller kalk skall användas för

halkbekämpning.

- Övriga vägar halkbekämpas utan saltinblandning i sedvanlig
ordning.

- Torr slät eller isriven snö/isvägbana godtages ur framkomlig-
hetssynpunkt och kräver normalt ingen ytterligare åtgärd.

- En detaljerad uppföljning av resursinsatser utföres.
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Att salta Vinterx'iigarna ar
lortlarandc det ellekt naste
sattet att minska halkan.
.Men det ar inte sakert att
vägarna blir sakrare for det.
lål a tycks hastigheterna ok:
med svararc olyckor som
lolid. Ålodden smclar ncr
bilarna och l'orsiinirar

aiktcn. Bilarna rostar mer. Miliisn tar skada. '
m att nt\'ardcra skillnaderna kor W i vinter pa \l\Lllllel likl de 5

niilcn incllan Saxat' och Åniiscl. llclxannna galler Nagcn Roberts-

lorsåikea. Projekth genoinlors i samarbete med \'iig- och tr: lik-

inxtimtct, Statens prox'ningsanxlall och l\'orro\*i\inxinslittllcl. \"i

har som sagt llcra lragor \'i vill ha war pa.

MlNDRlÃRUSl?

'liidigarc berakningar tyder pa att koxlnaderna lor korrosioncn pa

bilarna kan minskas med omkring »ll ll) kronor per bil och x'intcr.

lâÃlW'RliÅlllJÖ?

Hur paverkas m r mil jo av
vägsaltet? Att det ibland
blir slaskigt och eländigt '3:5'
gator, xz'a'gar och vindr *
är en sak. Men även ter
och djur, mark oc' tten
kantaskada.

O SÄVAR

VM

 

'SKELLEFTEÅ A

ÅNÄSET (in)

_23". A

VINTF ÄGAR?

lin torr och _. fri vägbana
.fr förstå* V i tba'sta och
sa. as -gglaget Därför
ha , .i 1ttill$ strävat efter
att .44: garna ska vara så även
på ntern. Vi har velat ha
mig" m a rx'aga r a ret om.
' *arr har det visat sig nästan omöjligt även med salt.

Den modd som bildas på saltade vägar är inte b 11. Det sker upp
l lem ganger ller olyckor pa en slaskig och moddig vag an pa en

:ill-UH) snobelagd vag.
_ Sa x'arlor inte lata Vintern vara vinter, även på vägarna. llat oss

' acceptera att det kan vara halt på Vintern och köra darelitcr.
Det innebär inte att Vägverket inställer all halkbekämpning pa

den har testvagen. Tvärtom. Vi ska ploga och sanda intensivt. Vi
'-.jjg'ommer inte att tolerera sam re Vintervägar för att saltet är borta.

JÅ'l' OSS HJÄLPAS Å'lll

Det går inte komma ifrån
att Vintervägar är halare än
sonunqarvägar.A4en(MTivi
alla är medvetna om det har
vi tagit första stegetmot
säkrare vintertrañk.

IÖetkonnnanntkrävas
mer resurser för att få den
osaltade provsträckan bra.
Du kommer oftare att möta
Våra Vägfordon där. Försök
att ha lite tålamod med oss
nar 'vi ar UIC och jobbar!
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Bilaga 3

TVägval) Trafik sid 1 (1)
IInstitutet

Trafikavdelningen 1986-10-15
Gudrun Öberg/ML

Väglagsobservationer i VFAC

Nedan lämnas ett förslag på när och hur väglagsobservationerna
skall utföras.

veckodag Observationsordning Tidpunkt

Måndag ' Norr - Söder 05.00-10.00
Tisdag Söder - Norr 15.00-20.00
Onsdag (udda veckor) Söder - Norr 10.00-15.00
Onsdag (jämna veckor) Norr - Söder 10.00-15.00
Torsdag Norr - Söder 15.00-20.00
Fredag Söder - Norr 05.00-10.00

Om man av praktiska skäl vill byta 2 veckodagar med varann är
detta möjligt bara principen bibehålls med lika många starter
från norr som från söder och att observationstidpunkterna va-
rierar som ovan. Man låter slumpen eller arbetet avgöra vid
vilket klockslag i de tre tidsintervallerna man åker ut.

Man kan acceptera att väglagsobservationen görs utan att man
åker ut och tittar på platsen (skrivbordsobservation) om man är
helt övertygad om vilket väglag som råder t ex vid stabila köld-
perioder utan nederbörd eller vid stabila barmarksperioder. Då
bör samma klockslag fyllas i för alla observationspunkterna.

När den första veckans observationer gjorts, som inte bara inne-
håller barmark, bör de ifyllda blanketterna skickas till VTI för
genomgång så att eventuella oklarheter eller ofullständigheter
snabbt kan rättas till. Det är en stor fördel om man även foto-
graferar1 väglaget åtminstone under inlärningsperioden och även
sänder fotografierna till VTI. Den första månaden skickas blan-
ketterna till VTI en gång i veckan därefter en gång i månaden.

Kontaktpersoner på VTI när det gäller väglagsobservationer är
Gudrun Öberg och Staffan Möller.

 

1. Skriv på baksidan av kortet vilken mätplats och tidpunkt. Om
kamera med text eller datum används, markera direkt på fotot
och skriv i anmärkningskolumnen på väglagsblanketten hur
märkningen gjorts.
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Bilaga 5
Sid 1(4)

Väglagsobservationer Västerbottens län
Oktober månad

Hommt
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Väglagsobservationer Västerbottens län
Februari månad
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Väglagsobservationer Västerbottens län
April månad
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V'aylagsobsewatimzer Västerbottens län
E4 AO 22 punkt 2
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STATISTISK METOD FÖR ATT BERÃKNA SKILLNADER I VÄGLAG.HELLAN PROV-

ocn KONTROLLSTRÃCKA

Effekt

Q
)

där

Om de

skall

detta

en beräknas för varje vägpar som

ZY -/EY -

ZXpi7Zin

observerat väglag dag i på provsträckan under försöksvin-
tern

observerat väglag dag i på kontrollsträckan under försöks-
vintern

observerat väglag dag i på provsträckan under förevintern

observerat väglag dag i på kontrollsträckan under före-
vintern

t är andelen väglag med is/snö någonstans på körbanan som

jämföras mellan prov- och kontrollsträckorna ges dagar med

väglag värdet 1 d v 3 t ex Ypi = 1. Om det i stället varit

barmark blir Ypi = 0 dag i.

Den approximativa variansen beräknas för varje vägpar enligt

  

nedan

V(&) g az al°P1(%-p1) + §2;221%;22L_+ aa 23(1-23) +
YP Yk Xp

+ a4'P4(1'P4)
X1?

där yp = Zypi motsvarande för yk, xp, xk

aj = antalet dagar mellan första och sista halkan för obser-
vationspunkt j

pj = andelen is/snöväglag (ettor) för observationspunkt j av
de dagar då punkt j och dess "parpunkt" haft olika väg-
lag

Effekten för hela området, i detta fall 4 par, ges av
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E

.J
b-

[H'IT A

(X. (X.

med den skattade variansen

n:) = år: v (a)
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AB MARKETING BOJÖNSSDN
Box 510. 162 15 Vällinng, tel. 08/38 00 35

v

 

VÅGVERKET FRÅGAR DIG OM VINTERVÅGAR

Nu under våren 1987 frågar Vägverket och AB Marketing Bo Jönsson ett
antal bilförare om vägunderhållet vintertid. Vi frågar både privatbilister
och yrkesförare, bl.a. Dig. Genom trafikobservation har vi slumpmässigt

valt ut ett antal bilar som trafikerar en viss sträcka. Ditt bilnummer har

kommit med i den gruppen. Vi hoppas att Du vill vara med och svara på några

frågor som rör väghållningen.

Vägverket, som ansvarar för skötsel och underhåll av landets vägar, genom-
för f.n. en försöksverksamhet för att studera effekterna av vägsalt vid

bekämpning av halka på vintervägar.

Vägverket önskar nu få veta vad just gg anser dels om vinterväghållningen
på sträckan Sävar-Bureå, dels om saltningen på vägar vintertid. Dina svar

kommer tillsammans med andras att bli ett viktigt underlag för Vägverkets

beslut om vad ochhur man ska göra i framtiden.

  

Det är viktig information Du ger och den berör alla bilister. Med Dina

synpunkter deltar Du i den framtida utformningen av vägnnderhållet vinter-
tid. Det är ju viktigt, inte sant?

 

Det är naturligtvis frivilligt att svara, men varje uteblivit svar minskar

tyvärr undersökningens värde. Försök därför att svara på alla frågorna i

formuläret. Tycker Du att någon fråga är omöjlig att svara på så lämna den
och fyll i resten.

  

Ditt ifyllda formulär vill vi att Du postar så snart som möjligt - helst
inom en vecka. Vi bifogar ett portofritt svarskuvert.

 

När Ditt svar kommit in är det endast några få personer som har tillgång
till materialet. Ditt namn tas bort vid databearbetningen och Du är helt

81210029.

 

Om Du har frågor kring undersökningen så ring gärna någon av oss. Vid riks-
samtal kan Du i växeln be att vi skall ringa upp Dig, så slipper Du telefon-
kostnaderna.

 

Med vänlig hälsning och tack på förhand.

;TM ñx/MZL
Britt Freiholtz Lars Nordgren

Vägverket AB Marketing Bo Jönsson

781 87 BORLÄNGE Box 510, 162 15 VÄLLINGBY

Tel: 0243-751 26 Tel: 08-38 00 35

PS. Som tack för hjälpen bifogar vi en.reflex som vi hoppas ska komma till

användning till hösten, när det blir mörkare i trafiken.
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AB MARKETING aoaömssou m
Box 510.16215 Vällingby, tel. (BBB 00 35 ?21.23

" å
Vällingby 1987-05-12

DINA VIKTIGA SVAR OM VIKTIGA VINTERVÄGAR

Nu under våren frågar vi - Vägverket och AB Marketing Bo Jönsson -
ett antal bilförare om vägunderhållet vintertid. Vi har frågat
Dig.'Vi sände för 2-3 veckor sedan ett frågeformulär till Dig.
Det handlar om vinterväghållningen på sträckan Sävar-Bureå och
om saltning av vintervägar. Enligt våra noteringar har Du ännu
inte skickat in Dina svar!

Vi vill påminna om detta genom att nu sända Dig ett nytt fråge-
formulär. Vi ber Dig besvara frågorna och skicka oss svaren.

Dina svar är viktiga! Utifrån Dina och andra bilisters synpunkter
kan Vägverket fatta bättre förankrade beslut om hur framtidens
Vägunderhåll ska vara utformat vintertid. Dina svar, som behandlas

helt anonymt, kan inte ersättas av någon annans.

 

Det är väsentlig information Du ger och den berör alla bilister.
Med Dina synpunkter deltar Du i den framtida utformningen av väg-
underhållet vintertid.

Ditt ifyllda formulär vill vi att Du postar så snart som möjligt -
helst inom några dagar. Vi bifogar ett portofritt svarskuvert.

 

Vägverket jobbar för Din säkerhet!

Med vänlig hälsning och tack på förhand.

7x-' "ma áwáâ WWW
Britt Freiholz Lars Nordgren
Vägverket AB Marketing Bo Jönsson
781 87 BORLÄNGE Box 510, 162 15 VÄLLINGBY
Tel: 0243-751 26 Tel: 08-38 00 35

Bilaga: Frågeformulär och svarskuvert

PS. Om Du har sänt in frågeformuläret, har det ännu inte anlänt
till oss. Våra brev har då gått om varandra. Vi ber om över-
seende - och tackar för Din vänliga medverkan. DS.
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AB MARKETING so JÖNSSON
Box 510.16215 Vällingby, tel. 08/3800 35

ENKÄT OM

VÄGUNDERHÅLL VINTERTID

PERSONBILSFÖRARE

 

5858

  

 

  

  

BESVARA FRÅGORNA GENOM ATT SÄTTA ETT KRYSS I TILLÄMPLIG RUTA ELLER GENOM

ATT SKRIVA SVAREN PÅ AVSEDDA RADER. SVAREN ÄR HELT ANONYMA OCH ANVÄNDS

ENDAST FÖR STATISTISK ANALYS.

 

 

A. FRÅGOR OM VINTERNS BILRESOR PÅ E4:

STRÄCKAN SÄVAR - BUREÅ

 

1. Hur ofta har Du under vintern kört någon del av sträckorna

Sävar-Ånäset och Ånäset-Bureå? Se karta nästa sida!

Så gott som dagligen

Några gånger per vecka

. Några gånger per månad

. Vid enstaka tillfällen

. Aldrig

2. _ Hur har väglaget mestadels
varit under den senaste månaden
(15 mars-15 april) på sträckan
Sävar-Bureå eller på den del
av sträckan Du åkt?

 

ANGE ENDAST ETT ALTERNATIV!

  

SÄVAR-ÅNÃSET ÅNÄSET-BUREÅ

1 C] 1 E]

2 C] 2 E]

3 E] 3 E]

4 E] 4 C]

5D (13) SD (14)

1 E] Barmark

2 C] Tunn is/isbark

3 El Snömodd/slask

4 C] Lös snö

5 Cl Jämn packad snö/
tjock is

Spårig packad snö/

tjock is

  

VTI MEDDELANDE 636
VAR GOD VÄND!
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-2-

  

VÃGSTRÃCKAN SÄVAR - ÅNÃSET - BUREÅ (E14)

SKE LEFTEÅ

\ sym-:Å

Lö ANGER  

 

BURTRÃS

. Asa

 

 

= "
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Sid 5(8)
-3-

  

3. Vad tycker Du om 1 C] Mycket bra
vintervaghallningen pa strackan 2 E) Ganska bra

Savar-Burea 1 Vinter?
3 C] Varken bra eller dålig

4 C] Ganska dålig

5 [1 Mycket dålig

6 C] Vet ej

4. Vad tycker Du var bra med vinterväghållningen på sträckan Sävar-
Bureå i Vinter? ANGE DINA ÅSIKTER SÅ NOGGRANT SOM MÖJLIGT!

    

  

 

5. Och vad tycker Du var mindre bra eller dåligt?

 

ANGE DINA ÄSIKTER SÅ NOGGRANT SOM MÖJLIGT!

    

     

6.. Vilken form av vinterväghållning
föredrar Du på den
aktuella sträckan?

'2 E]

BI]

dl]

Plogning, skrapning
och saltning

Plogning , skrapning
och sandning

Plogning och skrapning

Annat. ANGE VAD

   

 

VTI MEDDELANDE 636
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Har vinterns väglag inneburit att Du kraftigt fått sänka hastigheten

på hela eller delar av sträckan Sävar-Bureå och i så fall hur många
gånger?

 

1 C] Ja, vid [ | | (23-24)

bilresor

2[]

(22)
Nej 

Har Du under den gångna vintern råkat ut för något missöde på sträckan
Sävar-Bureå, t.ex. fått sladd, åkt av vägen, kört på något eller någon,
blivit påkörd osv?

1 C] --> GÅ TILL FR 10

2 C] Ja.

(25)

Nej

Hur många missöden?

g 1 | (26-27)

OM 'JA, MISSÖDE': BESVARA PR 9:

 

Vad anser Du vara orsak till missödet (missödena)? Om Du råkat ut för
fler än tre, beskriv i fortsättningen bara de tre som var allvarligast.

KRYSSA I ALLA SVARSALTERNATIV SOM DU ANSER HAR BIDRAGIT.

MISSÖDE l MISSÖDE 2 MISSÖDE 3

För hög hastighet 1 C] 1 E] 1(3

 

 

f\
.'

)

fx
)

Bristande uppmärksamhet 2

Tekniskt fel 3
b
b
)

[3
E]

E]
E]

Dålig sikt

LJ
]Snö- och isväglag

_L
\

[3
[3

[3
[3

[3 E]

E]

C]

C]

C]O
K
I
!

O
K
E
J
-
F
U
.
)

Annan orsak (28) 6 E] (29) (30)

  

10.

ll.

Har Du under den gångna vintern med personbil stannat eller blivit

stående utmed sträckan Sävar-Ånäset och/eller Ånäset-Bureå på grund
av trafikstopp, annan form av blockering eller dåliga väder-/väglags-

förhållanden?

1 D Nej --> GÅ TILL FR 12

2 [3 Ja. Hur många? Sävar-Ånäset:

(31)

L___L__J Stopp/blockeringar (32-33)

| | ] stopp/blockeringar (34-35)

BESVARA FR ll

Ånäset-Bureå:

OM 'STOPP/BLOCKERINGAR':

 

Vad anser Du vara orsak till stoppet (stoppen)? Om Du råkat ut för fler

än tre stopp, beksriv i fortsättningen bara de tre som var allvarligast.

STOPP l STOPP 2 STOPP 3

Isväglag 1 C] 1 D 1 I:)
Snöfall eller djup snö 2 [3 2 C] 2(3
Snödrev 3 C] 3 D 3 D
Blockering t.ex. pga trafikolycka 4 C] 4 C] 4(3

Fel på bilen (min eller andras) 5 [3 5 E] SID

Annan orsak ° 6 C] 6 C] 6[]

(36) (37) (38)
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B. DINA SYNPUNKTER PÅ SALTNINGEN av VÄGAR

12. På vilka landsbygdsvägar tycker Du att man skall använda salt vid

halt väglag? ENDAST ETT KRISS!

1 D På alla vägar

2 E] Enbart på de större vägarna (Europa-vägar och riksvägar)

3 U Enbart vid svåra partier såsom backar, broar, korsningar o.dy1.

4 D Avstå helt från saltning

13. Tycker Du att saltade vägar 1 E] Ja, mycket oftare

(t.ex. E4) ar sno- oeh isfria 2 D Ja, något oftare
oftare an osaltade vagar
(t.ex. riksvägar)? 3 C] Ingen skillnad

4 C] Nej, mer sällan

5 C! Vet ej

14. Är det svårt eller lätt att bedöma omvägbanan är hal på saltade
reSpektive osaltade vägar?

SALTADE OSALTADE

VÄGAR VÄGAR

Mycket svårt bedöma halka 1 D 1 D

Ganska svårt bedöma halka 2 C] 2 U

Varken svårt eller lätt 3 D 3 D

Ganska lätt bedöma halka 4 E] 4 [3

Mycket lätt bedöma halka 5 E] (41) 5 D (42)

15. Hur är Din allmänna JAG TYCKER ATT SALTNING ÄR:

installning till saltning 1 0 mycket bra

av Vintervagar.
2 E] Ganska bra

3 E] Varken bra eller dålig

4 C! Ganska dålig

5 [3 Mycket dålig

6 D Vet ej

16. Kan Du tänka Dig en sänkning 1 [3 Ja, ensänkning med
av högsta tillåtna hastighet 20 km/tim

p81907Vägar vintertldhgm, 2 E] Ja, en sänkning med
sa tning av vagar upp or. 10 km/tim

3 C] Nej
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17. Har Du ytterligare synpunkter på saltning eller vinterväghållningen
i Övrigt är vi tacksamma om Du noterar dem här. ANGE DINA SYNPUNKTER

SÅ NOGGRANT SOM MÖJLIGT!

   

  

 

  

 

 

f

' SLUTLIGEN ÖNSKAR VI NÄGRA.UPPGIFTER OM DIG SJÄLV OCH DINA KÖRVAHOR.

iVI ANVÄNDER DESSA UPPGIFTER ENDAST FÖR IABELLSAHMAHSTÄLLNIBGAR.

  

. KÖN

1 C] Man

2 C] Kvinna

(48)

ÅLDER

 

1 C] 18-24 år

2 E] 25 - 44 år

3 E] 45 - 64 år

4 C] 65 år eller äldre

(49)

C. KÖRKORISINNEHAV

 

Hur länge har Du haft körkort?

1 C] 0 - 2 år

2 E] 2 - 10 år

3 C] 11 år eller mer

(50)

Hur många mil har Du kört under den gångna vintern (november 1986 -
april 1987)?

KÖRSTRÄCKA VINTERN 1986/87

 

1-200 201-500 501'1000 1001 mil

0 mil mil mil mil el. mer

Personbil 1 D 2 D 3 D 4 E] 5 U

Lastbil/buss 1 U 2 D 3 CI 4 D 5 U

  

TACK SÅ MYCKET FÖR DIN VÄNLIGA MEDVERKAN!
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AxallvunsikuET1hu3reua.nånuascuu
Box 510.162 15 Vällingby. tel. was 00 35M

v

ENKÄT OM

VÄCUNDERHÅLL VINTERTID 5858

LASTBILS/BUSSFÖRARE 1

   

  

 

 

r

BESVARA FRÅGDRHA GENOM ATT SÄTTA ETT KRYSS I TILLÄHPLIG RDIA ELLER GENOM
ATT SKRIVA SYAREH RÅ AVSEDDA RADER. SVAREN ÄR HELT AHORIHA OCH ANVÄNDS
ENDAST ?ÖB STÅIISTISK-ANALYS. '

 

FRÅGOR OH VINTERNS BILRESOR PÅ E4:
STRÄCKAN SÄVAR - BUREÅ '

1. Hur ofta har Du under vintern yrkesmässigt kört sträckorna

Sävar-Ånäset och Ånäset-Bureå? Se karta nästa sida!

 

 

 

sam-mm Mar-Bm

. Så gott som dagligen 1 D 1 D

. Några gånger per vecka 2 C] 2 E]

.Några gånger permånad 3C] 3D'

. Vid enstaka tillfällen 4 U 4 D

. Aldrig 5 D (13) 5 D (14)

2. Hur har våglaget mestadels 1 c] Barmark
.varit under den senaste månaden t] , , k
(15 mars-15 april) på sträckan 2 Tunn 18/15bar
Sävar-Bureå eller på dendel 3 c] Snamodd/slask
av sträckan Du åkt? _

4 E] Lös sno

ANGE EHDÅST HIT ALTERNATIV! 5 C) Jämn packad snö/

tjock is _

Spårig packad snö/
tjock is

613  

 

 

m
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VÄGSTRÃCKAN 'SÄVAR - ÅNÃSET - BUREÅ (E44)
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- 3

   

 

  

 

    

 

 

 

  

  

  

3. Vad tycker Du om 1 C] Mycket bra
vinterväghållningen på sträckan
Sävar-Bureå i vinter? 2 E] canSKa bra

3 E! Varken bra eller dålig_

4- D Ganska dålig

5 Cl Mycket dålig

6 [3 Vet ej

4. Vad tycker Du var bra med vinterväghållningen på sträckan Sävar-
Bureå-i vinter? ANGE DINA ÅSIKTER SÅ HOGGRAET SGU MÖJLIGI!

5. Och vad tycker Du var mindre'bra eller dåligt?
ANGE DINA ÅSIXIER SÅ NOGGRLNT SOM MÖJLIGT!

6. Vilken form av vinterväghållning 1 E] Plogning, skrapning
föredrar Du som_1rkesförare på och saltning
dän *E ' ' ' ' ? 4' , ,

aktuella StEaCkan 2 C] Plognlng, skrapnxng

och sandning

3 E] Plogning och skrapning

z. [3 Annat; ANGE VAD
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"4

  

 

    

7. Har vinterns väglag inneburit att Du kraftigt fått sänka hastig-

heten på hela eller delar av sträckan Sävar-Bureå och i så fall
hur många gånger?

1 0 Ja, vid (23-24)
bilresor

2 [3 Nej

(22)

8. Har Du under den gångna vintern när Du kört lastbil/buss råkat ut för
något missöde på sträckan Sävar-Bureå, t.ex. fått sladd. åkt av vägen.,
kört på något eller någon. blivit påkörd osv?

1D Nej->GÅTILLFRIZ

2 U Ja. Hur många nissöden?

(25) 1 | | (26-27)

9. Vad anser Du vara orsak till missödet (missödenaH (Ch Du råkat
ut för fler än tre, beskriv i fortsättningen bara de tre som var
allvarligast). - .

KRYSSA I ALLA SVARSALWIV som nu Anm HAR EMU.

'HISSÖDE 1 MISSÖDE 2 .HISSÖDE 3

. För hög hastighet 1 U 1 U 1 D

. Bristande uppmärksamhet 2 U 2 D '2 D

. Tekniskt fel 3 D 3 U 3 C]

. Dålig sikt 4 U 4 C] 4 U

. Snö- och isväglag 5 D 5 U 5 C]

. Annan orsak 6 E] (28) 6 D (29) 6 U (30)

10. Har Du under den gångna vintern när Du kört i arbetet stannat eller

11.

2 D Ja. Hur många? Sävar-hållet:

blivit stående utmed sträckan Sävar-Meet och/eller Meet-Bureå på
grund av trafikstopp, annan form av blockering, eller dåliga
väder-[väglagsförhållanden'l

1 C] Nej -- GÅIILL'FR .12

| I | stopp/blockeringar (32-331

(31) | | | stopp/blockeringar (34-35:

om "STOPP/BLOCKERINGAR": BESVARA FR :J J

Vad anser Du vara orsak till stoppet (stoppenn Om Du råkat ut för
fler än tre Støpp, beskriv i fortsättningen bara de tre som var all-

Ånäset-Bureå:

 

varhgast' STOPP 1 mer 2 SID?? 3 V
. Isväglag 1 D ' 1 D i D
. Snöfall eller djup 8116 2 D 2 D 2 D
. Snödrev " 3 D 3 D 3 D
. Blockering t.ex. pgaftrafikolycka 4 D ' Å C] 4 C!
. Fel på bilen (min eller andras) 5 D 5 D ' 5
. Annan orsak ' d 6 D 6 D 6 D

(36) (37) (38)
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- 5

 

      

B. DINA SYNPUNKTER PÅ SALTNINGEN AV VÄGAR

12. På vilka landsbygdsvägar tycker Du att man skall använda salt vid

halt väglag? ENDAST ETT KRYSS!

1 [3 På alla vägar

2 C! Enbart på*de större vägarna (EurOpa-vägar och riksvägar)

3I3 Enbart vid svåra partier såsom.backarg broar, kørsningar o.dy1.

4 C] Avstå helt från saltning '

13. Tycker Du att saltade vägar 3st! Ja, mycket oftare
(t.ex. EA) är snö- och isfria W .
oftare än osaltade vägar 2 '0 Ja' Weight
(Lex. riksvägar)? 3-"CJ Ingen skillnad

6 Cl lej,:ner sällan

SLCI let.eá

14. Är det svårt eller lätt att bedöma om vägbanan är bal på-saltade
respektive osaltade vägar?

SALIÃDE -OSAEIÅDE

' VÃGAR 3513.

Mycket svårt bedöla halkan 1 D 1 U

Ganska svårt' ' ' 2 U 20

Varken svårt eller lätt 3 D 3 U

Ganska lätt 4 D LD

Rycket 12m bedöma halkan 5 D (41) 5 0(42)

15. Hur är Din allmänna JAG rrcxzx ATT SALIIIRG En;
Lnstallntng tlål saltnxng 1 c] Mycket.bra
av vrntervagar.

2 E! Ganska bra

3 D Varken bra eller dålig

4 C] Ganska dålig

5 0 Mycket dålig

6 D Vet ej

16. Kan Du tänka Dig en sänkning 1 0 Ja, .anslutning ;med

av högsta .tillåtna- hastighet 20 »km/.tis-
på 90-vägar vintertid om 4 ' .

.. . . 2:2! Ja, enasänknaagnmed
saltnang av vägar upphor? 10 tajta.

313 Hej  
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17. Har Du ytterligare synpunkter på saltning eller Vintervägbållningen
i övrigt är vi tacksamma om Du noterar dem.här. ANGE DINA SYNPUNKTER
SÅ NOGGRANT SOM MÖJLIGT!

 

  

 

 

 

 

 

  

SLUTLIGEN ÖRSKAR VI NÅGRA UPPGIFTER OM DIG SJÄLV OCH DINA KÖRRABGR.
VI ANEÄHDERHDESSA UPPGIFTER ENDAST FÖR IABELLSAHHANSIÄLLNINGAR.

 

 

 

C. KÖRXORISINNEBAV

  

A. ;§3

1 t:) nan Hur länge har Du haft körkort?

2(Ea)xüm 1D 0 - 2 år
2 E] 2 - 10 år

B' ÅLDER 3 [I 11 år eller mer

1 0 18-24 år (50)
2 E] 25 - 44 år

3 C] 45 - 64 år

4 C] 65 år eller äldre

(49)

D. Hur många mil har Du kört Epder den gêggga vintern (november 1986 -
april 1987)?

KÖRSTRÄCKA VINTERN 1986/87

   

1-200 201-500 501-1000 1001 mil

0 mil *mil mil mil el. mer

Personbil 1 E] 2 E] 3 D 4 D 5 E]

Buss 1 E] 2 E] 3 C] 4 E] 513

Lastbil utan släp 1 C] 2 E] 3 C] 4 El 51]
Lastbil med släp 1 D 2 C] 3 D 4 U 5 EI

  

TACK SÅ MYCKET FÖR DIN VÄNLIGA MEDVERKAN!
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AB MARKETlNG BO JÖNSSDN
80x5H116215VámngbyteL0&380035

ENKÄT OM

VÄGUNDERHÅLL VINTERTID

PERSONBILSFÖRARE

5858

 

 
 
 

 

BESVARA FRÅGORNA GENOM ATT SÄTTA ETT KRYSS I TILLÄMPLIG RUTA ELLER GENOM

ATT SKRIVA SVAREN PÅ.AVSEDDA RADER. SVAREN ÄR HELT ANONYMA OCH ANVÄNDS

ENDAST FÖR STATISTISK ANALYS.

 

 

A. FRÅGOR OM VINTERNS BILRESOR PÅ E4:

STRÄCKAN SÄVAR - BUREÅ

1. Hur ofta har Du under vintern kört någon del av sträckorna
Sävar-Ånäset och Ånäset-Bureå? Se karta nästa sida!

Så gott som dagligen

. Några gånger per vecka

. Några gånger per månad

. Vid enstaka tillfällen

. Aldrig

2. Hur har väglaget mestadels
' varit under den senaste månaden
(15 mars-15 april) på sträckan
Sävar-Bureå eller på den del
av sträckan Du åkt?

 

ANGE ENDAST ETT.ALTERNATIV!

VTI MEDDELANDE 636

SÄVAR-ÅNÄSET

  

1(3

ztj

3t3

4 t]

st]

ua
:-

u
5:

C]
C]

E]
[I

[J

ÅNÄSET-BUREÅ

113

213

313

4 C]

(13) 5 D (14)

l
Barmark

Tunn is/isbark

Snömodd/slask

Lös snö

Jämn packad snö/
tjock is

Spårig packad snö/

tjock is
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j'_"'"'7

VÃGSTRÃCKAN SÄVAR - ÅNÃSET - BUREÅ (EM)

SKE LEFTEÅ

\ &UREÃ

GÅ \r
r

  
BURTRÃS

LÖ ANGER

  

  - Åssr
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_ 3 _

 

 

3. Vad tycker Du om 1 C] Mycket bra
vintervaghallnlagen pa strackan 2 E] Ganska bra

Savar-Burea 1 v1nter?

3 E] Varken bra eller dålig

4 C] Ganska dålig

5 E] Mycket dålig

6 C] Vet ej

4. Vad tycker Du var bra med vinterväghållningen på sträckan Sävar-
Bureå i Vinter? ANGE DINA ÅSIKTER SÅ NOGGRANT SOM MÖJLIGT!

  

  

   

5. Och vad tycker Du var mindre bra eller dåligt?

 

ANGE DINA ÃSIKTER SÅ NOGGRANT SOM MÖJLIGT!

  

 

   

 

  

6. . Vilken form av vinterväghållning
föredrar Du på den
aktuella sträckan?

'2 C]

3!]

at:

Plogning, skrapning
och saltning

Plogning , skrapning
och sandning

Plogning och skrapning

Annat. ANGE VAD

 

 

  VTI MEDDELANDE 636
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.4

    

 

 

 

 

 

7. Har vinterns väglag inneburit att Du kraftigt fått sänka hastigheten

på hela eller delar av sträckan Sävar-Bureå och i så fall hur många
gånger?

l C] Ja, vid 1 | | (23-24)

bilresor

2 C] Nej

(22)

8. Har Du under den gångna vintern råkat ut för något missöde på sträckan
Sävar-Bureå, t.ex. fått sladd, åkt av vägen, kört på något eller någon,
blivit påkörd osv?

1 C] Nej _> GÅ TILLFR 10

2 E] Ja. Hur många missöden?
25( ) i 1 1(26-27

OM 'JA, MISSÖDE': BESVARA PR 9:

9. Vad anser Du vara orsak till missödet (missödena)? Om Du råkat ut för
fler än tre, beskriv i fortsättningen bara de tre som var allvarligast.

KRYSSA I ALLA SVARSALTERNATIV SOM DU ANSER HAR BIDRAGIT.

MISSÖDE l MISSÖDE 2 MISSÖDE 3

För hög hastighet 1 C] 1 E] 1 E]

Bristande uppmärksamhet 2 C] 2 [1 2(3

Tekniskt fel 3 C] 3 E] 3 C]

Dålig sikt 4 C! 4 D 4 C]

Snö- och isväglag 5 C] 5 C] 5C]

Annan orsak 6 C] (28) 6 C] (29) 6 C] (30)

10. Har Du under den gångna vintern med personbil stannat eller blivit

stående utmed sträckan Sävar-Ånäset och/eller Ånäset-Bureå på grund
av trafikstopp, annan form av blockering eller dåliga väder-/väglags-

förhållanden?

l [3 Nej --> GÅ TILL FR 12 _

2 [3 Ja. Hur många? Sävar-Ånäset: ] i 1 stopp/blockeringar (32-33)

(3l) Ånäset-Bureå: 1 | 1 stopp/blockeringar (34-35)

OM 'STOPP/BLOCKERINGAR': BESVARA FR 11

11. Vad anser Du vara orsak till st0ppet (stöppen)? Om Du råkat ut för fler
än tre stopp, beksriv i fortsättningen bara de tre som var allvarligast.

STOPP l STOPP 2 STOPP 3

Isväglag 1 C] 1 D 1 D
Snöfall eller djup snö 2 [3 2 C] 2C]
Snödrev 3 C! 3 D 3 D
Blockering t.ex. pga trafikolycka 4 C] 4 C] 4(3
Fel på bilen (min eller andras) 5 E] 5 C] 5C]

Annan orsak ' 6 [3 6 C] 6 C]

(36) (37) (38)
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B. DINA SYNPUNKTER PÅ SALTNINGEH AV VÄGAR

12. På vilka landsbygdsvägar tycker Du att man skall använda salt vid

halt väglag? ENDAST ETT KRISS!

1 E] På alla vägar

2 E] Enbart på de större vägarna (EurOpa-vägar och riksvägar)

3 E] Enbart vid svåra partier såsom backar, broar, korsningar o.dy1.

4 C] Avstå belt från saltning

13. Tycker Du att saltade vägar 1 C] Ja, mycket oftare
(t.ex. E4) ar sno- 05h isfria 2 E] Ja, något oftare

oftare an osaltade vagar

(t.ex. riksvägar)? 3 E] Ingen skillnad

4 C] Nej, mer sällan

5 D Vet ej

14. Är det svårt eller lätt att bedöma om vägbanan är hal på saltade

respektive osaltade vägar?

SALTADE OSALTADE

VÄGAR VÄGAR

Mycket svårt bedöma halka 1 E] 1 E]

Ganska svårt bedöma halka 2 C] 2 U

Varken svårt eller lätt 3 C] 3 C]

Ganska lätt bedöma halka 4 C] 4[]

Mycket lätt bedöma halka 5 D (41) 5 D (42)

15. Hur är Din allmänna JAG TYCKER ATT SALTNING ÄR:

inställning till saltning 1 [I mycket bra

av Vintervagar.
- 2 E] Ganska bra

3 E] Varken bra eller dålig

4 C] Ganska dålig

5 [1 Mycket dålig

6 D Vet ej

16. Kan Du tänka Dig en sänkning 1 E] Ja, en sänkning med
av högsta tillåtna hastighet 20 km/tim
pa 90jvagar vintertid om 2 E) Ja, en sänkning med

saltning av vagar upphör? 10 km/tim

3 E] Nej
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17. Har Du ytterligare synpunkter på saltning eller vinterväghållningen
i övrigt är vi tacksamma om Du noterar dem här. ANGE DINA SYNPUNKTER

SÅ NOGGRANT SOM MÖJLIGT!

 

 

  

 

 

   

 

r

I

: SLUTLIGEN ÖNSKAR VI NÅGRA UPPGIFTER OM.DIG SJÄLV OCH DIRA KÖRVANOR.

iVI ANVÄNDER DESSA UPPGIFTER.ENDAST FÖR TABELLSAHMAHSIÄLLNIBGAR.

 

 

KÖN C.

1 C] Man

2 E] Kvinna

 

(48)

ÅLDER

1 E] 18-24 år

2 t] 25 - 44 år

3 E] 45 - 64 år

4 E] 65 år eller äldre

(49)

Hur många mil har Du kört Ender den gångna vintern (november 1986 -

KÖRKDRISINNEHAV

 

Hur länge har Du haft körkort?

1 C] 0 - 2 år

2 E] 2 - 10 år

313

(50)

11 år eller mer

 

april 1987)?

KÖRSTRÄCKA VINTERN 1986/87

 

 

 

1-200 201-500 501-1000 1001 mil

0 mil mil mil mil el. mer

Personbil 1 D 2 U 3 C] 4 U 5 D

Lastbil/buss 1 I] 2 D 3 [I 4 D 5 U  

 

TACK SÅ MYCKET FÖR DIN VÄNLIGA MEDVERKAN!
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BILAGA 1

Intervjufrågor: Januari 1988

Bakgrundsfaktorer

NAMN:

ÅLDER:

CIVILSTÅND:

ANTAL BARN:

ANTAL BARN UNDER 12 ÅR:

BEFATTNING:

HUVUDSAKLIG ARBETSUPPGIFT:

ARBETSLEDANDE UPPGIFTER (vilka):

Vad tycker Du om försöket med SALTFRIA VÄGAR?

Vad har försöket inneburit för Dig?

Vad har försöket inneburit för:

a. Snöröjningsarbetet

b. Sandningen av vägbanan

c. Förekomsten av vilt /ålg/

Hur har:

3. arbetsbelastningen påverkats

b. arbetsmetoderna förändrats

c. arbetsmetoderna påverkat dig

Hur har beredskapen/passningstjänsten påverkats?

Hur har arbetsledningen påverkats?

Hur har beslutsfattandet påverkats?

Hur har försöken påverkatDitt familjeliv?

VTI MEDDELANDE B36
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Hur

Vad är positivt med Saltfria

Vad är negativt med Saltfria

Vad är positivt med saltning

Vad är negativt med saltning

har försöken påverkat Din fritid?

vägar?

vägar?

av vägar?/Ao 15-22/

av vägar?/Ao 15-22/

Vilka reaktioner har Du märkt hos allmänheten? - för och emot

Vilka reaktioner har du märkt hos trafikanterna? - för och emot

VTI MEDDELANDE 636
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BILAGA 2

Intervjufrågor: Mars 1988

Vad tycker Du om försöket med SALTFRIA VÄGAR?

Vad har försöket inneburit för Dig och Ditt arbete?

Vad har försöket inneburit för:

a. Snöröjningsarbetet

b. Sandningen av vägbanan

c. Förekomsten av vilt (tex älg och fåglar)

Hur har:

a. arbetsbelastningen påverkats

b. arbetsmetoderna förändrats

c. arbetsmetoderna påverkat dig

Hur har arbetsledningen påverkats?

Hur har beslutsfattandet påverkats?

Hur har försöken påverkat Ditt familjeliv?

Vad är positivt med Saltfria vägar?

Vad är negativt med Saltfria vägar?

När anser Du att det är absolut nödvändigt med saltning av vägar?

Vilka reaktioner har Du märkt hos allmänheten? (för och emot salt)

Vilka trafikantgrupper anser Du har drabbats negativt av försöket?

Vilka trafikantgrupper anser Du har haft fördel av försöket?

Jämfört med tidigare år - hur har antalet olyckor och tillbud varit

inom distriktet?

Vilka är de främsta orsakerna till olyckor och tillbud anser Du?

VTI MEDDELANDE 636
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SKATTNING AV' OLYCKSFÖRÃNDRINGAR VID ÃNDRADE HALKBEKÃMPNINGS-

METODER

av Mats Wiklund

De statistiska metoder som använts för att skatta förändring av

antal olyckor som beror av ändrade halkbekämpningsmetoder har

sin grund inom epidemiologin, se t ex Schlesselman (1982).

Under en föreperiod registreras antalet trafikolyckor i ett

prov- och ett kontrollområde. Under efterperioden ändras halk-

bekämpningen i provområdet medan den förblir densamma i kon-

trollområdet. Resultatet kan sammanfattas i följande tabell.

 

T I D P E R,I 0 D

 

Område Före Efter

Prov a b

Kontroll c d

   

 

 

där a är antal olyckor i provområdet under föreperioden,

b är antal olyckor i provområdet under efterperioden,

0 är antal olyckor i kontrollområdet under föreperioden

och

d är antal olyckor i kontrollområdet under efterperioden.

Antag att den systematiska variationen av olycksantal förklaras

med område ochtidsperiod.

Förändringen i olycksantal mellan före- och efterperioden i

kontrollområdet, där ingen ändring gjorts av halkbekämpningen,

skattas med d/c. Det betyder att utan ändring av halkbekämp-

ningen skulle antalet olyckor vara ungefär a°d/c i provområdet

under efterperioden. Förändring av olycksantalet som beror av

ändrad halkbekämpning skattas då med

(1) W = b/(a d/c) = b-c/(a-d),
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vilket är en skattning av en s k odds-kvot. Det följer då att

ln($) skattar en logaritmerad odds-kvot eller logit.

Om olyckosantalens slumpmässiga variation följer en Poisson-

fördelning kan variansen för ln($) skattas med

(2) v = l/a + l/b + 1/0 + l/d.

Låt w beteckna den sanna oddskvoten. Ett 95%-konfidensintervall

för ln(w) är då

(3) ln(\|1) = ln(\'i/) i 1.964?

och för w är det

(4) exp[ln(\'i;) - 1.96-51 < 1,; < exp[ln(\^y) + 1.96-51.

Det finns flera metoder att väga samman odds-kvotskattningar

från flera fyrfältstabeller, t ex Mantel-Haenszels eller logis-

tisk regression, vilka bl a finns beskrivna av Schlesselman

(1982) respektive Hosmer och Lemeshow (1989).

Referenser

Hosmer D W och Lemeshow S: Applied Logistic Regression. John

Wiley & Sons, New York, 1989.

Schlesselman J J: Case-Control Studies: Design, Conduct,

Analysis. Oxford University Press, New York, 1982.

VTI MEDDELANDE 636




