
ISSN 0347-6049

| V//meddelande
637 ' 1991
  

 

au = FÖrSÖKSVäGGr

MINSALT

Försök med osaltade vägar och gatorpå Gotland

Gudrun Öberg, Lars Bäckman, Nils Petter Gregersen,

Göran Nilsson, VTI

Kurt Jutengren, Statens Provningsanstalt

Staffan Hedlund, Bo Rendahl, Korrosionsinstitutet
  

wVagoch Trafik- Statens väg- och trafikinstitut (VT!) * 581 01 Linköping

[IIStltlltet Swedish Road and Traffic Research Institute * S-581 01 Linköping Sweden



ISS/V 0347-5049

V77meddelande

 

  

637 1991

MINSALT
Försök med osaltade vägar och gatorpå Gotland

Gudrun Öberg, Lars Bäckman, Nils Petter Gregersen,

Göran Nilsson, VTI

Kurt Jutengren, Statens Provningsanstalt

Staffan Hedlund, Bo Rendahl, Korrosionsinstitutet

  

T' Trafik- Statens väg- och trafikinstitut (VTI) - 581 07 Linköping

Swedish Road and Traffic Research Institute 0 8-587 07 Linköping Sweden





 

Utgivare: Pub'ikatm' VTI MEDDELANDE 637

 

ijektnummer:
1991 72315-5, 54337-1

43353-2. 74318-7du
WWW 720114)

Utgivningsår:

  

Proiekmamnf MINSALT. Försök medStatens väg- och trañkinstitut (VTI) 0 581 01 Linköping

osaltade vägar och gator på Gotland

  

Författare: Uppdragsgivare:

Gudrun Öberg, Lars Bäckman,
Nils Petter Gregersen och Göran Nilsson, VTI

Kurt Jutengren, Statens Provningsanstalt

Staffan Hedlund och Bo Rendahl, Korrosionsinstitutet

Vägverket (VV)

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

 

Itel:

MINSALT. Försök med osaltade vägar och gator på Gotland

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

Denna undersökning ingår som ett delprojekt i det stora forsk- ningsprojektet Minskade

skadeverkningar av salt för väghållningsändamål - MINSALT som Vägverket, Svenska
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Sedan vintern 1986/87 har Gotland varit osaltat. Undersökningar har gjorts vintern föreförsö-

ket och under de tre första saltfria vintrarna.

Följande effekter studerades:

- Väglag

- Trafikdata
- Punkthastighet
- Olyckor
- Korrosion

- Miljö

- Vidtagna åtgärder och väghållarens kostnader

- Trañkanternas inställning

- Väghållarens erfarenheter
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skadorna på polisbilar halverades vintertid, att de områden som varpåverkade av saltning snabbt

återhämtade sig efter saltstoppet och att nästan alla trafikanter är negativa till användning av salt.
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FÖRORD

Denna undersökning ingår i den forskning inom MINSALT-projektet

som VTI bedrivit på uppdrag av Vägverket.

Många personer har arbetat med planering och genomförande av

vinterväghållningen och med planering, genomförande, analys och

rapportering av de olika studier som gjorts.

Nedan anges vem som analyserat och författat olika delar i detta

Meddelande.

Olyckor: Göran Nilsson och Gudrun Öberg

Korrosion: Kurt Jutengren, Staffan Hedlund och Bo Rendahl

Miljö: Lars Bäckman

Trafikanternas
inställning: Nils Petter Gregersen

Övrigt: Gudrun Öberg
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MINSALT
FÖRSÖK MED OSALTADE VÄGAR OCH GATOR PÅ GOTLAND

av Gudrun Öberg, Lars Bäckman, Nils Petter Gregersen och
Göran Nilsson, Statens Väg- och Trafikinstitut

Kurt Jutengren, Statens Provningsanstalt,
Staffan Hedlund och Bo Rendahl, Korrosionsinstitutet

SAMMANFATTNING

Att ha ett försök med osaltade vägar och gator på Gotland moti-

veras av att

- "regionen" är liten och klart avgränsad

vilket innebär att

- korrosionsstudier går att göra på verkliga fordon eftersom få
"gotlandsbilar" kör över på fastlandet vintertid och utsätts
därför inte för salt,

- det är lätt att nå trafikanter med väg- och trafikinforma-
tion, vilket innebär att förutsättningarna för att trafi-
kanterna skall anpassa sig till omständigheterna är bättre.

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.

Projektet startade vintern 1985/86 då referensmätningar utfördes

medan vägnätet fortfarande saltades. Vintern 1986/87 inleddes

den saltfria vinterväghållningen som har undersökts i tre vint-

rar. Det är resultaten från dessa totalt fyra vintrar som redo-

visas i denna rapport. Att undersökningarna startar vintern före

försöket är just för att få reda på hur pass lika prov- och kon-

trollområdena är.
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II

Parallellt med mätningar på Gotland görs mätningar inom ett kon-

trollområde i Kalmar län (Västervik tätort och Gamleby arbets-

område).

Projektet drivs gemensamt av Gotlands Vägförvaltning och

Gotlands Kommun. VTI, Korrosionsinstitutet och Statens Prov-

ningsanstalt svarar för mätprogram och resultatutvärdering.

Informationen till gotlänningarna var intensiv genom att man

annonserade i tidningar, på mjölkpaket och i radio, man delade

ut broschyrer, isskrapor m m. För besökare fanns det broschyrer

på färjorna och när man körde av färjan i Visby möttes man av

skyltar om osaltad väg vid utfart från hamnområdet.

Omfattning

Före försöket på Gotland fanns på det statliga vägnätet 215 km

vägar som saltades hela vintern (A-saltvägnät) och 177 km som

saltades främst på hösten (B-saltvägnät). Inne i Visby tätort

saltades 50 km gator. Alla dessa vägar och gator är osaltade

fr 0 m vintern 1986/87.

De fem senaste vintrarna före försöket förbrukades mellan 400

och 1 000 ton salt per vinter på de statliga vägarna på Gotland.

Väder

Kortfattat kan vädret i prov- och kontrollområdena under de fem

försöksvintrarna beskrivas enligt följande:

Vintern 1985/86: Kall till mycket kallare än normalt, mer än

normal nederbörd. Största snödjup 25 cm i

början-mitten av januari. Antalet snödygn med

2 cm eller mer var normalt i Visby och cirka

20 % fler än normalt i Västervik.
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Vintern 1986/87:

Vintern 1987/88:

Vintern 1988/89:

Våglag

För

observerats

III

Varm inledning, resten kall eller mycket

kallare än normalt. Något mindre än normala

nederbördsmängder. I Visby ökade snödjupet

snabbt omkring julen till cirka 30 om. I

början av januari var det snökaos och en del

vägar var stängda. Normalt antal halkdygn i

Västervik och något fler än normalt i Visby.

Efter

blev

Största

en något kallare inledning än normalt

sedan vintern mild och nederbördsrik.

snödjupet 23 cm i början av mars.

Antalet dygn med 2 cm snönederbörd eller mer

bara hälften mot normalt

Västervik. Antalet

var i Visby och

något mer än normalt i

halkdygn var normalt i både Visby och Väster-

vik. Februari och mars hade flest halkdygn.

Efter en kall inledning kom en varm fortsätt-

ning med lite nederbörd. Barmark en stor del

av vintern. Antalet dygn med 2 cm snöneder-

börd eller mer var i Visby bara en tredjedel

mot normalt och i Västervik hälften. I Visby

halkdygn cirka 20 % färre än

i Västervik var det drygt 30 %

var antalet

normalt och

färre.

att beskriva standarden på vinterväghållningen har väglaget

under vardagar. Det osaltade försöket har medfört

att det blivit 2 - 3,5 gånger mer is/snö på de statliga vägarna

och 1,5 - 3 gånger mer is/snö på de kommunala gatorna.
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IV

Trafikdata

En vinterväghållning utan salt kan medföra minskad trafik och en

Ökad användning av dubbdäck. Studier av detta har utförts.

På Gotland har inga förändringar av trafikflödet beroende på

halkbekämpningsmetod och väglag kunnat konstateras.

De osaltade vintrarna på Gotland förefaller inte ha gett upphov

till fler avställda bilar.

Kollektivtrafikresandet har följt den allmänna avtagande trenden

och har således troligen inget samband med försöket.

Dubbdäcksräkning har gjorts på parkeringsplatser i Visby. Ande-

len dubbdäcksförsedda personbilar har ökat från 74 % i januari

1986 till 80 % i januari 1987. En enkätundersökning visar emel-

lertid på en lika stor ökning i kontrollområdet varför den ökade

användningen av dubbdäck inte kan tillskrivas försöket.

Hastighet

När en väg inte saltas ökar andelen is/snöväglag vilket leder

till lägre genomsnittliga hastigheter. Även hastigheten vid ett

givet väglag kan påverkas av om en väg saltas eller ej. Under-

sökningar av personbilars hastigheter har därför gjorts.

På Gotland är medelhastigheten ganska låg på de till 90 km/h

hastighetsbegränsade statliga vägarna. Även på de två kommunala

leder som undersökts är hastighetsnivån låg. Hastighetsnivån var

lägre 1987 än 1986 och de som redan körde långsamt har som regel

sänkt hastigheten mer än de som körde fort. Hastighetssänkningen

till 1987 skulle kunna bero på information om osaltad väg. Väd-

ret och väglaget var överlag sämre 1987 än 1986 p 9 a kraftigare

vindar och mer snö. Hastighetsnivån vid lika väder-väglag var
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dock något lägre 1987, d v s då vägen var osaltad, än 1986 då

vägen saltades. Skillnaden ryms dock inom normala slumpmässiga

variationer.

Trafiksäkerhet

Polisrapporterade trafikolyckor är det olycksmaterial som oftast

används i trafiksäkerhetsstudier i Sverige. Uppgifter från sjuk-

vården om trafikskadade ger en betydligt mer fullständig bild av

antalet skadade i trafiken och är nödvändiga om man ska få in-

formation om singelolyckor med oskyddade trafikanter. På Gotland

och i dess kontrollområde har sjukvården engagerats så att alla

som uppsökt akutmottagningen p g a skada i samband med förflytt-

ning utomhus och i trafikmiljö har registrerats. Länsförsäk-

ringar på Gotland har också lämnat uppgifter om skadade fordon.

Analysen av de skador som rapporterats av sjukvården på Gotland

och dess kontrollområde Västervik visar att den trafikantkate-

gori som oftast skadas i trafiken är fotgängarna och att det

oftast sker på is/snö. I Västerviksområdet är det ungefär lika

vanligt att de skadas på trottoaren som att de skadas på gata

eller väg. På Gotland är det vanligast att man skadar sig på

gata eller väg. Detta beror säkert till stor del på att fot-

gängarna ofta går på gatan i Visby eftersom det innanför ring-

muren är ont om trottoarer. Cyklister skadas i ungefär samma

omfattning som bilister. Flertalet av alla skadade har skadats i

singelolyckor, vilket innebär att inget annat fordon eller tra-

fikant varit inblandad i trafikolyckan. Antalet skadade fot-

gängare Ökade på Gotland under försöket medan antalet skadade av

övriga trafikantkategorier minskade. Totalt ökade antalet ska-

dade.

Dygnen under de olika vintrarna har både på Gotland och i dess

kontrollområde klassats utifrån det värsta väder/väglag som

förekommit under dygnet. De polisrapporterade olyckorna under

dessa dygn har studerats. Det som framför allt skiljer de båda
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VI

områdenas olycksutfall åt är att olycksrisken vid rimfrost på

hösten och då våta vägbanor fryser är förhållandevis mycket hög-

re på Gotland än i kontrollområdet. Detta är väglag som snabbt

försvinner vid en saltning och det är därför troligt att skill-

naden i olycksrisk beror på skillnaden i vinterväghållning. I

kontrollområdet är däremot olycksrisken vid snöfall (mer än 2 mm

i smält form eller blötsnö) oftast högre än i provområdet. Detta

kan bero på att det förmodligen ser våtare ut på den saltade

sträckan och att trafikanten därför inte uppfattar det som halt.

Skillnaderna är ej statistiskt säkerställda.

Nedan redovisas hur trafiksäkerhetssituationen utvecklats på

hela Gotland för hela vinterperioden och oavsett tidigare vin-

terväghållning. Fem förevintrar jämförs med de tre första osal-

tade vintrarna och med stora kontrollområdet.

Olyckor Förändring Konfidensområde
polisrapporterade risknivâ 5 %

Hela Gotland -22 %* (-34 % -8 %)
- Statlig väghållare -10 % (-27 % +12 %)
- Kommunal väghållare -36 %* (-53 % -13 %)

* Anger signifikant skild från noll.

På den del av det statliga vägnätet där vinterväghållningen

ändrades erhölls följande resultat.

Olyckor Förändring Konfidensomrâde
polisrapporterade risknivå 5 %

Statlig väghållare +6 % (-17 % +35 %)
- f d A-salt +23 % ( -8 % +63 %)
- f d B-salt -31 % (-58 % +14 %)

Vid beräkning av effekten på antalet trafikskadade och fordons-

skador ingår bara en förevinter i analysen. Där antalet är för

litet har inget konfidensintervall beräknats.

Trafikskadade Förändring Konfidensområde
enligt polisen risknivå 5 %

Hela Gotland -23 %
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VII

Trafikskadade Förändring Konfidensområde
enligt sjukvården risknivå 5 %

Hela Gotland +11 % (-18 % +49 %)

- skadade fotgängare +15 % (-23 % +72 %)

- skadade cyklister/mopedister -27 %
- skadade bilister -5 % (-51 % +83 %)

Fordonsskador

enligt Länsförsäkringar

Hela Gotland

- skadade fordon +18 %

För fordonsskador finns inget kontrollmaterial.

Trafikanternas inställning

Resultaten är mycket entydiga. En slutsats man bör kunna dra

utan problem är att gotlänningarna inte vill ha vägsalt. En klar

majoritet av gotlänningarna har svarat påalla de frågor som

speglar inställning till salt, att de är negativa.

Bland de som inte provat saltfritt är uppfattningarna betydligt

mer delade. Många tycker att saltet är bra och att man bör salta

på större vägar och svåra partier.

Av resultaten kan man dra följande slutsatser. Trafikanternas

inställning till vägsalt har blivit mer negativ efter att man

provat saltfritt. Erfarenheten har också inneburit att fler an-

ser att användningen bör minskas på alla typer av gator och vä-

gar i tätort såväl som på landsväg. Man har fått positiva erfa-

renheter av saltfritt och tillskriver därför inte saltet lika

hög säkerhetshöjande effekt som före. Detta leder också till att

viljan att acceptera sänkta hastighetsgränser minskar och att

dubbdäcksanvändningen inte ökar. Den positiva erfarenheten kan

också bidra till att förklara att man fortsätter att välja samma

färdsätt som tidigare. Ytterligare en positiv aspekt av saltfria

vägar är att såväl fordon som skor och stövlar anses lättare att

hålla rena.
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VIII

Korrosion

Korrosionen på följande fordon/provkroppar har studerats på

Gotland och i dess kontrollområde i Västervik-Gamlebyområdet.

- Polisbilar.
- Mobil exponering av provkroppar dels på lastfordon och dels

på polisbilar.
- Stationär exponering av provkroppar som ger atmosfärisk

korrosion.

Under den första vintern då vägarna saltades i båda områdena var

korrosionshastigheten på oskyddat stål något högre på Gotland än

i kontrollområdet. Under de följande fyra vintrarna då vägarna

inte saltades på Gotland minskade korrosionshastigheten här dra-

matiskt. Under dessa vintrar var korrosionshastigheten mellan

tio och femton gånger högre på de saltade vägarna i kontroll-

området. Dessa provkroppar satt på polisbilar. På de provkroppar

av oskyddat stål som satt på lastfordon minskade korrosionen med

80-90 % d v 3 i stort sett samma som polisbilarnas provkroppar.

En minskad påverkan på lack och rostskyddsmedel erhölls. Skill-

naden i korrosionshastighet under sommarhalvåren mellan områdena

var marginella. Det framgår vidare att korrosionshastigheten var

dubbelt så hög på sommaren som på vintern när vägarna inte sal-

tades vintertid. På saltade vintervägar var korrosionshastig-

heten cirka åtta gånger högre under vinterhalvåret än under som-

marhalvåret.

I ett tidigare försök har visats att effekten på lackerade ytor

är densamma, men för att uppnå motsvarande korrosionsgrad behövs

i storleksordningen tio gånger så lång tid som på oskyddade ytor.

Korttidsexponeringen av oskyddade provkroppar visade att det

finns ett starkt samband mellan korrosion och saltningsfrekvens.

Rostskadorna ökar lika snabbt på polisbilarna på Gotland som i

kontrollområdet under det första året då vintervägarna fort-

farande saltades på Gotland. Från hösten 1986 då saltningen

vintertid upphörde på Gotland observerades en tydlig skillnad i
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antal nyuppkomna rostskador (hälften så stor vintertid). Detta

trots att samtliga bilar i undersökningen redan hade utsatts för

vägsalt under ett till två år då korrosionsangrepp kan ha initi-

erats. Skillnaden i antalet anmärkningar mellan bilarna på Got-

land och i Västervik ökar kontinuerligt med tiden och skulle

förmodligen öka ytterligare om undersökningen fortsatte.

Miljö

Undersökningar av naturmiljön har gjorts inom fyra utvalda omr

råden på Gotland året före saltningen upphörde och tre år efter-

åt.

Generellt sett uppvisar områdena en liten påverkan av vägsalt-

ningen vilket sannolikt beror på att saltanvändningen på Gotland

varit av mindre omfattning än t ex på fastlandet. Det har trots

detta varit möjligt att dokumentera en viss påverkan av salt-

ningen i alla områden. I minst två av områdena har det också

varit möjligt att påvisa en tydlig effekt av att saltanvänd-

ningen upphört i form av minskade salthalter i grundvatten och

jord. Att effekterna av saltstoppet framträder så pass tydligt

redan efter tre saltfria säsonger förklaras av att jordarterna

inom dessa två områden är förhållandevis grova och väldränerade.

Detta gör att salt som tillförs jorden relativt lätt späds ut

och transporteras bort. Med mera finkorniga jordarter (lera,

silt etc) kan det sannolikt ta betydligt längre tid (fem till

tio år) innan miljöeffekterna av ett saltstopp framträder.

Vâghållarnas erfarenheter och arbetsmiljö

Gemensamt för både Vägverket på Gotland och Gotlands kommun är

att man efter fem års saltfri vinterväghållning inte kan tänka

sig att återgå till saltning. Det är renare och trevligare miljö

sedan saltningen upphörde och trafikanterna är positiva. Man har

inte fått kritik trots att vägarna oftare varit hala. En väghål-
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larrepresentant nämner dock att det vore bra med salt vid regn

på is/snövägbana och vid underkylt regn och att det också kan

vålla bekymmer i branta backar att salt inte får användas.

Vâghållarnas kostnader

Väghållarna i de olika prov- och kontrollområdena har följt upp

kostnaderna för vinterväghållningen. Kostnaderna varierar själv-

klart en hel del mellan olika vintrar beroende på främst vin-

terns karaktär. Väderparametrar har utnyttjats för att försöka

normera vintrarna. Förändringar i halkbekämpningskostnad jämförs

med förändringar i antal halkdygn och snöröjningskostnader jäm-

förs med förändring i antalet dygn med minst 2 cm snönederbörd.

På Gotland har kostnaderna för vinterväghållningen på det stat-

liga vägnätet ökat med i genomsnitt mellan 1 och 2 miljoner

kronor upp till en kostnad på mellan 4 och 6 miljoner kronor per

vinter. Det motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning på ca

55 %.

På det kommunala vägnätet har kostnaderna ökat med ca 200 000

kronor upp till knappt 500 000 kronor, då vintrarna normerats

efter väder. Den genomsnittliga kostnadsökningen på kommunens

vägnät är ca 75 %. Ingen uppgift finns om sandningskostnader

före försöket, så kostnadsökningen under försöket borde vara

lägre under förutsättning att sandning tidigare utförts.

VTI MEDDELANDE 637



XI

MINSALT
AN EXPERIMENT WITH UNSALTED ROADS AND STREETS ON GOTLAND

by Gudrun Öberg, Lars Bäckman, Nils Petter Gregersen and

Göran Nilsson, Swedish Road and Traffic Research Institute
Kurt Jutengren, Swedish National Testing Institute
Staffan Hedlund and Bo Rendahl, Swedish Corrosion Institute

SUMMARY

The reasons for carrying out an experiment with unsaltedroads

and streets on Gotland are as follows:

- the "region" is small and clearly-defined

which meansthat

- corrosion studies are possible to carry out on existing
vehicles as few cars from Gotland are found on the mainland
during the winter period; consequently, they are not exposed
to salt,

- road users are easily informed about road and traffic condi-
tions, implying that the prerequisites for road users to
adapt to circumstances are better.

The aim of this study and others within the MINSALT project part

A (unsalted regions) is, with the aid of the results, to eluci-

date:

- the consequences of a winter road maintenance without salt,

- if there are any roads that are now salted where a winter
road maintenance without salt is possible.

The project started in the winter of 1985/86. The reference

measurements were thus carried out while the road network was

still salted. In the winter of 1986/87, the unsalted winter road

maintenance was introduced and has been studied for three win-

ters. The results from these four winters are described in the

report. The reason why the studies started the winter before the

test was to find out how similar the test and control areas were.

Measurements in a control area in the southern east coast of

Sweden were running parallel with the measurements on Gotland.
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The project is carried out jointly by the regional road admini-

stration of Gotland and the municipality of Gotland. The VTI,

the Swedish Corrosion Institute and the Swedish National Testing

Institute are responsible for measurement programs and evalua-

tion of results.

The information to Gotlanders was intensive, for example adver-

tisements in papers, on the milk packagings and on the radio,

brochures, ice scrapers, etc were distributed. Visitors were

offered brochures on the ferries and when disembarking the ferry

in Visby signs about unsalted roads was what you first saw when

leaving the harbour.

Extent

Before the test in Gotland, 215 km of the rural road network

were salted all through the winter (A-salted roads) and 177 km

were salted chiefly in the autumn (B-salted roads). In the town

of Visby, 50 km of streets were salted. No salt has been used on

any of these roads and streets since the winter of 1986/87.

During the five winters before the test approximately 400 to

1,000 tons of salt were consumed each winter on the rural roads

on Gotland.

Heather

The following is a brief description of the weather conditions

prevailing in the test and reference areas during the five

winters:

Winter 1985/86: Cold to much colder than normal, more than

normal precipitation. Maximum depth of snow

was 25 cm at the beginning-middle of January.

The number of days with a snowfall of 2 cm or
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Winter 1986/87:

Winter 1987/88:

Winter 1988/89:
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more was normal in Visby and approximately

20 % more than normal in Västervik.

Mild at first, later cold or much colder than

normal. Precipitation somewhat less than

normal. In Visby the depth of snow increased

fast and reached approximately 30 cm at

Christmas time. At the beginning of January

snow chaos was a fact and some roads were

closed. The number of days with slippery road

conditions was normal in Västervik and some-

what more than normal in Visby.

After

the winter turned mild with frequent precipi-

starting somewhat colder than normal,

snow was 23 cm at

The number of days

with a snowfall of 2 cm or more was only half

tation. Maximum depth of

the beginning of March.

the normal in Visby and somewhat more than

in Västervik. The number of days with

(skid days)

normal both in Visby and Västervik.

normal

slippery road conditions was

A cold start followed by a warm period with

little precipitation. Snowless for a large

part of the winter. The number of days with a

snowfall of 2 cm or more was only one third

of the normal in Visby and half in Västervik.

In Visby the number of skid days was approxi-

mately 20 % less than normal and in Västervik

up to 30 % less.
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Road conditions

Road conditions have been observed on weekdays. The unsalted

test resulted in 2 to 3.5 times more ice or snow on the rural

roads and 1.5 to 3 times more ice or snow on the municipal

streets.

Traffic data

Winter maintenance without the use of salt, can bring about a

reduction in traffic volume and more widespread use of studded

tyres. Studies of this have been made.

No changes in the traffic flow due to ice control methods and

road conditions have been observable on Gotland.

Gotland's unsalted winters do not appear to have given rise to a

larger number of temporarily deregistered cars.

The use of public transport has followed the general decreasing

trend and cannot probably be connected with the test.

A count of cars with studded tyres has been made in car parks in

Visby. The proportion of cars fitted with studded tyres in-

creased from 74 % in January, 1986 to 80 % in January, 1987.

However, a questionnaire survey showed an equally large increase

in the reference area, so the wider use of studded tyres cannot

be attributed to the test.

Speed

When a road is not salted, the proportion of icy or snow-covered

roads increases, which leads to lower average vehicle speeds.

Speed on a given type of road surface can be influenced, depen-

ding on whether the road is salted or not. Studies of vehicle

speeds have therefore been carried out.
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On Gotland, the average speed is fairly low on roads where the

speed limit is 90 km/h. Speed levels on the two urban trunk

roads covered by the study were also low. Speed levels were

lower in 1987 than in 1986 and those who already drove slowly

generally reduced their speed by a greater amount than the

faster drivers. The reduction in speed by 1987 could be due to

information about unsalted roads. However, 'weather and road

conditions were worse on the whole in 1987 than in 1986 due to

strong winds and more snow. Speed levels in similar weather and

road conditions were somewhat lower in 1987, when the roads were

unsalted, than in 1986 when they were salted. The difference

lies within the limits of normal random fluctuation, however.

Traffic safety

Police reports of traffic accidents are the source of accident

data most commonly used for studies of traffic safety in Sweden.

Details obtained from the hospital casualty departments about

accident victims provide a far more complete picture of the

number of persons injured in road accidents and are necessary in

order to compile information about single accidents with un-

protected road users. On Gotland and in its reference area,

though, hospital casualty departments have been engaged so that

particulars of all persons visiting a hospital for treatment of

injuries occurring in traffic have been recorded. One insurance

company, Länsförsäkringar, has reported about damaged cars.

An analysis of injuries reported by the hospital casualty

departments on Gotland and its reference area of Västervik shows

that the category of road user most often injured in traffic

consists of pedestrians and that the accidents occur mainly on

ice or snow. In the Västervik area, it is almost as usual for

them to be injured on the pavement as on a street or road. On

Gotland, it is more common for pedestrians to be injured on a

street or road. This is certainly due in large part to the fact

that pedestrians often walk in the streets of Visby because

pavements are few and far between in the town. Cyclists are
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injured to about the same extent as motorists. The majority of

all casualties are injured in "single" accidents, those in which

no other vehicle or road user has been involved. The number of

injured pedestrians increased on Gotland during the test while

the number of other road users decreased. The total number of

injured increased.

On Gotland and in its reference area, the days of the different

winters have been classified according to the worst weather/road

conditions that have occurred during the day. The accidents

reported by the police on these days have been studied. What

differentiates the accident rates of the two areas more than

anything else is that the risk of an accident during autumn

hoarfrost and also during freezing of wet roads is relatively

much higher on Gotland than in the reference area. Salting

rapidly eliminates road conditions such as these and it is

therefore likely that the difference in accident potential is

due to the difference in winter road maintenance. In the refe-

rence area, on the other hand, the risk of accidents during a

snowfall (more than 2 mm when melted or wet snow) is often

higher than in the test area. This might be because the salted

roads probably look wetter androad users therefore do not think

it is slippery. The differences are not statistically signifi-

cant.

The development of the road safety situation on entire Gotland

for the whole winter period and irrespective of previous winter

road maintenance will be reported below. Five early winters are

compared with the first three unsalted winters.

Police reports of Change Confidence interval
traffic accidents risk level 5 %

Entire Gotland -22 %* (-34 % -8 %)
- National roads -10 % (-27 % +12 %)
- Municipal roads -36 %* (-53 % -13 %)

* Indicates differ significantly from 0".
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On the national roads where winter maintenance were changed the
following changes occured.

Police reports of Change Confidence interval
traffic accidents risk level 5 %

National roads +6 % (-17 % +35 %)

- former A-salt +23 % ( -8 % +63 %)

- former B-salt -31 % (-58 % +14 %)

The calculation of the effect on the number of persons injured

in road accidents and vehicle damage only includes one winter

before the test. No confidence interval is calculated where the

number was too small.

Persons injured in Change Confidence interval
road accidents risk level 5 %
according to the police

Entire Gotland -23 %

Persons injured in
road accidents
according to hospital
casualty departments

Entire Gotland +11 % (-18 % +49 %)

- Injured pedestrians +15 % (-23 % +72 %)

- Injured cyclists/mopedists -27 %
- Injured motorists -5 % (-51 % +83 %)

vehicle damage
according to insurance company

Entire Gotland
- damaged vehicles +18 %

No reference data from insurance company was available.

Attitude of road users

The results are very clear-cut and the conclusion to be drawn is

that Gotlanders do not want salted roads. An absolute majority

of Gotlanders have answered all the questions reflecting atti-

tudes to salt that they are negative to salt.
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Among those who have not tested unsalted roads, the opinions

differ considerably. Many believe that salting is necessary and

that main roads and hazardous areas should be salted.

The following conclusions can be drawn from the results. The

road users' attitudes to road salt have become more negative

after testing unsalted roads. The experience 'has also resulted

in a belief that the use should be reduced on all types of

streets and roads in built-up areas as well as on rural roads.

Positive experience of unsalted roads has been gained and salt

is not attributed such a high increase in safety effect as be-

fore. There is a decrease in the willingness to accept reduced

speed limits and there is no increase in the use of studded

tyres. The positive experience might also be one explanation why

the same means of transport are used as previously. Further

positive aspects of unsalted roads are that both vehicles, shoes

and boots are easier to keep clean.

Corrosion

Corrosion on the following vehicles/test panels has been studied

on Gotland and its reference area on the east coast of Sweden.

- Police cars.
- Mobile exposure of test panels on trucks and police cars.
- Stationary exposure of test panels to atmospheric corrosion.

During the first winter, when the roads were salted in both

areas, the rate of corrosion on uncoated steel was somewhat

higher on Gotland than in the reference area. During the four

following winters, when the Gotland roads were not salted, the

rate of corrosion there declined dramatically. In these winters,

the rate of corrosion was between 10 and 15 times higher on the

salted roads in the reference area. These test panels were

fastened on police cars. The test panels on trucks had a re-

duction in corrosion of 80-90 %, almost the same result as for

test panels on police cars. There was a reduced corrosive effect

on paint and anti-rust protected steel. The difference in the
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rate of corrosion between the two areas during the summer months

was marginal. It is also evident that the rate of corrosion was

twice as high in the summer than in the winter when the roads

were not salted. On salted winter roads, the rate of corrosion

was about eight times higher in the winter than in the summer.

In an earlier test the effect on painted surfaces was shown to

be the same, but a period ten times longer was needed to achieve

an equivalent degree of corrosion as on uncoated steel.

Short-time exposure of unprotected test panels showed a strong

connection between corrosion and salting frequency.

Rust damage increased just as rapidly on the Gotland police cars

as on those in the reference area during the first year when the

winter roads on Gotland were still salted. From the autumn of

1986, when salting in the winter was discontinued on Gotland, a

distinct difference was observed in the number of new rusty

areas (half as many in the winter period). It should be pointed

out here that all cars in the study had already been exposed to

road salt for one to two years, during which period the corro-

sion could conceivably have started. The difference in the

number of rust observations between cars on Gotland and in

Västervik increased continuously with time and would probably

increase still further if the study were to be continued.

Environment

Studies of the natural environment were carried out in four

selected areas on Gotland during the year before salting was

discontinued and for three years afterwards.

In general, the spreading of salt on the roads has had little

effect on these areas, probably because salt has been used to a

lesser extent on Gotland than on the mainland, for example.

Despite this, a certain effect of salting could be documented in
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all areas. In at least two of the areas, a definite effect of

not salting the roads could be shown in the form of a reduced

salt content in the ground water and soil. Why the effects of

putting a stop to spreading salt on the roads are so clearly

evident after only three seasons is because the types of soil in

these two areas are relatively coarse and well-drained. In con-

sequence, the salt entering the soil is comparatively easily

diluted and carried away. In more fine-grained soils (clay,

silt, etc.) it probably takes much longer (five to ten years)

for the effect on the environment to become apparent after sal-

ting has been discontinued.

Experience and work environment of the road administratives

Chemical de-icing was discontinued on Gotland five years ago.

Neither the Road Administration on Gotland nor Gotland munici-

pality could consider a return to salting the roads. The en-

vironment is cleaner and more pleasant now that salting is no

longer carried out and road users are pleased. No criticism has

been levelled at the authorities even though the roads are more

slippery. A road maintenance representative has nonetheless

pointed out that salt would be helpful when raining on icy and

snow-covered roads and in freezing rain, and that steep hills

can cause road user problems if salt cannot be used.

Road.maintenance costs

Road administrators in the different test and reference areas

have followed up the costs of winter road maintenance. The costs

naturally vary quite a lot from one winter to another, depending

chiefly on the severity of the winter. Weather parameters were

used to try to standardize the winters. Changes in de-icing

costs are compared with changes in the number of skid days and

snow-clearing costs are compared with changes in the number of

days with a snowfall of at least 2 cm (snow days).
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On Gotland, the costs of winter road maintenance on rural roads

have increased by an average of SEK 1-2 million up to a cost of

between SEK 4 and 6 million. This corresponds to an average cost

increase of about 55 %.

On municipal streets, the costs have increased by about SEK

200,000 to nearly SEK 500,000, when the winters have been stan-

dardized in regard to weather. The average increase in costs for

municipal streets is about 75 %. There are no figures on sanding

costs before the test, so the increase in costs during the test

should be lower if sand was previously used.
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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 p g a färre

broreparationer, minskat beläggningsslitage och färre tvättning-

ar av trafikanordningar. Korrosionsstudier i samband med östgö-

taförsöken visade att om hela Sverige vore osaltat skulle trafi-

kanternas kostnader för korrosion minska mellan 1 och 2 miljar-

der kronor årligen. Antalet olyckor (2) ökade men resultaten är

tveksamma eftersom barmarksolyckorna ökade mer än is/snöolyckor-

na på vissa vägar trots att andelen is/snö ökade då man slutade

salta. Detta gjorde det svårt att säga att den effekt som er-

hölls i Östergötland är den sanna trafiksäkerhetseffekten om man

slutar salta.

Försöken visade tydligt att saltning förbättrar framkomligheten

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

svår att uppskatta. Restiden minskar för all trafik då vägarna

saltas eftersom en större del av trafikarbetet uträttas på bar-

mark.

Östgötastudien ägde rum på landsbygdsvägar. Andra studier visar

att alléträd i tätorter skadas av salt. Dricksvattentäkter nära

vägen kan också få hög salthalt vilket kan vara skadligt inte

minst för dem som p g a sjukdom bör äta en saltfattig kost.

Många attitydsundersökningar visar att en majoritet vill att man

slutar salta eller kraftigt minskar den nuvarande saltningen.

Dåvarande kommunikationsminister Curt Boström tog på NVF-kon-

gressen 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 inryms försöken med saltfria vägar

i Västerbottens, Gotlands och Kopparbergs län. Målet för dessa

projekt var att ställa upp kriterier i form av trafikmängd, to-

pografi, klimattyp, vägtyp, tillåten hastighet m.m för det väg-

nät som kan halkbekämpas utan salt. I detta Meddelande redovisas

resultaten från Gotland. Resultaten från de tre olika länen kom-

mer att sammanfattas i huvudrapporten för MINSALT (7).
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2 SYFTE

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.

- Försöken skulle kunna genomföras utan Ökade risker för trafi-
kanterna.

- Skulle allvarliga olägenheter uppkomma skulle försöken 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 väghållningsinsatser.

Med ovanstående krav och erfarenheter som grund valdes sedan

provvägar.

3.2 Försöksupplâggning

I debatten om salt/icke salt i vinterväghållningen bedömdes Got-

land vara ett bra område att ha saltfritt, därför:

att "regionen" är liten och klart avgränsad,

att det är lätt att nå trafikanterna med väg- och trafikinforma-
tion,

att anpassningen, och därmed trafiksäkerheten, är annorlunda om
det är enstaka vägar som är saltfria mot om det är hela väg-
nätet i en region,

at; om effekten på fordonskorrosion skall kunna mätas på fordon
och inte enbart på provkroppar bör fordonen inte köra på nå-
gon saltad väg. Då det är relativt få "gotlandsbilar" som
kör på fastlandet vintertid, bör korrosionseffekten på lång-
re sikt kunna klarläggas via t ex bilprovningens årliga for-
donskontroller.
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Parallellt med mätningar på Gotland görs mätningar inom ett kon-

trollområde i Kalmar län (Västervik tätort och Gamleby arbets-

område).

Ett kontrollområde bör ligga så nära provområdet att nederbörd

och temperatur i stort sett är desamma. Trafikförhållandena bör

vara så lika som.möjligt. Med Gotland som provområde är det inte

så lätt att finna ett liknande kontrollområde men det bästa ur

klimatsynpunkt är det område på fastlandets östkust som valts,

nämligen Västerviks tätort och Gamleby arbetsområde i Kalmar

län. Gatorna i Västervik och Visby är tämligen lika i karaktär

och trafikmängder. Det är däremot större skillnader mellan de

statliga vägnäten på Gotland och östkusten. På Gotland har de

största vägarnakaraktären av medelstora riksvägar/länsvägar,

medan det på östkusten går en europaväg med en del långväga tra-

fikanter och något fler trafikanter än på de största vägarna på

Gotland.

Projektet startade vintern 1985/86 då referensmätningar utfördes

medan vägnätet fortfarande saltades. Vintern 1986/87 inleddes

den saltfria vinterväghållningen som har undersökts i tre vint-

rar. Det är resultaten från dessa totalt fyra vintrar som redo-

visas i denna rapport. Att undersökningarna startar vintern före

försöket är just för att få reda på hur pass lika prov- och kon-

trollområdena år.

Med hjälp av nedanstående figur förklaras ytterligare varför

denna uppläggning behövs.

  

Förevinter Eftervinter

3
Provområde 4 ;

T

1

4.

Kontrollområde < :
2

1) visar hur lika områdena är
2) visar skillnad mellan vintrar

3) visar effekt av förändrad vinterväghållning om skillnaden
mellan vintrar enligt 2) elimineras
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Hur kontrollområdets data utnyttjas framgår för respektive

effektvariabel.

Ett problem.med experiment av denna typ är att både väghållare

och trafikant är ovana vid de nya förutsättningarna vilket inne-

bär att t ex vinterväghållning och trafiksäkerhet kanske blir

bättre med tiden.

Följande effekter har studerats:

'V I N T E R

85/86 86/87 87/88 88/89

Väglag X X X X

Korrosion X X X X

Trafiksäkerhet X X X X

Miljö X X X

Trafikanters X X X

inställning

Hastighet X X

Trafikdata X X

Väghållarens X X X X
erfarenheter

Väghållarens X X X X
kostnader

Projektet drivs gemensamt av Gotlands Vägförvaltning och

Gotlands Kommun. VTI, Korrosionsinstitutet och Statens Prov-

ningsanstalt svarar för mätprogram och resultatutvärdering.

Informationen till gotlänningarna var intensiv genom att man

annonserade i tidningar, på mjölkpaket och i radio, man delade

ut broschyrer (bilaga la och c), isskrapor mm.

För besökare fanns det broschyrer (bilaga 1b) på färjorna och

när man körde av färjan i Visby möttes man av nedanstående skylt

vid utfart från hamnområdet.
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 från hamnområdet där färjorna lägger
Figgr 1 Skylt vid utfart

till.
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3.3 Vintervâghållning

Före försöket fanns på det statliga vägnätet 215 km som saltades

hela vintern (A-salt) och 177 km som saltades främst på hösten

(B-salt). Inne i Visby tätort var det 50 km gator som saltades.

De fd saltade vägarna och gatorna framgår av figurerna 2 och 4.

 

---A-sah
------ --B-sak

Figur 2 Av kartan framgår det statliga, tidigare saltade,
vägnätet på Gotland.
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Av kartan framgår trafikflödet på de olika statliga
vägarna under 1980-talet. Siffran inom parentes anger
vilket års trafik som avses. Procentsiffran anger
osäkerhetsintervallet (8).
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0st -
pos-tr Skolporten

   

 

Norder- . , å_ : . r: ....... .
port ..: 4. I - '11: ....44 1.. Lucy..

8:! : .. .O 1 .L .in-_f_ - 5.- _.V -êçf ' "5.

porten _ -_. 4,3 . i. T, .

 

  
  

,. g :0:-:-

.III-...IgOpmbron-..-

   

   
  

Snâ ck-
Holmen

gårdsporten _    Visby
avsbad

Yttre hamnen

Innanför ringmuren

 

Utanför ringmuren

Figgr 4 Kartan visar gatunätet i Visby. Gator som tidigare
saltats av kommunen har markerats.
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De fem senaste vintrarna före försöket förbrukades mellan 400

och 1 000 ton salt per vinter på de statliga vägarna på Gotland.

Instruktionerna för saltfria vägar och gator på Gotland framgår

nedan.

 

 

VÄGVERKET 1986-09-09

Vägförvaltningen i Gotlands län

Instruktioner vid

"FÖRSÖK MED SALTFRIA VÄGAR OCH GATOR PÅ GOTLAND"

- Startkriterier och åtgärdstider enligt femårsplanestandard

bibehålles.

- Salt får inte spridas på någon väg. 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 utan saltinblandning skall användas för halkbekämpning.

- Vägar utöver ordinarie saltvägnät halkbekämpas i sedvanlig

ordning.

- Torr slät eller isriven snö/isvägbana godtages ur framkom-

lighetssynpunkt och kräver nonmalt ingen ytterligare åtgärd.

- En detaljerad uppföljning av resursinsatser utföres.
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VÄDERFÖRHÅLLANDEN DE OLIKA VINTRARNA

Väderdata har hämtats från SMHIs meteorologiska stationer vid

Visby flygplats och stationen strax väster om Västervik (Glad-

hammar).

I

Vintern 1985/86 var kallare än normalt utom i mars

figur 5a finns månadsmedeltemperaturen för Visby uppritad.

då det var

normal temperatur. Vintern 1986/87 var varmare i november, men

var under restenav vintern kallare eller t o m mycket kallare

än normalt. Vinter 1987/88 hade en normal inledning och avslut-

ning, medan högvintern var varmare än normalt. Vintern 1988/89

hade en kall inledning och var sedan mycket varmare än normalt.

  

MEDELTEMPERATUR VISBY

°c /\

+5-

0_ VINTERMEDEL'

' TEMPERATUR
- \ \ /Nx I

' \ xx / x* x \ NORMAL= +0,3 ° c
d < 1' o

_5_ \\ / ss , ---- -- 85/as=-1,2 c
/ *V'

- v --- 86/87=-1,1°C

- --------- 87/aa=+1,5°c

" .................. 83/39=+2'2°C
_10_

_15- I I I >

NOV DEC JAN FEB MAR MÅNAD

Figur 5a Månadsmedeltemperatur för undersökningsvintrarna och
medelvärde för åren 1931-60 (=normalvinter) för
Visby.
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I Västervik var temperaturen i förhållande till normala värden

ungefär som.i Visby, men skillnaden till normala temperaturer

var större i Västervik än i Visby utom för vintern 1987/88.

  

 

 

MEDELTEMPERATUR VÄSTERVIK

°c A
+5-

0_ xxx I' VINTERMEDEL-
' .tkr TEMPERATUR
. __ä ,' _- NORMAL= +0,0° C

-5: X ä ---- -- 85/86 = -2,8° c
I

' ,' --- 86/87=-2,5°C
: sl, """"" 87/88=+O,3°C

" .................. 83/39=+2'1°C
_10_

"51 . . . . . >

NOV 0150 JAN FEB MAR MÅNAD

Figur 5b Månadsmedeltemperatur för undersökningsvintrarna och
medelvärde för åren 1931-60 (=normalvinter) för
Västervik.
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Figur 6a.
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Vintern 1985/86
Vintern 1986/87
Vintern 1987/88
Vintern 1988/89

 

NOV DEC JAN FEB APR

Snödjupet i cm dag för dag under de fyra undersöknings-
vintrarna vid Visby Väderstation.
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Vintern 1985/86
Vintern 1986/87 M
Vintern 1987/88 *mh*
Vintern 1988/89 *

Snödjup (cm)

/\

100*

 

70_

50-

 

40*

  

20-

 

10-

 

OKT NOV DEC JAN FEB MMH APR

Figur 6b. Snödjupet i cm dag för dag under de fyra undersöknings-
vintrarna vid Västerviks Väderstation.
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Bilaga 2 innefattar alla former av nederbörd månad för månad.

För att få ett grepp om hur stor snönederbörden varit olika

vintrar redovisas dels snödjupet dag för dag vid de båda väder-

stationerna (figur 6a och 6b) och dels redovisas antalet snödygn

med olika mängder nederbörd per dag (tabell 1) och antalet snö-

dygn då det fallit mer än 2 cm snö (figur 7). Snödygn kan inte

direkt utläsas ur väderdata utan har beräknats med hjälp av föl-

jande kriterium där snödygn med mer än 2 cm tas som exempel.

Snödygn med minst 2 cm snö definieras som dygn med nederbörd av

minst 2 mm i smält form för perioden 07.00 - 07.00, då antingen

dygnsmedeltemperaturen är mindre än eller lika med O°C eller

snödjupet ökar. I figur 7 har gränsen 2 cm valts dels för att

den återfinns som lägsta centimeterangivelse i SMHIs statistik

över medelvärden för en längre tidsperiod (1961-81), dels för

att man knappast plogar vid mindre snödjup.

Antai snödygn

Visby Västervik

  

 

 

 

   

   

 

 

60( 60

50- 50

40 40

30. Norma|t 30 Normalt

20 20

10 . 10

0 1 0

85/86 86/87 87/88 88/89 85/86 86/87 87/88 88/89

Figur 7 Antal dygn med minst 2 cm snönederbörd.
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Som synes har det oftast varit färre antal snödygn (> 2 cm) än

normalt under de vintrar som undersökningar pågått. I Visby på

Gotland erhölls normalt antal under vintern 1985/86 och sedan

har det blivit färre snödagar för varje vinter som gått. I

Västervik (Gotlands kontrollområde) var det något mer än normalt

antal snödagar vintrarna 1985/86 och 1987/88, medan de två andra

vintrarna hade färre än normalt.

Under förevintern var det totalt fler snödygn i Västervik men

under försöksvintrarna har det varierat var det varit flest

snödygn (se tabellen nedan).

Tabell 1 Antal snödygn under undersökningsvintrarna.

 

 

 

 

Nederbörd Visby Västervik
cm 85/86 86/87 87/88 88/89 85/86 86/87 87/88 88/89

0,1 - 1 30 23 15 7 21 16 14 4
1 - 2 8 9 11 3 19 7 4 3
2 - 3 6 6 4 3 4 3 4 2
3 - 4 7 3 1 2 6 2 4 3
4 - 5 4 0 3 1 7 4 5 3
5 - 6 O 5 O 1 3 1 1 2
6 - 7 1 O 0 O 1 2 2 0
7 - 8 2 1 O 0 2 1 2 1
8 - 5 4 3 1 5 7 8 1

Totalt 63 51 37 18 68 43 44 19

   

Det är inte bara snönederbörd som innebär problem för trafikant-

erna vintertid utan även halka som uppstår på annat sätt. Väg-

verket och SMHI (8) har kommit överens om ett sätt att definiera

halkdygn. Med hjälp av uppgifter om temperatur, nederbördsmängd

och luftfuktighet under ett dygn beräknas sannolikheten för att

halka ska uppstå. Dagarnas olika sannolikheter summeras för hela

vintrarna eller månad för månad. En dag som beräknas ha 30 %

risk för att halka skall uppstå får således värdet 0,3 vid sum-

mering. I verkligheten finns bara två alternativ, antingen upp-

står halka eller också uppstår den inte, d v 5 analogt med ovan

antingen värdet 1 eller 0.
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Antal halkdygn

Vlsby Västervik

 

 

 

 

          

 

 

60' 60

50' 50
401 DkNTna" 40 hkxnmmt

30' 30

20' 20

10* 10

0 0
85/86 86/87 87/88 88/89 85/86 86/87 87/88 88/89

Figur 8 Totalt antal halkdygn/vinter.

I Visby var det mer än normalt antal halkdygn under förevintern

och under första försöksvintern medan det under andra och tredje

försöksvintern var normalt och färre än normalt. I Västerviks-

området var det ungefär normalt antal halkdygn utom vintern

1988/89 då det var färre än normalt. För Visby gäller ovanståen-

de även för de kemiska halkdygnen, som normalt åtgärdas med

salt, medan Västervik hade normalt antal under vintern 1987/88

och i övrigt färre än normalt. I bilaga 3 redovisas halkdygnen

månad för månad.

Nedan görs en kort sammanfattning av de olika vintrarnas väder.

Förevintern 1985/86

Kallare än normalt under hela vintern utom mars månad. I Visby

låg vintermedeltemperaturen 1,5°C under den normala och i

Västervik 2,8°C lägre än normalt. Kallast var det i februari med

en medeltemperatur på nästan -6°C i Visby och drygt -8°C i

Västervik mot normalt -2°C. I december t o m februari var medel-

temperaturen under 0°C.
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Den totala nederbörden var rikligare än normalt, 11 % mer i

Visby och 32 % mer i Västervik. I Visby kom.mer nederbörd under

alla månader utom i februari, då endast halva mängden nederbörd

kom. I Västervik kom det lite nederbörd i november, men mer än

dubbelt mot normalt i december. Övriga månader kom obetydligt

mer nederbörd än normalt.

I Visby fanns ett snödjup på cirka 10 om vid månadsskiftet

november-december. Detta försvann i början av december, men i

mitten av december var det återigen nästan 10 om som sedan smäl-

te bort. Under januari ökade sedan snödjupet för att omkring 10

januari vara som djupast med 25 cm. Snötäcket var sedan i stort

sett över 10 cm fram till i början av mars då snön försvann.

Största snödjupet var 30 cm i slutet av februari. I Västervik

kom den första snön i mitten av november och det fanns sedan ett

snötäcke nästan hela tiden ända till slutet av mars. Under julen

var det dock barmark. Största snödjupet var 48 cm i slutet av

februari. Antalet snödygn med 2 cm eller mer var normalt i Visby

och cirka 20 % fler än normalt i Västervik.

 
Fotot är taget på Gotland i slutet av januari 1986.
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Antalet halkdygn var cirka 20 % fler i Visby än normalt medan

det var obetydligt fler än normalt i Västervik. De kemiska halk-

dygnen var knappt 10 % fler än normalt i Visby. I Västervik var

de drygt 10 % färre. De flesta halkdygnen erhölls i januari.

Försöksvintern 1986/87

Vad beträffar medeltemperaturen över hela vintern var den obe-

tydligt högre än under förevintern, d v 3 även detta var en kal-

lare vinter än normalt. November var cirka 2°C varmare än nor-

malt, men sedan var månadstemperaturen lägre än normalt. Januari

var den kallaste månaden, med en medeltemperatur på -6,5°C i

Visby och drygt -10°C i Västervik. Månadsmedeltemperaturen var

i Visby under 0°C i januari t o m mars. I Västervik var även

december månads medeltemperatur under O°C.

I Visby kom under hela vintern 7 % mindre nederbörd än normalt

och i Västervik 16 % mer. I Visby var nederbördsmängderna unge-

fär normala utom i februari och mars då det var 20 - 30 % lägre

än normalt. I Västervik komdet 40 - 50 % mer nederbörd i decem-

"ber och januari medan det övriga månader kom mindre än normalt.

I november och mars kom enbart halva mängden.

I Visby ökade snödjupet snabbt omkring julen till cirka 30 cm I

början av januari var det snökaos och en del vägar var stängda.

Snödjupet var 73 om som djupast i mitten av januari. Marken var

sedan täckt av snö till slutet av mars. Ungefär samma förhållan-

de rådde i Västervik där det största snödjupet var 90 cm i

mitten av januari. Under två dygn i början av januari föll det

40 cm snö. Antalet snödygn med 2 cm eller mer var cirka 20 %

lägre än normalt.
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Fotot visar de höga snövallarna på Gotland i början av februari

1987.

Antalet halkdygn var 16 % fler än normalt i Visby och normalt i

Västervik. Antalet kemiska halkdygn var normalt i Visby och cir-

ka 20 % färre än normalt i Västervik. December månad hade flest

halkdygn.

Försöksvintern 1987/88

Vintern 1987/88 var varmare än normalt med en medeltemperatur

som var drygt 1°C högre i Visby än normalt och 0,3°C högre i

Västervik. I Visby var det normal medeltemperatur i november,

december och mars. I januari och februari var medeltemperaturen

2-3°C varmare än normalt. I Västervik var medeltemperaturen i

november, december och mars cirka 1,5 % lägre än normalt, medan

januari och februari var omkring 3°C varmare än normalt. Endast

i mars månad var medeltemperaturen under 0°C.

I Visby kom 12 % mer nederbörd och i Västervik 65 % mer. I Visby

hade alla månader mer nederbörd än normalt och så var även
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fallet för Västervik, utom för december månad. I januari kom

dubbelt och i februari tre gånger den normala nederbördsmängden.

Det mesta kom dock som regn vilket framgår av snödjupet.

I Visby fanns ett snötäcke under cirka tio dagar i månadsskiftet

januari-februari. Sedan blev marken täckt av snö i slutet av

februari och det låg kvar till slutet av mars. Största snödjupet

var 23 cm i början av mars. I Västervik fanns ett snötäcke på

cirka 5 cm i december. I januari var det i stort sett barmark

utom vid månadsskiftet januari-februari då det under en vecka

var snötäckt med som mest 15 cm. Marken blev åter täckt av snö i

slutet av februari och snötäcket fanns kvar vid mars månads ut-

gång, som mest var det 45 cm djupt omkring 20 mars.

Antalet dygn med 2 cm snönederbörd eller mer var bara hälften

mot normalt i Visby och något mer än normalt i Västervik. An-

talet halkdygn (både totalt och kemiskt) var normalt i både

Visby och Västervik. Februari och mars hade flest halkdygn.

Försöksvintern 1988/89

Vinterns medeltemperatur var cirka 2°C högre än normalt. Novem-

ber och december var kallare eller t o m.mycket kallare än nor-

malt medan Övriga månader var cirka 5°C varmare än normalt. I

Visby var månadsmedeltemperaturen Över O°C under hela vintern

medan den var under O°C i Västervik i november och december.

Den totala nederbördsmängden under vintern var cirka 30 % lägre

än normalt och lägst i januari då endast några mm föll.

Under december låg det ibland snö på Gotland, som mest 5 om. I

Västervik låg det snö under hela december med som mest 23 cm.

Övriga månader rådde i stort sett barmark.

Antalet dygn med 2 cm snönederbörd eller mer var i Visby bara en

tredjedel mot normalt och i Västervik hälften.
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I Visby var antalet halkdygn (både totalt och kemiska) cirka

20 % färre än normalt och i Västervik var det drygt 30 % färre.

 

Fotot visar ett vanligt väglag denna vinter nämligen barmark i

Visby.
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5 RESULTAT

I analyserna anses vintern bestå av fem.månader, november-mars,

oavsett när den verkliga vintern inträffat.

För att observera väglag, mäta hastighet och trafikflöde har

vissa platser valts ut i prov- och kontrollområdena.

5.1 Våglag

Väglaget har observerats av väghållaren på några punkter/väg-

hållare. Platser har valts som liknar varandra i de båda tät-

orterna, d v 3 par av platser medan det på landsbygdsvägarna

varit svårare att hitta par av vägar. På Gotland är de större

vägarna ganska homogena i standard och trafikmängd medan det på

östkusten är större variation framförallt genom att Europaväg 66

passerar genom området.

I figur 9 redovisas väglagsfördelningar för alla punkter under

den första vintern då alla vägar saltades. Som synes har Väster-

viks samtliga punkter mer is/snö-väglag än i Visby och i synner-

het GC-vägen punkt nr 5. I Visby finns ingen GC-väg. På det

statliga vägnätet finns en variation i andel is/snö-väglag mel-

lan punkterna, men det är relativt lika mellan prov- och kon-

trollområde. Vid fortsatt redovisning väljs därför att göra

redovisningen för alla punkterna sammanslagna för varje väghål-

lare djv 3 för en vinter finns en fördelning för statliga res-

pektive kommunala vägar i vardera prov- och kontrollområde (se

figur 10).

Observationerna skulle utföras minst en gång per vardag. Det här

var det första projektet där alla väglagsobservationer gjordes

av personal utanför VTI och därför tänktevi inte på att det

behövdes noggrann undervisning i hur man observerar väglag. Det

räcker inte att bara överlämna en manual. Det räcker inte heller

att säga att Observationerna ska utföras minst en gång per var-

dag utan den tid på dygnet som är intressant i olika projekt

måste man från början bestämma att Observationerna ska ske.
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I det här projektet gjordes många av observationerna på det

statliga vägnätet mycket tidigt på morgonen när jourhavande är

ute på sin inspektionsrunda. Det väglaget kan ha ändrats till

något annat p g a vinterväghållningsåtgärder, temperaturföränd-

ringar mm innan morgontrafiken kommer igång. Det troliga är väl

då att det har blivit mer is/snöväglag än om observationerna

hade gjorts längre fram på dagen. Efter första vintern började

observationerna i kontrollområdet göras på dagtid medan de i

provområdet fortfarande gjordes mest tidigt på morgonen. Det

innebär troligen att andelen is/snö under försöksvintrarna bli-

vit för stor jämfört med kontrollområdet. Hur mycket går dock

inte att säga. På de kommunala gatorna har observationer gjorts

både morgon och kväll vid tider då det är trafik. Ur den syn-

punkten är därför de kommunala fördelningarna mer jämförbara.

Väglagsobservationer
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i-ss/aa-I I-86/87-l l--87/88-l l-88/89-i

torr barmark E våt/fukt barmark spår med barmau'k

Väglag spår med tunn is lös snö/modd iii/hård snö

Figur 10 Väglagsfördelningar för prov- och kontrollområdet
uppdelat på statliga (Gotland och Gamleby) och kom-
munala (Visby och Västervik) vägar för förevintern
1985/86 och försöksvintrarna 1986/87 - 1988/89.
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Av figuren framgår att de statliga vägarna hade i stort sett

samma andel is/snö under förevintern medan det då var ganska

stor skillnad mellan kommunerna. Detta beror till stor del på

att Västervik korkades igen av snö under en viss tid. Det tog

tid att få bort snön så att det blev framkomligt och ännu längre

tid att helt få rent från is/snö på gatorna. Den första försöks-

vintern kom det i början av januari så pass mycket snö kombiner-

at med vind att vissa vägar stängdes under något dygn på Got-

land. Även om det inte snöade så mycket så blåste det så att snö

drev in på vägarna. Västervik drabbades även detta år av snö men

klarade nu av det mycket snabbare eftersom man lärde sig vintern

innan hur och vilka resurser man bör utnyttja. Gamleby har båda

vintrarna kommit något lindrigare undan vad beträffar snön än

vad Västervik har gjort. De här lokala snöovädren gör det lite

besvärligt att utvärdera effekten av den nya vinterväghåll-

ningen. Men om de erhållna fördelningarna ändå utnyttjas för

försöksvintrarna med kompensationer för förhållandena under

förevintern erhålles resultaten i tabellen nedan.

Tabell 2 Siffrorna anger hur många gånger vanligare is/snö-
väglag var på provvägarna/gatorna än på kontroll-
vägnätet och jämfört med förevintern.

 

 

 

86/87 87/88 88/89

Statliga 2,2 1,9 3,6

Kommunala 1,6 1,6 2,8

    

 

 

En del av skillnaden mellan prov- och kontrollvägar på det stat-

liga vägnätet beror på att man på Gotland till stor del observe-

rat väglag mycket tidigt och att därför de hårda is/snöskikten

ofta är rimfrost som försvinner längre fram på dagen. De här

siffrorna blir därför lite för stora men det går inte att säga

hur mycket för stora de är. Den kommunala skillnaden är mindre
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och beror mest på att observationerna i tätorterna skedde på

ungefär samma tider.

Om det istället för is/snöväglag hade stått halkdygn eller snö-

dygn i tabellen ovan så skulle det ungefär ha stått siffran 1

eller lägre för varje vinter. Dessa värden gäller dock dag för

dag och att det har varit ett väder en dag som kan ge effekt på

väglaget lång tid framöver som vid t ex snöoväder kommer inte

med i beräkningarna av snödygn och halkdygn. Väderstationen

väster om Västervik drabbades dessutom inte av lika mycket snö

som Västervik gjorde under inledningen av studierna.

Det osaltade försöket har medfört att det blivit 2 - 3,5 gånger

mer is/snö på de statliga vägarna och 1,5 - 3 gånger mer is/snö

på de kommunala gatorna. Effekten är alltså något större på de

statliga vägarna.

Det kan även vara intressant att notera skillnaderna mellan

olika barmarksväglag. Andelen barmark kan variera en hel del

mellan olika väghållare en vinter men hur stor del av barmarken

som är torr barmark är ungefär densamma för olika väghållare

under en vinter. Vintern 1985/86 var det ungefär lika mycket

torr barmark som våt/fuktig. Vinter 1986/87 var ungefär 2/3 av

barmarken torr och vintern 1987/88 var 1/4 - 1/3 av barmarken

torr och vintern 1988/89 var det knappt hälften som var torr

barmark.

I bilaga 4 återges väglagets fördelning vecka för vecka under de

fyra vintrarna. Under den första vintern förekom det is/snöväg-

lag under nästan alla veckor hos alla väghållare. Enbart is/snö

fanns en del veckor kring årsskiftet. Under första försöks-

vintern är is/snöväglagen mera koncentrerade till slutet av de-

cember och stor del av januari. Under vintern 1987/88 är det

inte någon vecka med enbart is/snö utom på det statliga vägnätet

på Gotland som har en vecka med enbart is/snö. Där finns också

is/snöväglag i december medan de andra väghållarna har mest is/

snö i februari. Vintern 1988/89 är det lite is/snö i kontroll-
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området och det som finns finns i månadsskiftet november-decem-

ber. Det är mest is/snö även i provområdet i november-december

men under betydligt längre tid än i kontrollområdet.

5.2 Trafikdata

Följande mätningar har utförts under förevintern och första för-

söksvintern:

- trafikräkning hela vintern

- antal avställda fordon

- antal dubbfordon räknat på olika parkeringsplatser

- antal busspassagerare

Mätningarna gjordes för att få klarhet i om den saltfria vinter-

väghållningen leder till att man kör mindre, byter färdmedel

eller att fler sätter på dubbdäck.

5.2.1 Trafikräkning

 

Vägverket har räknat antalet fordon på tre platser på Gotland

och på två i kontrollområdet.

Det har varit en hel del bortfall beroende på apparatfel och

anlogade slangar. Många dagar har det varit blandväglag d v 3

både barmark och is/snö. Detta har gjort att framförallt vid

enbart is/snöväglag är det få mätdygn. Vissa värden i tabellen

bygger bara på två dygns mätning vilket innebär att resultaten

blir osäkra. För att erhålla ett vardagsdygnsvärde tas bara upp-

mätta värden för tiden från måndag 12.00 t o m fredag 12.00 med

i beräkningarna.
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Tabell 3 Genomsnittligt antal fordon vid olika väglag under
ett vardagsdygn. Inom parentes anges den procentuella
andelen fordon vid is/snö i förhållande till barmark.

 

 

 

 

 

 

 

B a r m.a r k I 8 / s n 6 Totalt
Våg nov,dec jan,feb,mars nov,dec jan,feb,mars is/snö

85 86 86 87 85 86 86 87 barmark

140 1212 1483 1301 1388 1256 1228 993 1065
(104%) (83%) (76%) (77%) 81%

143 2991 3301 2805 1962

(94%) (59%) 84%

148 1550 1503 1426 1431

(92%) (95%) 93%

E 66 3031 4301 3656 3319 2903 - 2911 2058
(96%) (80%) (62%) 74%

135 993 1125 1229 1153 1032 1247
(116%) (92%) (101%) 102%

    

  

Vägarna 140, 143 och 148 finns på Gotland medan övriga finns i

kontrollområden kring Gamleby-Västervik.

Siffrorna i tabellen visar att det var fler fordon på barmark

under november-december 1986 än 1985 (10 - 33 % fler). Ökningen

var större på fastlandet än på Gotland. Under den senare delen

av vintern är förändringarna mindre och det finns både ökningar

och minskningar både påGotland och på fastlandet.

Variationen kan bero på få mätdagar under den första vintern.

För hela Sverige ökade trafikarbetet 5 - 6 % under dessa år och

med mera mätdata hade det kanske blivit resultatet här också.

Om trafikflödet vid barmark jämförs med flödet på is/snödagar så

är det oftast ett lägre trafikflöde vid is/snö, men det förekom-

mer även högre trafikflöden. Summeras de olika tidperioderna

(viktat) får alla vägarna lägre trafik vid is/snö än vid barmark

utom på Lv 135 som har något lite mer trafik vid is/snö än vid

barmark. Det verkar dock inte troligt att trafiken på en så tra-

fikerad väg som E 66 skulle påverkas så mycket av is/snöväglag

såsom framgår av tabellen. Kanske tillkommer ytterligare ett fel

VTI MEDDELANDE 637  



31

som observerades under östgötaförsöket i början på 1980-talet då

känsligheten på apparaten måste höjas då det var is/snö på väg-

en, annars missades fordon (pulsen dämpades).

Det går inte utifrån det här dataunderlaget att säga hur mycket

lägre trafikflödet är vid is/snö än vid barmark och inte att

trafikflödet skulle vara lägre den osaltade vintern (1986/87) på

Gotland.

5.2.2 Avställda fordon

Från Statistiska Centralbyrån har erhållits uppgift om hur många

fordon som varit avställda den31 december och som har ett av-

ställningsdatum som är tidigast i oktober. Här redovisas enbart

personbilsuppgifter eftersom dessa inte i lika hög grad som an-

dra fordonstyper påverkas av bl a arbetsmarknaden. Av figuren

framgår dels hur många personbilar som finns i Gotlands och

Västerviks kommuner och dels hur många som är avställda. Andelen

avställda personbilar är 4 - 5 % i både Gotlands och Västerviks

kommun. De osaltade vintrarna på Gotland förefaller inte ha gett

upphov till fler avställda bilar.
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5.2.3 Andel dubbfordon

Dubbdäcksräkning har gjorts på parkeringsplatserna vid Öster-

centrum och utanför Söderport i Visby. Andelen dubbdäcksförsedda

fordon har ökat från 74 % i januari 1986 till 80 % i januari

1987. Detta stämmer väl överens med enkätsvaren (se kap 5.7) som

också visar på en lika stor ökning i kontrollområdet. Detta

innebär att ökningen inte kan tillskrivas försöket.

5.2.4 Kollektivtrafikresandet

Normalt gör Gotlands kommun tre passagerarräkningar per år - i

mars, juli och november. De senaste åren har man märkt en viss

minskning av antalet resande, vilket bl a kan bero på en ökad

inflyttning till Visby.

Passagerarräkning på bussar har för detta projekt genomförts i

februari 1986 och 1987. Räkningen har skett under en tvåveckors-

period båda gångerna. Föraren har noterat antal påstigande vid

varje hållplats, linje och tur.

Genomsnittligt antal resande per dag:

februari 1986: 4 019

februari 1987: 3 813

Detta innebär en minskning av kollektivtrafikresande med ca 5 %,

vilket ligger i linje med den allmänna trenden och har således

troligen inget samband med försöket.
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5.3 Hastighet

Punkthastighet mättes av VTI i början av 1986 och i början av

1987. Avsikten var att mäta under några dagar/år i både prov-

och kontrollområdet. Så gjordes också under förevintern, men

under den första försöksvintern blev det snöoväder under mät-

ningarna på Gotland. Mätningarna avbröts. Tillsammans med väg-

verket fattades beslut om att mätningarna på Gotland skulle

göras något senare och att mätningarna i kontrollområdet inte

kunde genomföras av budgetskäl.

Tabell 4 Mätplatser på Gotland.

  

Våg Vâgutformming Hastighets- Våg_
grâns bredd

(km/h) (m)

147R Rak, plan 90 7

147K Kurva, plan 90 7

148R Rak, plan 90 6

148K Kurva, plan 90 6

638 Rak, plan 90 6,7

Färjeleden Kurva, backe 70 11

Visbyleden Rak, plan 50 10

   

 

  

Dataunderlaget räcker inte till för att delas i olika is/snöväg-

lag utan det blir ett is/snöväglag, barmark och blandningar av

dessa. Det sistnämnda innebär oftast att det är barmark i spåren

och is eller snö däremellan, mera sällan är det fläckvis.

I tabellerna används begreppen 15-percentil, 50-percentil och

85-percentil. Den hastighet som anges som 15-percentil är det

15 % som kör långsammare än och 85 % som kör fortare än. Om det

är lika många som kör saktare respektive fortare än en angiven

hastighet kallas det median eller 50-percentil. Den för 85-per-

centilen angivna hastigheten är det 85 % som kör saktare än.
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Ö...lika is/snagra 0matplatser vid nlsar VlssaFotona nedan v

vaglag. 

148R 1986-01-29Färjeleden 1986-01-29 
147R 1987-02-11Visbyleden 1987-02-05
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Tabell 5 Medianhastighet för personbilar (km/h) vid olika väg-

 

 

lag.

Banmark Blandvâglag Is/snö
Väg 86 87 86 87 86 87

147R 80,8 78,5 69,1 ' 76,1 71,1

147K 78,3 74,5 74,2 68,7

148R 75,7 78,4 73,3 66,2 74,9 65,6

148K 75,4 68,5 ' 68,9 64,9

638 72,0 78,9 67,9 68,2

Visbyleden 68,3 66,2 65,1 64,5 65,8

Färjeleden 57,9 55,4 57,4 53,8 55,1 53,3

     

 

Tabell 6 Förändring i hastighet från 1986 till 1987 vid bar-
mark (B) och is/snö (IS). 

 

15-percentil 50-percentil 85-percentil
Våg B IS B 15 B IS

147R -5,6 - 8,1 -2,3 -5,0 -3,5 -4,5

147K -4,0 - 5,6 -3,8 -5,5 -2,5 -5,8

148R -13,6 -9,3 -8,3

148K - 4,6 -4,0 -1,3

638 +0,3 +2,2

Visbyleden +1,4 -2,1 -4,1

Färjeleden -2,3 - 1,7 -2,5 -1,8 -3,7 -1,4

 

  

 

  

Som framgår av tabell 5 är medianhastigheten ganska låg på de

till 90 km/h hastighetsbegränsade statliga vägarna. Även på de

två kommunala lederna är hastighetsnivån låg. Hastighetsnivån

var lägre 1987 än 1986 och de som redan körde långsamt (IS-per-

centilen) har som regel sänkt hastigheten mer än de som körde

fort (85-percentilen) vilket framgår av tabellen ovan. Hastig-

hetssänkningen till 1987 skulle kunna bero på information om

VTI MEDDELANDE 637
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osaltad väg. Vädret och väglaget var dock överlag sämre 1987 än

1986 p g a kraftigare vindar och därmed snö i luften även när

det inte snöade men även p 9 a att det snöade mer än vintern

innan. Det är svårt att hitta mätdagar med något så när lika

väder och väglag då det är is/snö på vägen och samtidigt mät-

utrustningen fungerat (inga avplogade slangar). På 147R och 147K

finns dock både 1986 och 1987 en dag vardera då det mitt på

dagen är tunn is och lätt snöfall. Under 1987 förekom dessutom

lågt snödrev och det var -8°C medan det 1986 var O°C.

Tabell 7 Skillnad i medianhastighet (km/h) mellan 1986 och

 

 

1987.

Våg Banmark Alla is/snö Lika is/snö

147R - 2,3 - 5,0 - 3,5
147K - 3,8 - 5,5 - 3,0

    

 

 

Hastighetsnivån vid lika väder-väglag var således något lägre

1987, d v 3 då vägen var osaltad, än 1986 då vägen saltades.

Det bör dock observeras att det inte var helt lika förutsätt-

ningar eftersom det var lågt snödrev 1987 och att detta kan ha

orsakat hela eller delar av skillnaden. Hastighetssänkning p g a

snöfall och snödrev kanvara stor som framgår av figur 12.

148 R ON 870128
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Figur 12 Medelhastigheten timme för timme under ett dygn med
väglaget packad snö. Snöfall och snödrev på efter-
middagen.
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5.4 Olyckor

Polisrapporterade trafikolyckor är det olycksmaterial som oftast

används i trafiksäkerhetsstudier i Sverige. Uppgifter om trafik-

skadade från sjukvården innehåller främst tilläggsinformation om

singelolyckor med oskyddade trafikanter. Från försäkringsbolag

kan erhållas information om.fler egendomsskadeolyckor än vad som

kommer till polisens kännedom.

Alla olyckor polisrapporteras således inte och bortfallet har

undersökts genom jämförelse med försäkringsbolagens anmälningar

vad gäller egendomsskador och med sjukvårdsregistrerade vad gäl-

ler trafikskadade personer. Egendomsskadorna bör då räknas upp

3-4 gånger och skadade i bil ca 1,5 gång. Oskyddade skadade tra-

fikanter bör uppräknas mellan 4 och 25 gånger (9).

Inom MINSALT har främst polisrapporterade olyckor (exklusive

viltolyckor) utnyttjats. På Gotland och i dess kontrollområde

har också sjukvården engagerats så att alla som uppsökt akutmot-

tagningen p g a skada i samband med förflyttning utomhus och i

trafikmiljö har registrerats. Länsförsäkringar på Gotland har

också lämnat uppgifter om skadeanmälningar.

Efter diskussion om huruvida det ursprungligen valda kontrollom-

rådet till ett liknande försök i Kopparbergs län var lämpligt

som kontrollområde eller ej har beslut fattats att dels göra

statistiska jämförelser med det ursprungliga kontrollområdet men

också med ett större kontrollområde som därmed ger stabilare

värden. Det innebär att även för Gotland och Västerbotten väljs

att göra analyser med ett litet och ett stort kontrollområde.

Då inga jämförelser görs av andra effekter t ex väglagsföränd-

ringar rekommenderas att resultaten med stora kontrollområdet

används eftersom då stabilare värden erhålls (10).
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När risknivån 5 % anges i detta avsnitt avser den endast ett

konfidensområde. Om flera jämförelser betraktas samtidigt, är

deras gemensamma risknivå högst 5 % multiplicerat med antalet

jämförelser. Hur konfidensområde beräknats och varför framgår av

bilaga 5. Beräkningarna har gjorts på samma sätt även för anta-

let skadade.

På Gotland har olyckor på såväl det statliga som på det kommu-

nala vägnätet, d v 3 hela ön, studerats. De olyckor som inträf-

fat på de kommunala gatorna i Västervik och de statliga vägarna

i arbetsområde 24 (Gamleby) och 25 (Ankarsrum) i Kalmar län är

det lilla kontrollmaterialet. Det statliga vägnätet i hela

Kalmar län och de kommunala gatorna i Västervik är det stora

kontrollvägnätet.

Analyser har gjorts dels för hela vinterperioden d v 3 fem måna-

der, men också för vinterperioden indelad i barmarksveckor res-

pektive is/snöveckor. Det sistnämnda är gjort för att renodla

effekten på olyckor av saltning, eftersom då bara perioder stu-

deras då salt kan förändra väglaget. Barmarksveckorna utgör där-

vid ytterligare ett kontrollmaterial. Klassning av veckor har

skett utifrån väglagsobservationerna på Gotland och kan därför

bara göras för en förevinter. När det gäller analys av skadade

som sjukvården rapporterat har väglagsobservationerna i Visby

avgjort om en vecka skall anses vara en is/snö-vecka eller ej.

När det gäller polisrapporterade olyckor är det väglaget på de

statliga vägarna på Gotland som styrt klassningen. Att det inte

är samma klassning beror på att det är fler landsbygdsolyckor

hos polisen och det är fler tätortsolyckor som kommer till sjuk-

vården. Samma veckor tas ut som is/snöveckor i kontrollområdet.

En del av dessa veckor har varit barmarksveckor, vilket då anses

bero på saltning. Det finns ett samband mellan väderförhållanden

på Gotland och i kontrollområdet kanske inte alltid för ett och

samma dygn men sett över en hel vecka när som regel t ex ett

snöfall berör båda områdena.
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Följande antal is/snöveckor (mer än tre vardagsdygn med is/snö-

väglag) har förekommit:

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

Statlig 8 8 7 10
Kommunal 4 7 1 7

På det statliga vägnätet observerades väglaget tidigare på dyg-

net än på det kommunala, vilket leder till fler is/snöveckor på

det statliga vägnätet. Skillnaden är större här än i väglagsför-

delningen för varje dag.

De fyra vintrarna analyseras för de sjukvårdsregistrerade skada-

de och de försäkringsanmälda olyckorna. Även de polisrapportera-

de olyckorna analyseras för dessa vintrar då ytterligare infor-

används fem förevintrar.mation som t ex väglag behövs, annars

När inget annat anges avser analysen alla gator och vägar oav-

sett tidigare vinterväghållning.

5.4.1 Trafikskadade enligt sjukvården

I tabellerna nedan redovisas antalet trafikskadade efter trafi-

kantkategori, olycksplats och barmarks- respektive is/snö-vecka.

    

Tabell 8 Antal trafikskadade efter trafikantkategori enligt
sjukvården under vinterperioden på Gotland. B = bar-
marksveckor, IS = is/snöveckor enligt väglagsobser-
vationer.

År Fotgängare Cyklist MbpedÅMC Bilist Busspassag. Totalt

B IS B IS B IS B IS B IS B IS

85/86 68 21 25 5 3 0 23 12 2 O 122 38

86/87 42 59 16 5 6 0 18 12 0 0 81 76

87/88 67 11 17 0 5 0 40 9 0 O 130 20

88/89 11 25 11 8 4 2 34 18 0 0 60 53
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Tabell 9 Antal trafikskadade efter trafikmiljö enligt sjuk-
vården under vinterperioden på Gotland. B = barmarks-
veckor, IS = is/snöveckor enligt väglagsobservationer.

Trottoar/ Annan all-
KOrsning Gata/våg gångbana Cykelbana mån plats Totalt

År , .
B IS B IS B IS B IS B IS

85/86 13 1 78 29 16 4 3 1 12 3 160

86/87 7 4 51 48 12 12 3 2 8 10 157

87/88 22 5 81 13 20 2 1 0 6 0 150

88/89 8 4 45 36 4 7 2 4 1 2 113

Tabell 10 Antal trafikskadade efter trafikantkategori enligt
sjukvården under vinterperioden i Västerviksområdet.
B = barmarksveckor, IS = is/snöveckor enligt väglags-
observationer.

År Fotgängare Cyklist Mbped/MC Bilist Busspassag. Totalt

B IS B IS B IS B IS B IS B IS

85/86 94 53 29 5 5 0 28 3 4 1 164 62

86/87 68 66 24 6 0 1 22 7 1 1 115 81

87/88 92 26 52 1 5 0 29 2 O 0 177 29

88/89 21 39 10 7 2 0 26 24 0 0 59 70

Tabell 11 Antal trafikskadade efter trafikmiljö enligt sjuk-
vården i Västerviksområdet. B = barmarksveckor, IS =
is/snöveckor enligt väglagsobservationer.

Trottoar/ Annan all-
År Korsning Gata/våg gångbana Cykelbana :mån plats Totalt

B IS B IS B IS B IS B IS

85/86 21 4 79 20 35 28 7 1 22 9 226

86/87 8 6 60 46 31 19 6 2 10 8 196

87/88 28 0 88 11 39 11 13 2 9 5 206

88/89 16 3 29 41 11 16 2 2 1 8 129
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Under is/snöveckor på Gotland har upphörandet av saltning or-

sakat att antalet trafikskadade som inkommit till sjukvården i

Visby och Västervik ökat med 31 % med det 95 %-iga konfidens-

området (-24 % + 125 %). Mellan för- och efterperioden oavsett

väglag har antalet trafikskadade på Gotland ökat med 11 % (-18 %

+ 49 %) utöver Ökningen i kontrollområdet. Fotgängarna står för

hela ökningen (se sid 51). Effekten är större när enbart is/snö-

veckor studeras men ökningarna är inte statistiskt säkerställda.

Den trafikantkategori som oftast skadats i trafiken är fotgäng-

arna och det sker oftast på is/snö enligt uppgift från den ska-

dade. I Västerviksområdet är det ungefär lika vanligt att de

skadas på trottoaren som att de skadas på gata eller väg. På

Gotland är det vanligast att man skadar sig på gata eller väg.

Detta beror säkert till stor del på att fotgängarna ofta går på

gatan i Visby eftersom det innanför ringmuren är ont om trottoa-

rer (se foto nedan). Fotgängare i Visby pâverkas fönmodligen.mer

av osaltad vinterväghållning än vad fotgängare i andra tätorter

skulle göra. Cyklister skadas i ungefär samma omfattning som

bilister. Flertalet av alla skadade har skadats i singelolyckor,

vilket innebär att inget annat fordon eller trafikant varit in-

blandad i trafikolyckan.
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5.4.2 Polisrapporterade olyckor

Följande antal polisrapporterade olyckor (ej vilt) inträffade på

Gotland och i dess kontrollområden.

   

Område 1981/82 - 1985/86 1986/87 - 1988/89

före försök

Prov

Kommunalt 247 97

Statligt 280 154

Kontroll

Kommunalt 269 165

Stort statligt 1 485 907
Litet statligt 250 152

     

Om olyckorna i ovanstående tabell används i analysen erhålles

följande resultat.

 

KONTROLLOMRÅDE

 

 

 
 

H-lån AO 24 och 25 i H-län

och/eller Västervik och/eller Västervik
(stort kontrollområde) (litet kontrollområde)

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

Statlig -10 % (-27 % +12 %) -7 % (-30 % +24 %)

Kommunal -36 %* (-53 % -13 %) -36 %* (-53 % -13 %)

TOTALT -22 %* (-34 % -8 %) -21 %* (-35 % -3 %)

      

 

Olycksminskningen är inte signifikant skild från noll och kan

bero på slumpen vad avser det statliga vägnätet. För det kommu-

nala vägnätet och för hela Gotland är Olycksminskningen statis-

tiskt säkerställd(*), vilket innebär att det inte bara är slump-

en som bidragit till en positiv olycksutveckling.

Om det statliga vägnätet delas upp i det som tidigare kallades

A-saltvägar (saltas hela vintern vid halka) och B-saltvägar
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(saltas främst på hösten) erhålles följande förändring av de

polisrapporterade olyckorna med fem förevintrar:

 

KONTROLLOMRÃDE

 

 

H-lån AO 24 och 25 i H-län
Förändring (stort kontrollområde) (litet kontrollområde)

mummw-
ningsmetod Förändr Konfidensområde Föränd- Konfidensområde

ring risknivå 5 % ring risknivå 5 %

 

Arsalt->Osalt +23 % (- 8 % +63 %) +14 % (-20 % +62 %)
B-salt->Osalt -31 % (-58 % +14 %) -28 % (-67 % +61 %)

 

TOTALT + 6 % (-17 % +35 %) + 6 % (-23 % +46 %)

 

  

 

  

 

För A- och B-saltvägar tillsammans erhålls således en olycks-

ökning med 6 % både med det lilla och med det stora kontroll-

materialet medan det blir vissa skillnader då uppdelningar görs

på A-och B-saltvägar. För det f d A-saltvägnätet erhålles en

olycksökning och för det f d B-saltvägnätet en olycksminskning.

På det vägnät som hela tiden varit osaltat har olyckorna minskat

under försöket.

Om analys med klassning i is/snö- respektive barmarksveckor görs

på de polisrapporterade olyckorna för hela Gotland och Väster-

viksområdet med en förevinter erhålles en minskning av olyckorna

under is/snöveckor med 6 %. Om hela vinterperioden studeras blir

minskningen 17 %. De erhållna resultaten är inte signifikant

skilda från noll. Som tidigare påpekats är klassningen av is/snö-

veckor inte så bra här och därför bör inte alltför stor vikt

läggas vid detta resultat.

Dygnen under de olika vintrarna har både på Gotland och i Väs-

terviksområdet klassats utifrån det värsta väder/väglag som

förekommit under dygnet. Följande figur har sedan tagits fram

som visar hur vanligt ett väder/väglag är, hur många olyckor det

i medeltal händer under ett dygn med ett visst väder/väglag och

hur allvarlig olyckan är dvs hur många skadade per olycka. I

figuren nedan redovisas enbart försöksvintrarna sammanslagna för

att få stabilare värden.
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OLYCKOR Vastervrk

PER DAG

_CD-W

 

  SKADADE .
I PE R OLYC KA

_.__ *___.______ ______ 0.5

RXNK SFBT
236 15 22 37 83 48 29 1 26 20

ANTAL DAGAR I OLIKA VÄDER / VÄGLAGSKLASSER

 

F

233 32 29 18 16 4 70 17 2

ANTAL DAGAR I OLIKA VÄDER / VÄGLAGSKLASSER

OLYCKOR Gotland I

PER DAG

. i. SKADADE
6 I PER OLYCKA

_V _ A M __m ___ ä_ _i______f_w_r_v________»_ _____ A _ ________ W__ _v_ ______ _ _ ÅS

w Q R x N K 8 B
13

T

19

O=barmark

W=barmark, snöfall <2 mm i smalt form

O=barmark, blötsnö

R=barmark, snöfall >2 mm i smält form

X=is/snö, snöfall <2 mm i smalt form

N=is/snö, blötsnö

K=is/snö, snöfall >2 mm i smalt form

S=is/snö, torrt, kallt

F=våta vägbanor som fryser

B=rimfrosf på hösten

T=rimfrost på vintern

Figur 13 Polisrapporterade olyckor på Gotland och i dess lilla

kontrollområde omkring Västervik under vintrarna

1986/87, 1987/88 och 1988/89 fördelade efter "värsta

väder/väglag" under ett dygn.
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Det som framför allt skiljer Gotland och kontrollområdets olycks-

utfall åt är att olycksrisken vid rimfrost på hösten och då våta

vägbanor fryser är förhållandevis mycket högre på Gotland än i

Västerviksområdet. Detta är väglag som snabbt försvinner vid en

saltning och det är därför troligt att det är p g a skillnaden i

vinterväghållning som denna skillnad i olycksrisk erhållits. Vid

snöfall (mer än 2 mm i smält form och vid blöt snö) är oftast

olycksrisken något högre i kontrollområdet. Detta kan bero på

att det förmodligen ser våtare ut på den saltade sträckan och

att trafikanterna därför inte uppfattar det som så halt. I öv-

rigt är det inga större skillnader. Inga skillnader är signifi-

kant säkerställda.

5.4.3 Skadeanmälningar till Länsförsäkringar på Gotland

En stor del av de trafikolyckor som inträffar registreras hos

försäkringsbolagen i form av skadeanmälningar från fordonsägare.

Tyvärr har det inte genomförts en total inventering av samtliga

trafikskadeanmälningar på Gotland under de fyra vintrarna 1985/86

- 1988/89. Länsförsäkringar på Gotland har emellertid välvilligt

hjälpt till med redovisning av skadeanmälningar från bilar för-

säkrade av bolaget under de fyra vinterperioderna. Några uppgif-

ter om skadeanmälningar till försäkringsbolag i kontrollområdet

finns inte.

På Gotland fanns mellan 23 000 och 24 000 bilar i trafik varav

nästan en fjärdedel var försäkrade i ovanstående bolag.

I genomsnitt för vinterperioderna avsåg skadeanmälningar drygt

100 i trafikolyckor inblandade fordon från Länsförsäkringar. En

siffra som för samtliga personbilar på Gotland skulle innebära

400-500 fordon inblandade i försäkringsanmälda olyckor per vin-

terperiod. Till detta kommer lika många fordon inblandade i s k

parkeringsolyckor.
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Tabell 12 I trafikolyckor inblandade fordon tillhörande Läns-
försäkringar på Gotland efter månad.

 

Månad Antal fordon Förväntat antal
olycksfordonnmed
hänsyn till an-
talet olycks-
fordon 1985/86

 

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

 

 

 

November 10 17* 17* 38* 4 - 16
December 16 32* 32* 41* 8 - 24
Januari 20 54* 27 14 11 - 29
Februari 15 26* 32* 21 7 - 22

Mars 16 13 31* 10 8 - 24

Summa 77 142* 139* 124* 60 - 94

 

 

 

 

* i tabellen anger att värdet ligger utanför konfidensinterval-

let.

Konfidensintervallet beräknat under förutsättning att antal for-

don inblandade i olyckor (1) är Poissonfördelade d v 3 konfidens

intervallet är X i 1,96 JK: Ingen hänsyn har tagits till eventu-

ell förändring i antalet försäkrade.

Vintern 1986/87 har signifikant fler fordon varit inblandade i

trafikolyckor jämfört med 1985/86 utom i mars månad. Under vin-

tern 1987/88 har också fler fordon varit inblandade i olyckor än

under 1985/86 för alla månader utom i januari. Vintern 1988/89

var det många fler fordon som skadades under november och decem-

ber.

Den redovisade ökningen kan givetvis bero på andra faktorer som

t ex fler försäkrade och ökad användning (längre genomsnittliga

körsträckor under de senare vintrarna). Eftersom det också är

känt hur många parkeringsolyckor som inträffat de olika vinter-

perioderna går det att använda dessa som ett mått på användning

av bil och antalet försäkrade.
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Antalet försäkrade bilar inblandade i parkeringsolycka:

Antal Ökning
från 1985/86

1985/86 84
1986/87 136 62 %
1987/88 107 27 %

1988/89 133 58 %

Tabell 13 I trafikolyckor inblandade fordon tillhörande Läns-
försäkringar på Gotland då hänsyn tagits till antal
parkeringsolyckor (exponeringsmått).

 

 

  

 

            

 

 

Månad 1986/87 Förvåntat antal olycks-
Skattat verkligt fordon 1986/87 utifrån

det skattade antalet

November 16 17 8 - 24

December 26 32 16 - 36

Januari 32 54* 21 - 44

Februari 24 26 15 - 34

Mars 26 13* 16 - 36

Summa 124 142 103 - 147

Månad 1987/88 Förvåntat antal olycks-
Skattat verkligt fordon 1987/88 utifrån

det skattade antalet

November 13 17 6 - 20

December 20 32* 12 - 29

Januari 26 27 16 - 35

Februari 19 32* 11 - 28

Mars 20 31* 12 - 29

Summa 98 139* 79 - 117

Månad 1988/89 Förvåntat antal olycks-
Skattat verkligt fordon 1988/89 utifrån

det skattade antalet

November 16 38* 8 - 24

December 25 41* 15 - 35

Januari 32 14* 21 - 43

Februari 24 21 14 - 33

Mars 25 10* 15 - 35

Summa 122 124 100 - 144
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Det skattade värdet är det verkliga antalet skadade bilar för

1985/86 uppräknat med ökningen i antal bilar inblandade i parke-

ringsolyckor mellan de båda åren.

I den senare analysen framgår att januari har fler trafikskadade

fordon 1986/87 jämfört med 1985/86 medan mars har färre. Vintern

1987/88 var fler fordon inblandade i olyckor under december, feb-

ruari och mars månader och för hela vintern sammantaget. Under

1988/89 var fler fordon inblandade i olyckor under november och

december och färre under januari och mars.

Det är viktigt att känna till att även om försäkringsbolaget

gjort sitt bästa togs den första kontakten efter den första vin-

tern, vilket kan innebära att ett antal trafikskadeanmälningar

inte kunnat återfinnas för vinterperioden 1985/86. Den senare

analysen har med all sannolikhet eliminerat detta problem medan

i den tidigare månadsanalysen kan denna felkälla finnas.

Tabell 14 Fördelningen av trafikolyckor efter olyckstyp och
månad. Uppgifter från Länsförsäkringar på Gotland.

 

Antal olyckor

Bil - Bil-olyckor Singel-olyckor Övriga olyckor
85/ 86/ 87/ 88/ 85/ 86/ 87/ 88/ 85/ 86/ 87/ 88/

AMånad 86 87 88 89 86 87 88 89 86 87 88 89

  

November 7 4 7 18 3 4 2 13 0 6 5 4

December 8 16 11 18 2 8 17 14 4 6 4 7

Januari 12 31 15 9 5 7 9 2 1 7 3 2

Februari 7 15 15 11 2 4 11 7 4 5 3 2

Mars 9 9 18 7 4 2 3 1 1 2 5 1

Summa 43 75 66 63 16 25 42 37 10 26 20 16

 

 

   

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

och där framgår klart att januari 1986/87 hade betydligt fler

kollisionsolyckor. När det gäller singelolyckor gäller ej trafik-

försäkringen utan enbart vagnskadeförsäkring som kan tillhöra

ett annat bolag.

Sammanfattningsvis kan konstateras ett ökat antal fordon inblan-
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dade i trafikolyckor utifrån uppgifter från Länsförsäkringar på

Gotland. Dessa ökningar kan också relateras till perioder med

vinterväglag - framför allt perioden 20-23 december 1986 och 5-

12 januari 1987. Under vintern 1987/88 finns flera perioder med

högre antal olyckor nämligen 19-24 december, 26 januari - 3 feb-

ruari, 21 februari - 2 mars och 16-18 mars. Vintern 1988/89

finns en dag i november (28:e) och en period i december (6-10:e).

Några motsvarande perioder finns inte för vintern 1985/86. Näs-

(1
' 3 cnmi-'I '

U Dul-
2
u 4 gun..

5.4.4 Totalt

Eftersom många olika resultat kommit fram på olyckssidan görs

här en sammanfattning av de viktigaste resultaten och en del nya

resultat presenteras också. Först redovisas hur trafiksäkerhets-

situationen utvecklats på hela Gotland för hela vinterperioden

och oavsett tidigare vinterväghållning. Fem förevintrar jämförs

med de tre första osaltade vintrarna. Storakontrollområdet an-

vänt.

Olyckor Förändring Konfidensomrâde
polisrapporterade risknivå 5 %

Hela Gotland -22 %* (-34 % -8 %)
- Statlig väghållare -10 % (-27 % +12 %)
- Kommunal väghållare -36 %* (-53 % -13 %)

Olycksminskningen är inte signifikant skild från noll och kan

bero på slumpen vad avser det statliga vägnätet. För det kommu-

nala vägnätet och för hela Gotland är olycksminskningen statis-

tiskt säkerställd(*), vilket innebär att det inte bara är slump-

en som bidragit till en positiv olycksutveckling.

På den del av det statliga vägnätet där vinterväghållningen änd-

rades erhölls följande resultat.

Olyckor Förändring Konfidensområde
polisrapporterade risknivå 5 %

Statliga väghållare +6 % (-17 % +35 %)
- f d A-salt +23 % ( -8 % +63 %)
- f d B-salt -31 % (-58 % +14 %)
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En olycksökning har således erhållits på de f d A-saltade vägar-

na medan Övriga vägar haft en olycksminskning (både f d B-salta-

de och de vägar som hela tiden varit osaltade). Förändringarna

är ej statistiskt säkerställda.

Vid beräkning av effekten på antalet trafikskadade ingår bara en

förevinter i analysen och det lilla kontrollområdet har använts.

Där antalet är för litet har inget konfidensintervall beräknats.

Trafikskadade Förändring Konfidensområde
enligt polisen risknivå 5 %

Hela Gotland -23 %

Trafikskadade
enligt sjukvården

Hela Gotland +11 % (-18 % +49 %)

- skadade fotgängare +15 % (-23 % +72 %)
- skadade cyklister/mopedister -27 %
- skadade bilister -5 % (-51 % +83 %)

För att någorlunda kunna beräkna effekten på skadade fordon ut-

nyttjas uppgifterna i tabell 13 d v 3 efter korrigering för

antal parkeringsolyckor. Inga kontrolldata finns.

Skadade bilar
enligt Länsförsäkringar +18 %

De trafikskadade enligt sjukvården har minskat med åren i både

prov- och kontrollområdet och minskningen var störst det sista

året.

De polisrapporterade olyckorna har varit ungefär lika många

under förevintrarna som under försöksvintrarna i både prov- och

kontrollområde, utom i det kommunala provområdet där antalet

olyckor minskat kraftigt under försöksvintrarna.

De försäkringsanmälda olyckorna har haft en ökning från före-

vintern till de tre första försöksvintrarna.
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5.5 Korrosion

En av de största anledningarna till att Gotland blev ett osaltat

försöksområde var att det där skulle finnas möjlighet att stu-

dera hur stor korrosionen på fordonen skulle bli om fordonen

skulle färdas i saltfri vägmiljö. I inledningen var avsikten att

även sommarsaltningen av grusvägar skulle upphöra men detta vi-

sade sig senare var svårt att praktiskt genomföra.

Korrosionen på följande fordon/provkroppar har studerats på

Gotland och i dess kontrollområde i Västervik-Gamlebyområdet.

- polisbilar

- mobil exponering av provkroppar på dels lastfordon och dels

på polisbilar

- stationär exponering av provkroppar

När Gotland har haft osaltat under ännu längre tid är avsikten

att korrosionen på bilarna skall studeras med hjälp av material

från Bilprovningens besiktningar.

5.5.1 Mobil exponering på lastfordon och stationär expone-

ring av provkroppar

 

Denna studie genomfördes av Statens Provningsanstalt och finns

redovisad i referens (11).

Provkropparna har tillverkats i stålplåt och är 1 mm tjocka.

Provkropparnas lådform framgår av figuren nedan. Under expone-

ringen har tre provkroppar suttit tillsammans med ett gemensamt

lock över. De provkroppar som exponerades under en månad var

obehandlade medan de provkroppar som exponerades under en hel

säsong, vinter eller sommar, antingen var obehandlade, behand-

lade med ett rostskyddsmedel som förekommer på eftermarknaden

eller också behandlade med en reparationslack.
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Figur 14 Skiss av provkropp. Provkropparna var tillverkade av
stålplåt i lådform.med en 2 mm bred spaltöppning i
botten och cirka 14 mm breda punktsvetsade fogar.

På de fasta stationerna var provkropparna monterade horisontalt

på fyra meters höjd. Stationerna var avsides från trafikerade

vägar och placerade i Roma på Gotland och i Gamleby på Östkus-

ten.

Exponeringen påbörjades 1 januari och pågick till 30 september

1986 vilket var föreperioden (referens). Försöksperioden på-

börjades 1 oktober och avslutades 31 mars 1987.

Efter avslutad exponering besiktades provkropparna med avseende

på smutsavlagringar och defekter i ytbeläggningar samt rostut-

bredning efter avlägsnande av rostskyddsfilmer. Samtliga obe-

handlade provkroppar avrostades och metallförlusten mättes genom

noggrann Vägning.

Under förevintern var denuppmätta korrosionen på de mobila

provkropparna 30 % större i kontrollområdet än på Gotland (sig-

nifikant på 5 % nivå). Den atmosfäriska korrosionen var däremot

signifikant större (40 %) på Gotland. Väderbetingelserna beträf-

fande korrosion var mindre gynnsamma på Gotland än i kontroll-

området. Man kan därför dra slutsatsen att det varit skillnaden
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i antal salttillfällen som orsakat den högre korrosionen i kon-

trollområdet. Man saltade där mer än dubbelt så många gånger

jämfört med Gotland.

Under försöksvintern var korrosionen på de mobilt exponerade

provkropparna mindre än hälften så stor som på de atmosfäriskt

exponerade proven på Gotland. Jämfört med kontrollområdet har

skillnaden ökat med 50 procentenheter d v 3 från 30 % under

förevintern till cirka 80 % under försöksvintern. Bortsett från

frånvaron av salt på Gotland är det endast beträffande antal

dagar med våt vägbana som betingelserna varit gynnsammare på

Gotland. Eftersom vägsaltet bidrartill längre tider med våt

vägbana anses detta också vara en effekt av saltningen.

Ur korrosionsynpunkt var förevintern sämre än försöksvintern i

kontrollområdet (avser månaderna januari-mars). Den uppmätta

metallförlusten var cirka 35 % mindre under försöksvintern be-

roende på saltningsfrekvens, våttid och antal dygn med tempera-

tur över -2°C (korrosionsprocessen fortgår ned till -2°C). På

Gotland var korrosionen under försöksvintern endast 10 % av den

under referensperioden. Den stora skillnaden beror inte enbart

på frånvaron av salt utan samtliga korrosionsbefrämjande fakto-

rer ligger på en lägre nivå under försöksvintern.

De stationära exponeringarna utfördes för att jämföra de båda

områdena med avseende på den atmosfäriska korrosionens infly-

tande. Dessa behöver dock inte överensstämma med den atmosfäris-

ka korrosionen där fordonet med de mobilt exponerade provkrop-

parna befinner sig. Som framgår av figuren nedan är det bara

under förevintern (Jan-Mars) som korrosionen för de mobilt ex-

ponerade provkropparna på Gotland varit större än de stationärt

exponerade. Under sommaren (April-Sept) och under försöksvintern

(Okt-Mars) var förhållandena omvända. I kontrollområdet var kor-

rosionen under sommarhalvåret av samma storleksordning för de

mobilt som de stationärt exponerade provkropparna. Under vinter-

perioderna var korrosionen signifikant högre på de mobilt expo-

nerade. Korrosionen hos de stationärt exponerade provkropparna

var genomgående större i kontrollområdet.
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Figgr 15 Medelvärden av metallförluster vid mobil och sta-

tionär exponering säsongsvis.

Även korttidsexponeringarna ger samma resultat vilket framgår av

figuren nedan.
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Något påtagligt samband mellan korrosionen vid mobil respektive

atmosfärisk exponering har inte kunnat påvisas varken här eller

tidigare.

Metallförlusterna vid månadsvis mobil exponering redovisas i

nedanstående figur tillsammans med antalet dagar med vägsalt-

ning. Av figuren framgår att sambandet mellan saltningsfrekvens

och korrosion är påtagligt.

Metallförluster Antal dagar med

9/ m2 _ saltmng
-- Metallforlust

1* - - Dagar med saltning 1*

M-- »25
40 __ Got|and __ 20

30 --

20 -

10 -

- 15

-- 10

"5

  

 

 

JFMAMJJASONDJFM

Metallförluster Antal dagar med

9 / m2 saltmng

A A

60 i' _ Metallförlust Västervik J' 30
50 " - - Dagar med saltning -* 25

40 " .p 20

.p
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-0-5

 

  

 

J F nn A M J .er 3 D ru D J F M

1986 1987

Figur 17 Medelvärden av metallförluster och antal dagar med
saltning vid mobil exponering månadsvis.

På de rostskyddsbehandlade provkropparna var det endast en mar-

ginell skillnad mellan prov- och kontrollområdet under före-

vintern. Under försöksperioden ökade skillnaden, men rostutbred-

ningen var mindre i båda områdena än under förevintern.

Rostutbredningen på de lackerade provkropparna var större än på

de rostskyddsbehandlade och skillnaden mellan prov- och kon-

trollområde accentuerades ytterligare.
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5.5.2 Besiktning av korrosionsskador på polisbilar och
exponering av provplåtar på polisbilar

Denna undersökning är genomförd av Korrosionsinstitutet och

finns redovisad i referens (12).

Provningarna startade hösten 1985 och pågick till våren 1990

d v s under fem vintrar och fyra somrar.

Korrosionen studerades på polisbilar på Gotland och i kontroll-

området runt Västervik dels genom besiktningar med utvärdering

av rostskador på kaross och chassi och dels genom exponeringar

av provplåtar på bilarna med mätning av korrosionshastigheten.

Polisens vagnparker undersöktes två gånger per är, höst och vår

då besiktningar utfördes och exponeringar påbörjades och avslut-

ades. På så vis kan man skilja vinterkorrosion från sommarkorro-

sion.

Jämförelsen mellan icke saltade vägar på Gotland och saltade

vägar i kontrollområdet förutsatte att deras skötsel- och kör-

betingelser var så lika som.möjligt på de två orterna. Polisens

vagnparker uppfyllde dessa krav. På båda ställena parkerades

bilarna i varmgarage då de ej var i tjänst och tvättades två

till tre gånger i veckan. Cirka tolv bilar utnyttjades på varje

ställe och fördelningen mellan SAAB- och Volvobilar var ungefär

densamma. Vägmiljön avseende körning på asfaltvägar och grus-

vägar skiljer något mellan de två vagnparkerna. Samtliga polis-

bilar på Gotland utom tre är stationerade i Visby och körs till

20 % på grusvägar. De tre distriktsförlagda bilarna (Hemse,

Klinte och Slite) körs på grusvägar till 50 %. Två av bilarna i

Västerviks polisdistrikt är stationerade i Överum respektive

Gamleby och körs även de till 50 % på grusvägar. Resterande

Västerviksbilar är stationerade i tätorten Västervik och körs

endast till cirka 5 % på grusvägar.
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På varje polisbil har trippelprov av obelagt stål, målat stål

och zink exponerats. Proven utgjordes av plåtar med storleken

50*50*0,9 mm. De monterades på bilarnas underrede. Proven av

obelagt stål placerades först på SAAB-bilarna undertill på

vänster bakdörr och på Volvo-bilarna på bakre stötfångaren. I

båda fallen utsattes provpanelerna för normalt sprut och stänk.

Vid varje besiktningstillfälle (vår och höst) ersattes expone-

rade obelagda plåtar med nya. På de gamla avlägsnades korro-

sionprodukterna varefter de vägdes för att avgöra korrosions-

hastigheten. Från och med hösten 1987 monterades även provplåtar

på den främre stötfångaren på båda bilmärkena. Då började också

målade prover att exponeras. SAABs lacksystem och ett tvåskikts

reparationssystem för bilverkstäder provades. Lackeringsskiktet

ritsades ned till stålytan varefter plåtarna monterades till-

sammans med de olackerade plåtarna. Vid besiktningstillfällena

mättes utbredning av defekt i mm från den i förväg gjorda rit-

sen. Plåtarna besiktigades på plats utan att bytas ut. Prov-

plåtar av zink exponerades under vintern 1989/90.

Bilarna kör i genomsnitt 200-350 mil per månad.

Vid kartläggning av korrosionsskador på bilarna undersöktes dels

karossen, dels andra utsatta detaljer. Bilens kaross delades in

i 29 olika fält som framgår av figuren nedan. De olika fälten

besiktigades avseende korrosionskador enligt följande betygs-

skala:

0 ingen anmärkning

1 skada ned till grundlack

2 skada som orsakat korrosion

3 djupgående korrosion

VTI MEDDELANDE 637



59

I varje fält noterades endast den kraftigaste korrosionsskadan.
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Figgr 18 Karossens indelning i olika besiktningsfält.

Följande sex ur korrosionssynpunkt speciellt utsatta detaljer på

bilarna inspekterades också:

- falsar motorhuv

- falsar dörrar

- fläns framkant motorhuv

- motorhuvlåsdetaljer

- domkraftfäste

- hjulhus

Tio till tolv fordon i varje vagnpark besiktigades vid totalt

tio besiktningstillfällen. På Gotland bestod vagnparken vid för-

sökets början av 1983, 1984 och 1985 års modeller och var i

genomsnitt 1,9 år yngre än genomsnittsbilen i Västervik. Vid

besiktningstillfället våren 1990 var tvärtom genomsnittsbilen i

Västervik något yngre. Detta beror på att under den tid under-
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sökningen pågått har gamla bilar skrotats och nya tillkommit i

båda fordonsparkerna. Detta har lett till vissa svårigheter

eftersom en ny bilhar bättre korrosionsskydd än en gammal. Vid

besiktning av bilarna kan jämförelsen bli felaktig om en ny bil

ersätter en gammal. För att på bästa sätt jämföra fordonsparker-

na har därför endast bilar av 1984 och 1985 års modeller stude-

rats, d v 3 de som varit med hela tiden. Detta innebär att tio

bilar på Gotland och sex i Västervik har undersökts. Genomsnitt-

lig körsträcka under hela försöksperioden var 2 879 km per bil

och månad på Gotland respektive 2 490 km i Västervik. Den genom-

snittliga bilen på Gotland har alltså körts 20 000 km längre än

i Västervik under försökets gång.

En annan svårighet vid jämförelsen är att korrosionsskador i

vissa fall reparerats under undersökningens gång. En skada som

noterats vid ett besiktningstillfälle och sedan reparerats och

därmed försvunnit har dock inte tagits bort ur besiktningsproto-

kollet utan följt med bilen som en skada under hela försökets

gång. På detta sätt har aldrig antalet korrosionsskador minskat

från ett besiktningstillfälle till ett annat. De skador som ob-

serverades vid besiktningarna var i de allra flesta fall av

betyg 1 eller 2. Endast i enstaka fall var korrosionsskadorna

djupgående och motsvarade betyg3. Sannolikt skulle betyg 3 ha

uppstått i flera fall om inte skadorna reparerats tidigare.

5.5.2.1. Korrosionshastighet på provplåtar

I figuren nedan visas korrosionshastigheten på olackerat kolstål

på Gotland och i Västervik vintertid respektive sommartid. Re-

sultaten är från provplåtar monterade under bakre dörren (SAAB)

och i bakre stötfångaren (Volvo). Varje stapel i diagrammet re-

presenterar ett medelvärde från samtliga exponerade plåtar (ca

20 st) under en vinter eller sommar.
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Figur 19 Korrosionshastighet på olackerat kolstål under olika
exponeringsperioder.

Skillnaderna mellan bilar trafikerande saltade eller osaltade

vägar har visat sig vara olika beroende på var på bilarna kol-

stålsproverna exponeras. Skillnaden är störst påplåtar monte-

rade inuti den bakre stötfångaren och minst på plåtar som.mon-

terats på undersidan av den främre stötfångaren. Vid tvätt av

fordonen sitter de senare plåtarna mycket lättåtkomligt varför

saltet lätt sköljes bort. Eftersom de i undersökningen ingående

bilarna tvättas så gott som dagligen är placeringen av stor be-

tydelse. Man kan anta att skillnaden i korrosionshastighet mel-

lan saltade och osaltade vägar kan vara ännu större på fordon

som inte tvättas lika ofta som polisbilarna.

Under den första vintern då vägarna saltades på båda platserna

var korrosionshastigheten på obelagt stål något högre på Gotland

än i Västervik. På Gotland var korrosionshastigheten 75 um/år

och i Västervik 62 um/år. Under de följande fyra vintrarna då

vägarna inte saltats på Gotland minskade korrosionshastigheten

dramatiskt. Hastigheten var då mellan 10 och 15 gånger högre på

de saltade vägarna i Västervik. Skillnaden i korrosionshastighet

under sommarhalvåren var däremot marginella. På Gotland var kor-
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rosionshastigheten 9 um/år under alla tre sommarexponeringarna,

medan det i Västervik korroderade med 8 um/år under de två för-

sta sommarperioderna och med 15 um/år underden tredje. Denna

fördubbling av korrosionshastigheten under sista sommaren i

Västervik beror sannolikt på att man hunnit salta vägarna två

gånger i månadsskiftet oktober-november innan provpanelerna de-

monterades.

Av figuren framgårvidare att korrosionshastigheten var dubbelt

så hög på sommaren som på vintern när vägarna inte saltades

vintertid. På saltade vintervägar var korrosionshastigheten ca

åtta gånger högre under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.

Korrosionsbefrämjande faktorer, som saltningsfrekvens, våttid

och antal dygn med temperatur över -2°C, ligger på en lägre nivå

1986/87 och det är därför korrosionshastigheten är lägre då.

Plåtar med SAABs lackeringssystem var helt intakta efter fyra

års exponering på Gotland. I Västervik fanns endast tendens till

utbredning från ritsen. Plåtarna lackerade med reparations-

systemet hade däremot korroderat. Efter ett och ett halvt års

exponering på åtta fordon per vagnpark (montering på främre

stötfångare) erhölls följande genomsnittsvärden:

Gotland Västervik

0,9 mm utbredning 6,8 mm utbredning

Efter exponering under två vintrar och en sommar skilde det

således en faktor 7 mellan saltade och icke saltade vintervägar.

Exponeringen under vinterperioden 1989/90 av zinkplåtar visar

också på en markant skillnad (sju gånger) mellan saltade och

icke saltade vägar. Korrosionshastigheten för zink på saltade

vägar i Västervik var 20 um/år och på osaltade vägar på Gotland

3 pm/år.
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5.5.2.2 Rostskador på besiktigade polisbilar

I figuren nedan visas antal rostskador (2 grad 2) i genomsnitt

per fordon på Gotland respektive Västervik vid de olika besikt-

ningstillfällena. Enligt figuren ökar rostskadorna lika snabbt

på bilarna på Gotland och i Västervik under det första året då

vintervägarna fortfarande saltades på Gotland. Från hösten 1986

då saltningen vintertid upphörde på Gotland observerades en tyd-

lig skillnad i antal nyuppkomna rostskador. Detta trots att

samtliga bilar i undersökningen redan hade utsatts för vägsalt

under 1-2 år då korrosionsangrepp kan ha initierats. Skillnaden

i antalet anmärkningar mellan bilarna på Gotland och i Västervik

ökar kontinuerligt med tiden och skulle förmodligen öka ytter-

ligare om undersökningen fortsatte.
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Figur 20 Antal rostskador (betyg 2 2) i genomsnitt per bil vid
olika besiktningstillfällen.

Om man studerar hur många av skadorna som tillkommit under vin-

terhalvåren från och med att saltningen upphörde på Gotland

d v 8 korrosionsskador som uppstått mellan besiktningstillfälle

3 och 4, 5 och 6, 7 och 8 samt 9 och 10 syns en ännu tydligare

skillnad. Under dessa fyra vintrar har korrosionsskadorna i

genomsnitt ökat med nio anmärkningar vid körning på de saltade

vägarna i Västervik medan ökningen på Gotland är cirka hälften
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så stor. De skador som uppstått under de fyra sommarperioderna

försöket pågått är däremot ungefär lika för de båda distrikten.

Då man i undersökningen av praktiska skäl valt att endast notera

den kraftigaste skadan i varje fält, kan skillnaden i det egent-

liga antalet korrosionsskador vara ännu större än vad som fram-

går i figuren. Fler än en korrosionsskada kan nämligen finnas i

varje besiktningsfält.

Vid närmare studie framgår att karossens mest korrosionsutsatta

detaljer är främst tröskellådorna och därefter vänster fram- och

bakdörr, bakluckan samt skärmkanten vid bakre hjulhusen. Detta

gäller för båda fordonsparkerna, men skadefrekvensen är högre

för fordon körda på saltade vintervägar.

En detalj som ägnats särskilt intresse är falsar på dörrar.

Dessa ytor utsätts inte för direkt sprut och stänk, men smuts

samlas där och tvättas normalt inte bort med detsamma. Samtliga

bilar som körts på saltade vägar har korrosionsskador i falsar,

i många fall är dessa kraftiga. Däremot har endast 40 % av de

bilar som de sista fyra vintrarna körts på osaltade vägar korro-

sionsskador och då mindre allvarliga.

5.5.3 Teknisk och ekonomisk betydelse av vägsaltets inver-

kan på bilkorrosion

 

Både exponeringen av provplåtar och fordonsbesiktningarna pekar

på en betydande påverkan av saltet på bilkorrosionen. Expone-

ringar av kolstål, zink och lackerat kolstål indikerar att kor-

rosionen skulle kunna minska med 80 - 90 % och fordonsbesikt-

ningarna visar på en halvering av korrosionen om vägsaltningen

upphör vintertid. Storleken hos skillnaden mellan saltade och

osaltade vägar berorpå hur man mäter korrosionen. Korrosions-

hastigheten på provplåtar av olackerat kolstål kan knappast an-

ses motsvara allmän bilkorrosion då nästan alla ytor på enbil

är lackerade. Dessutom har exponeringarna av olackerat kolstål

påbörjats och avslutats varje halvår och eftersom korrosionen
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sommartid är ungefär lika på Gotland och i Västervik blir skill-

naden per år eller under flera år inte lika stor som under en

enstaka vinter.

Skillnaderna mellan saltade och osaltade vägar från bilbesikt-

ningarna är å andra sidan troligen orealistiskt låga p g a den

noggranna skötseln av polisens vagnsparker med nästan daglig

tvätt och kontinuerlig bättring av rost- och lackskador. Om de

uppkomna rostskadorna ej åtgärdades skulle korrosionen fort-

skrida betydligt snabbare i Västervik och skillnaderna skulle

bli större.

En realistisk bedömning är att bilkorrosionen på Gotland skulle

minska till mindre än hälften om vägsaltning vintertid upphörde.

Detta betyder inte utan vidare att en besparing motsvarande hal-

va kostnaden för bilkorrosion skulle göras.

När personbilar skrotas idag är korrosion ofta en bidragande

orsak. När man 1987 beräknade kostnaden för korrosion av per-

sonbilar i Sverige till 8,8 miljarder antog man att hälften av

alla skrotade bilar skrotas p g a korrosion. Om korrosionen

minskade dramatiskt skulle bilarnas livslängd öka. Hur mycket

livslängden skulle öka är emellertid svårt att bedöma eftersom

utskrotningen av andra orsaker än korrosion sannolikt skulle

öka.

Att användandet av salt på vintervägar bidrar till en betydande

del av den totala kostnaden för korrosion av personbilar i

Sverige råder inget tvivel om. Det är viktigt att försöka beräk-

na den totala kostnaden för bilkorrosion samt för bilkorrosion

orsakat av vägsaltning.

5.6 .Miljö

Undersökningarna har bedrivits som en före- efterstudie där na-

turmiljön inom några utvalda områden dokumenterats såväl före

som efter det att saltningen upphört (13).
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Vid samtliga undersökningsområden (fyra stycken) har prov tagits

på mark (jord) och vegetation vid fasta provtagningspunkter på

olika avstånd från vägen. I två av områdena har rör drivits ned

vilket gjort det möjligt att ta prov på grundvatten. Insamlade

prov har analyserats med avseende på natrium- och kloridinnehåll

samt pH. Prov har insamlats i anslutning till tre vinter-

säsonger, 1985/86, 1986/87 och 1988/89. 'Prov har därvid

insamlats före och efter vintersäsongen (höst och vår).

5.6.1 Beskrivning av undersökningsområdena

 

Område 1 . Tofta

Området är beläget väster om väg 140 strax norr om Toftabaden.

Området är plant och ligger något under vägens nivå (figur 21).

Vegetationen består av ett barrskogsbestånd av varierande ålder

och sammansättning. Huvuddelen utgörs dock av gran, 30 - 40 år

gammal. Betydligt yngre bestånd förekommer också. När området

upprättades (våren 1986) föreföll träden närmast vägen att ha en

dålig tillväxt. Grenverket var tunt och barren var i allmänhet

små och i vissa fall också brunfärgade.

Jordarterna inom området består av en 1-1,5 m.mäktig sandavlag-

ring (mellansand) direkt på kalkberget. Under perioder med kraf-

tig ytvattentillförsel, t ex vid snösmältning, finns rikligt med

grundvatten i sanden. Grundvattnet dräneras dock snabbt och un-

der långa perioder finns inget fritt vatten i sanden.

Inom området har fyra grundvattenrör placerats på olika avstånd

från vägen (figur 21). Rören har placerats med botten så nära

berget som möjligt och med perforeringen (vattenintagen) i san-

dens nedre del. I anslutning till rören har också prov på jord

och vegetation (barr) insamlats.
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OMRÅDE 1 VÄG 11.0 (Tofta)
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Figur 21 Tvärprofil genom Tofta undersökningsområde. Det undre
diagrammet visar natrium- och kloridhalterna i grund-
vattnet våren 1986.

Område 2. Ekeby

Området är beläget vid väg 631, Visby-Dalhem, ca 700 m söder om

avtagsväg mot Barlingbo. Området är i stort sett plant och lig-

ger på en nivå ca 1 m under vägen (figur 22). Vegetationen ut-

görs av ett äldre, relativt glest, barrskogsbestånd, i huvudsak

gran. På vissa ställen finns yngre bestånd mellan de äldre trä-

den, bl a invid vägen, men det förekommer också relativt stora

öppna ytor. Våren 1986 fanns inga synliga vegetationsskador inom

området.

Jordlagren består av sandsom svallats ur närbelägna isälvsav-

lagringar (grusåsar). Jorddjupet är relativt stort, mer än 2 m.

Grundvattennivåerna har under hela undersökningsperioden legat

högt, 0,5-1,0 m under markytan. Då även de horisontella vatten-

rörelserna är små bedöms vattenomsättningen i grundvattenmaga-

sinet vara låg.
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Inom området har fyra grundvattenrör placerats på olika avstånd

från vägen (figur 22). Rören har placerats med perforeringen

0,5-1,5 m under markytan. I anslutning till rören har prov på

jord och vegetation (barr) insamlats.

OMRÅDE 2 vhs 631(Ekeby)
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Figur 22 Tvärprofil genom Ekeby undersökningsområde. Det undre
diagrammet visar natrium- och kloridhalterna i grund-
vattnet våren 1986.

Område 3. Söderport (Visby)

Området ligger Öster om Söderväg ca 200 m söder om Söderport.

Området utgörs av en plan gräsbeväxt yta i samma nivå som gatan.

Inom. området finns ett antal hästkastanjer, dels i en allé vid

gatan, dels oregelbundet spridda över gräsytan.

De översta jordlagren (ca 1 m) utgörs av en mullfattig fyllning

som innehåller en hel del byggnadsrester (tegelstenar, kalksten).

Tre fasta provtagningspunkter har upprättats på tre olika avstånd

från gatan där jordprov tagits på tre olika nivåer (max 1 m).

Vegetationsprov (blad) har insamlats från fyra träd (hästkastan-

jer).
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Område 4 . Söderväg (Visby)

Området är beläget väster om Söderväg strax norr om Bilprov-

ningen. Området är gräsbevuxet och ligger något lägre än gatan.

Längs gatan finns en relativt nyplanterad allé av lindar. Inom

området är jordtäcket tunt, O,5-1,0 m, och består av en svagt

lerig, mullrik mo. Ställvis finns också relativt mycket sten.

Tre fasta provtagningspunkter har upprättats på olika avstånd

från gatan. Vid dessa punkter har jordprov insamlats från tre

olika nivåer. Vegetationsprov (blad) har insamlats från tre

träd.

5.6.2 Resultat och kommentarer

Prov har insamlats vid sex tillfällen (våren 1986, hösten 1986,

våren 1987, hösten 1987, våren 1989 och hösten 1989). Vinter-

säsongen 1986/87 var den första saltfria säsongen. Provtag-

ningarna under 1986 bör alltså ge en uppfattning om i vilken

grad områdena var påverkade av vägsaltning. Provtagningen våren

1987 är den första där eventuella effekter av saltstoppet skall

kunna framträda.

Analysresultaten är i flera fall motsägelsefulla och svårtolka-

de. Man bör dock inte lägga alltför stor vikt vid enstaka ana-

lysresultat som avviker. Vid analys av t ex jordprovär det

många faktorer som kan påverka analysresultaten, t ex variatio-

ner i kornfördelning, vattenkvot och organiskt innehåll. I vissa

fall kan man inte heller helt utesluta möjligheten att analys-

tekniska fel föreligger. När man bedömer analysresultaten bör

man alltså försöka bortse från enstaka, avvikande värden och

istället försöka hitta mera allmänt förekommande avvikelser. Man

bör inte heller försöka göra jämförelser mellan olika områden

eftersom bakgrundsvärden (naturliga halter) varierar både mellan

olika områden och mellan t ex olika växter. Denna undersökning

har därför försökt påvisa dels skillnader mellan olika delar av
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samma område, t ex mellan vägens närmaste omgivning och området

i Övrigt, dels förändringar i tiden, d v 3 effekter till följd

av saltstoppet.

Område 1 (Tofta)

Jord- och vegetationsprov har insamlats vid samtliga provtag-

ningstillfällen. Grundvattenprov har däremot endast kunnat tas

vid två tillfällen, våren 1986 och våren 1987. Vid Övriga prov-

tagningstillfällen har inget grundvatten funnits tillgängligt i

den sandavlagring i vilken grundvattenrören drivits ned. Sanno-

likt är det så att det endast under korta tidsperioder, t ex i

samband med snösmältning, finns fritt vatten i sanden.

Våren 1986 var salthalterna i grundvattnet tydligt förhöjda med

de högsta halterna i närheten av vägen. Detta indikerade alltså

att föroreningskällan fanns vid vägen. Salthalterna i jorden var

också relativt kraftigt förhöjda. Det fanns dock ingen tydlig

förhöjning närmast vägen utan salthalterna i jorden var i stort

sett jämnt fördelade över området.

Efter det att saltanvändningen upphört har salthalterna både i

grundvattnet och i jorden minskat mycket påtagligt. Noterbart är

att natriumhalterna i jordproven i regel är högre än kloridhal-

terna. Detta beror på att kloridjonerna rör sig relativt lätt i

marken medan de förhållandevis stora och positivt laddade nat-

riumjonerna lätt fastnar i marken (figur 23).
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Figur 23 Natrium- och kloridhalter i jorden vid Tofta under-

sökningsomrâde.
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Salthalterna i de vegetationsprov som insamlats är svåra att

tolka. Det finns inte något som tyder på att halterna minskat

efter saltstoppet. Sannolikt är det så att vegetationen i områ-

det påverkas av luftburet salt från havet som endast ligger ca

2 km från området.

Slutsats

Våren 1986 var området tydligt påverkat av vägsaltningen. En del

av de vegetationsskador som fanns i området var också med stor

sannolikhet orsakade av saltanvändningen. Efter saltstoppet har

salthalterna minskat påtagligt både i grundvattnet och i jorden.

Den i stort sett entydiga minskningen av salthalterna förklaras

åtminstone delvis av att jordarterna inom området är förhållan-

devis grovaoch väldränerande, vilket gör att föroreningar lätt

späds ut och transporteras bort.

Område 2. Ekeby

Våren och hösten 1986 var salthalterna både i grundvattnet och

i jorden tydligt förhöjda i närheten av vägen. Halterna var dock

relativt låga (t ex i jämförelse med område 1) vilket skulle

tyda på att området endast i ringa grad var påverkat av vägsalt-

ning.

Efter det att saltanvändningen upphört har salthalterna i grund-

vattnet minskat tydligt (figur 24). Även i jorden har halterna

minskat efter saltstoppet. Minskningen är särskilt tydlig vad

gäller kloridhalterna. Natriumhalterna uppvisar däremot ingen

riktigt tydlig minskning vilket sannolikt beror på att jorden

innehåller en hel del kolloider till vilka de positivt laddade

natriumjonerna attraheras.

Vad gäller vegetationsproven är det inte möjligt att utläsa nå-

gon effekt av saltstoppet. Sannolikt är det så, att även om om-

rådet ligger relativt långt från havet, påverkas vegetationen i

området av luftburet salt från havet t ex i samband med stormar.
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Figur 24 Natrium- och kloridhalter i grundvatten vid Ekeby
undersökningsområde.
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Slutsats

Provtagningarna från våren 1986 visar att området endast var

lite påverkat av vägsaltningen. Trots detta har det varit möj-

ligt att påvisa en tydlig effekt av saltstoppet. Detta förkla-

ras, i likhet med område 1, av de förhållandevis grova och väl-

dränerade jordarterna inom området vilket gör' att saltet rela-

tivt lätt kan transporteras bort.

Område 3. Söderport

I området har endast jord- och vegetationsprov insamlats.

Vad gäller jordproven var det inte möjligt att se någon förhöj-

ning i närheten av gatan som skulle tyda på påverkan från väg-

saltning. Efter saltstoppet kan man dock åtminstone i vårprov-

tagningarna se en minskning av salthalterna. Minskningen före-

faller att vara särskilt tydlig på större djup.

Salthalterna i de vegetationsprov (blad från hästkastanjer) som

insamlats är mycket svårtolkade och det går inte att se någon

effekt av saltstoppet.

Slutsats

Med ledning av de prov som tagits i området är det mycket svårt

att avgöra i vilken grad området är (eller varit) påverkat av

vägsaltningen. Detta beror med stor sannolikhet på att området

ligger nära havet och i hög grad påverkas av luftburet salt.

Denna påverkan är sannolikt så stor att även salthalterna i

jordproven påverkas av detta.

Område 4. Södervåg

I området har endast jord- och vegetationsprov insamlats.
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I jorden har salthalterna varit något förhöjda nära vägen. För-

höjningen har inte varit särskilt tydlig i de djupare jordlagren

vilket ev kan bero på påverkan från det underliggande kalkberget.

Det är inte möjligt att utläsa någon effekt av saltstoppet med

ledning av salthalterna i jordproven. Inte heller i vegetations-

proven går det att se någon effekt av att saltanvändningen upp-

hört.

Slutsats

Det har inte varit möjligt att dokumentera någon effekt av att

saltanvändningen upphört. Detta beror på att området ligger nära

havet utan någon skyddande bebyggelse eller växtlighet, vilket

gör att området är mycket starkt påverkat av luftburet salt från

havet.

5.7 Trafikanternas inställning

De första mätningarna av trafikanternas inställning genomfördes

under vintern 1985/86 då man saltade såväl Gotlands som Väster-

viks/Gamlebys gatu- och vägnät (dessa mättillfällen kallas i

rapportens figur-texter för "VVIK-86" respektive "GOTL-86 ).

Nästkommande vinter 1986/87 fortsatte man salta i Västervik/-

Gamleby, medan Gotland lämnades saltfritt. Samtliga effekter

enligt ovan mättes denna vinter ("VVIK-87" och "GOTL-87").

Som en fortsättning genomfördes ytterligare mätningar under kom-

mande vintrar för att få fram mer långsiktiga effekter. Enkät-

undersökningen upprepades enbart vintern 1987/88 och då i något

mindre omfattning än vintrarna före ("VVIK-88" och "GOTL-88 ).

Resultaten från enkäterna redovisas förutom i denna rapport,

något mer detaljerat i ett separat VTI Meddelande (14).
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5.7.1 Urval

Utgångspunkten för mätningen av trafikanternas inställning till

vägsaltet var att olika trafikantkategorier drabbas olika av

salt/icke salt.

Detta innebar att en uppdelning av trafikanterna i olika grupper

var nödvändigt för att fånga deras särskilda synpunkter och be-

hov.

En uppdelning i fem olika trafikantkategorier gjordes därför:

- privatbilister

fotgängare

cyklister

yrkesförare lätta fordon

- yrkesförare tunga fordon

För att få fram dessa grupper fick olika strategier användas.

Strategin fick för det första bli olika för s k privattrafikan-

ter och för yrkesförare. Privattrafikanter måste sökas ur be-

folkningsregistret medan andra kanaler behövdes för att få fram

yrkesförarna.

En möjlighet för privattrafikanterna var att skicka ut ett ge-

mensamt formulär till ett stort urval av befolkningen och styra

besvarandet av speciella frågor som skulle gälla för den trafi-

kantkategori man tillhörde. För att få fram ett tillräckligt

antal cyklister vintertid antog vi dock att detta förfarande

skulle innebära ett för stort och ohanterligt utskick av rela-

tivt omfattande frågeformulär.

Istället användes ett tvåstegsförfarande för urvalet.

VTI MEDDELANDE 637



77

Först beställdes från DAFA ett 10%-urval av befolkningen över

16 år från de båda områdena. Till dessa skickades ett enkelt

enbladsformulär med få frågor om hur mycket man färdades med

cykel, bil eller till fots under vintern. Totalt skickades ca

7 000 sådana urvalsenkäter ut.

Med utgångspunkt i dessa svar drogs sedan slumpmässigt 500 till

varje trafikantkategori i varje område, dv 5 sammanlagt 3 000

personer.

Samma procedur användes inför alla tre vintrarna, d v 3 ett nytt

urval drogs vinter 2 respektive vinter 3.

För yrkesförarna kontaktades ett antal större arbetsgivare,

föreningar m.m varigenom förarna på posten, taxi, polisen,

åkeriföreningarna och bussbolagen kunde identifieras. Därtill

beställdes uppgifter på samtliga medlemmar i Svenska Transport-

arbetarförbundet inom de båda områdena.

Totalt identifierades ca 650 yrkesförare varje vinter, vilka

klassades som förare av tunga och lätta fordon (tabell 15).

Vintern 1988 exkluderades yrkesförare med lätta fordon.

Tabell 15 Yrkesförarkategoriernas storlek i urvalen.

 

 

Tunga fordon Lätta fordon

Gotland 85/86 326 75

Västervik 85/86 166 73

Gotland 86/87 302 68

Västervik 86/87 203 77

Gotland 87/88 285 -

Västervik 87/88 164 -
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5.7.2 Mätmetod

Till dessa fem trafikantgrupper skickades sedan ett frågeformu-

lär med frågor om bl a vissa bakgrundsdata, deras val av färd-

sätt, hastighetsanpassning, användning av dubbdäck, nedsmutsning

av skor och fordon samt om deras inställning till vägsaltet.

Enkäterna skickades ut med två påminnelser, den första utan ny

enkät och den andra med. Svarsfrekvensen ligger på ca 80 - 85 %.

Någon bortfallsanalys är inte gjord.

5.7.3 Statistisk bearbetning

 

Hypoteserna har testats med xz-analys. Signifikansgränsen är

satt till 5 %.

5.7.4 Hypoteser för enkätundersökningen

Som grund för enkätstudierna formulerades en rad hypoteser som

sedan låg till grund för hur frågorna formulerades.

Den övergripande hypotesen avser trafikanternas allmänna in-

ställning till vägsalt. Tidigare försök i Östergötland visar att

man efter att ha provat saltfritt, blir mer negativ till använd-

ning av vägsalt.

Hypotes 1: Trafikanternas inställning till vägsalt blir mer

negativ efter att ha provat saltfritt på vägarna.

Inställningen förändras således till mer negativ på

Gotland än i Västervik.

Hypotes 2: Trafikanternas uppfattning om var salt skall användas

förändras så att användningen bör minskas på alla

typer av vägar, gator etc. Minskningen uttrycks tyd-

ligare på Gotland än i Västervik.
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Ett antal delaspekter i trafikanternas inställning förväntades

också påverkas i konsekvens med den övergripande:

Hypotes 3: Trafikanternas värdering av saltets inverkan på

olycksrisken förändras. Det är oklart i vilken rikt-

ning detta kommer att ske, men förändringen förväntas

bli större över tid bland gotlänningar än bland

Västervikstrafikanter.

Hypotes 4: Bilisterna kan acceptera en sänkning av hastighets-

gränserna vintertid för att slippa vägsalt. Denna

vilja blir tydligare på Gotland än i Västervik.

Hypotes 5: Trafikanternas uppfattning om nedsmutsning från väg-

banan förändras. Salt medför saltavlagringar, mera

modd och mera nedsmutsning varför nedsmutsning av

såväl skor som fordon blir mindre på Gotland jämfört

med Västervik.

Enkäten täcker också in vissa beteendeförändringar som förväntas

ha samband med saltanvändningen. Hit hör dubbdäcksanvändning och

val av färdsätt.

Hypotes 6: Dubbdäcksanvändningen blir större när man tar bort

salt eftersom andelen halt väglag förväntas bli hög-

re. Ökningen av dubbdäck blir större på Gotland än i

Västervik.

Vad gäller val av färdsätt var det också här mycket oklart på

vilket sätt det skulle förändras. En möjlig förändring antogs

vara att fler väljer buss istället för bil eftersom det kan bli

halare. En annan tänkbar förändring är att färre cyklar p 9 a

halkrisk och övergår till att åka bil eller buss. Eftersom för-

väntningarna var oklara formulerades inte heller här någon

hypotes om riktning.
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Hypotes 7: Val av färdsätt påverkas bl a som en konsekvens av

förväntat Ökad halka. Förändringar i färdsätt blir

således större på Gotland än i Västervik.

5.7.5 Resultat av enkätundersökningen

Resultaten redovisas uppdelade på två avsnitt.

Det första behandlar vissa bakgrundsdata i syfte att redogöra

för jämförbarheten mellan Gotland och Västervik.

Det andra behandlar test av de uppställda hypoteserna. Struk-

turen på denna del följer därför hypotesernas indelning.

Bakgrundsdata och områdenas jämförbarhet

Som grund för en bedömning av områdenas jämförbarhet kan båda

föremätningsenkäterna, såväl urvalsenkäten som den trafikant-

specifika enkäten användas. Svarsfördelningarna på frågorna bör

vara så lika som möjligt i områdena. Härredovisas några resul-

tat från urvalsenkäten.

Ur svaren på den urvalsenkät som skickades ut till ett slump-

urval av befolkningen kan man utläsa bl a åldersfördelning,

könsfördelning och val av färdsätt.

I stora drag kan man på grundlag av dessa data dra slutsatsen

att områdena har tillräckligt god jämförbarhet. Tabell 16 visar

andelen av befolkningen som nyttjar olikafärdsätt dagligen.

Skillnaderna är små. Vad som däremot skiljer något mera är var

man färdas. Tabell 17 visar att gotlänningarna färdas mer på

landsväg och befolkningen i Västerviksområdet färdas mest i tät-

ortsmiljö.
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Tabell 16 Utnyttjande av olika färdsätt dagligen eller nästan

  

dagligen.

VVIKr86 GOTL-86

Går till fots 68 % 58 %

Cyklar 16 % 14 %

Kör bil 35 % 48 %

    

 

Tabell 17 Fördelning på om man färdas mest på landsväg eller i

  

 
 

tätort.

Eüljö VVIKr86 GOTL-86

Mest tätort 76 % 51 %

Lika 10 % 19 %

Går till fots Mest Landsväg 14 % 30 %

Mest tätort 83 % 50 %

Lika 9 % 12 %

Cyklar Mest landsväg 8 % 38 %

Mest tätort 37 % 23 %

Lika 35 % 30 %

Kör bil Mest landsväg 28 % 47 %

  

 

  

 

Jämförbarhet i ålder och kön

Förutom val av färdsätt har urvalen jämförts med avseende på

ålder och kön. Åldersmässigt är urvalen relativt lika. Medel-

åldern skiljer endast med ett knappt år,

43,7 i Västervik. Könsfördelningen är

42,9 på Gotland och

exakt lika med en

50 - 50 % fördelning mellan män och kvinnor i båda urvalen.
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Speciell jämförelse yrkesförare

Eftersom antalet yrkesförare är begränsat i de två områdena, har

strävan varit att nå så många som möjligt. Någon ambition att

stratifiera på olika förarkategorier har p 9 a detta inte fun-

Detta har i

andel varierat år från år, samt att totala antalet yrkesförare

Tabell 18 visar den

nits. sin tur medfört att olika förarkategoriers

varje år blivit färre i Västerviksurvalet.

exakta fördelningen på olika yrkeskategorier.

Tabell 18 Fördelning av yrkesförarna på olika förarkategorier.

 

 

 

  

GOTL-BG VVIK-86 GOTL-87 VVIKr87 GOTL-88 VVIK-88

Tunga fordon
Medl lastbilcentral 85 36 87 32 78 43

Åkerichaufförer 150 62 159 66 171 62
Busschaufförer 69 62 39 98 29 59

Postens lastbilar 22 6 17 7 7

Lätta fordon

Postens personbilar 15 19 9 17 -
Polis 45 48 38 56 -

Taxi 15 6 21 4 -

 

 

  

 

 

 

Den varierande fördelningen innebär att grupperna inte är helt

jämförbara. Detta bör vägas in vid tolkningen av resultaten.

Allmän inställning till vägsalt

Att mäta hur den allmänna inställningen till användningen av

vägsalt förändras var alltså huvudsyftet med enkätundersökning-

en. Inställningen har mätts med en övergripande fråga, samma för

alla trafikantgrupper. I de följande figurerna redovisas resul-

(figur 25-29). Generellt

figurerna att inställningen till vägsalt första vintern

taten för alla trafikantkategorier

visar

och i kontrollområdet alla vintrar fördelar sig ganska jämnt

mellan de som tycker det är bra och de som tycker det är dåligt,

dock med någon genomgående övervikt på att salt är dåligt. Under

de osaltade vintrarna på Gotland har inställningen blivit betyd-
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ligt mer negativ efter att man alltså provat saltfritt. Alla

trafikantkategorier är av denna uppfattning, alltså även yrkes-

förare, tunga fordon. Tydligast är förändringen bland' yrkes-

förare lätta fordon.

Den uppställda hypotesen anger att inställningen bör bli mer

negativ i provamrådet än i kontrollområdet för samtliga trafi-

kantkategorier, vilket också blev fallet.
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Figgr 25 FOtgängares inställning till vägsalt.
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Figgr 26 Cyklisters inställning till vägsalt.
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Figgr 27 Privatbilisters inställning till vägsalt.
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Figgr 28 Yrkesförares (lätta fordon) inställning till vägsalt.
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Figgr 29 Yrkesförares (tunga fordon) inställning till vägsalt.
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Användning av salt på speciella platser

Inställning till vägsalt har också mätts genom att man fått ange

behovet av salt på speciella platser, t ex svåra partier. Här

ser man samma slags resultat som i den allmänna värderingen,

d v 5 att gotlänningarna vill använda salt mycket sparsamt under

- provvintrarna.

Som exempel visas i figur 30-31 hur fotgängare svarar om salt-

ning i tätortsmiljö och yrkesförare med tunga fordon om lands-

vägsmiljö. Mönstren är mycket typiska för hur alla trafikant-

grupper svarar. Spridningen mellan alternativen är stor i

Västerviksområdet alla år och på Gotland under förevintern. De

flesta förespråkar någon form av saltanvändning, framförallt på

svåra partier. Efter att ha provat saltfritt ökar andelen, som

vill avstå helt, kraftigt till att utgöra 70 - 90 %.

      

§2 s \\N § TVEKSAM

70* § § ä ä ä AVSTÅHELT

/ :31: § § SVÅRAPART

:3: % § § äSTöRREGATOR

20" å ä .ALLAGATOR

*3:* " -

Figur 30 Fotgängares uppfattning om var saltning bör ske i
tätortsmiljö.
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Figur 31 Uppfattning bland yrkesförare, tunga fordon, om var
saltning bör ske i landsvägsmiljö.

Med utgångspunkt i detta enhetliga svarsmönster kan man konsta-

tera att förväntade förändringar i inställningen till vägsaltet,

enligt hypotes 2, har ägt rum.

Uppfattning om.samband.mellan vågsalt och olycksrisk

Ett av de tyngsta argumenten för saltning av vintervägar är dess

positiva effekter på olycksrisken. Enkäten mäter inte detta, men

mäter hur trafikanterna anser att sambandet ser ut. Avsikten är

därmed inte att mäta den verkliga risken, utan den upplevda

risken. Gotlänningarna har möjlighet att jämföra hur riskabelt

väglaget är både med och utan saltning. I hypotesen fanns ingen

riktning på förändringar angiven, men att gotlänningarna skulle

ändra sin uppfattning om saltets inverkan på risken, efter att

ha provat på saltfritt. Figur 32 visar hur privatbilisterna ser

på detta och man ser här ett mönster som också är ganska typiskt

även för de andra trafikantkategorierna. Efter att ha provat

saltfritt ökar gotlänningarna saltets riskhöjande inverkan.

Medelvärdet på den femgradiga bedömningsskalan förskjuts mot

ökar risken", vilket innebär att saltfria vägbanor anses minska
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risken. Mönstret är tydligt bland alla trafikantgrupper utom

bland fotgängare, där man inte förändrar uppfattning. Totalt

sett får ändå hypotesen om förändrad riskvärdering anses accep-

terad, och då i för saltanvändningen negativ riktning.

W'K-86

WW
WIK-as
son-86
son-87
son-881

l 1
I I

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

< - ÖKAR RISKEN MINSKAR RISKEN - >

Figgr 32 Privatbilisters bedömning av vägsaltets inverkan på
olycksrisken.

Inställning till hastighetsgränser

Mindre saltanvändning innebär en risk för att man oftare får

halt väglag. Detta kräver i sin tur att man som bilist sänker

hastigheten. Den frivilliga hastighetssänkningen är enligt mät-

ningar mycket liten och inte alls i den storleksordning som väg-

laget borde kräva. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen är

man dålig på att bedöma väglaget och kör omedvetet för fort,

eller så gör man en medveten bedömning att man klarar av att

hålla samma hastighet som vid saltat väglag.

För att klara ut bilisternas vilja att sänka hastigheten fick

de ta ställning till om de kunde acceptera sänkta hastighets-

gränser på 90-väg, för att få saltfri väg. Privatbilisternas

vilja var här mycket hög (figur 33) medan yrkesförarnas vilja

var betydligt lägre (figur 34 och 35). '
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Bland privatbilisterna anser 60 - 70 % att hastighetsgränsen kan

sänkas varav de flesta anser att en sänkning på 10 km/h är

lagom. Runt 25 % kan acceptera en sänkning till 70 km/h. Yrkes-

förarna är betydligt mindre villiga att sänka fartgränsen. Bland

yrkesförarna av lätta fordon är viljan stor innan man provat

saltfritt. Efter att man erfarit saltfritt så minskar viljan

betydligt (figur 34). Yrkesförarna av tunga fordon har en lägre

vilja rakt igenom mättillfällena (figur 35).

Den samlade värderingen är att det är delade meningar om hastig-

hetssänkningen. Även om den är påtaglig bland vissa trafikanter

så har inte erfarenheterna av saltanvändningen ökat deras vilja

att sänka gränsen. Resultatet innebär att hypotesen förkastas.

GOTL-BÖ

SÄNKA Til-L 70

GOTL-87

1 |
I I

 

WlK-88

  

  

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figur 33 Privatbilisters vilja att sänka hastighetsgränsen på
90-väg vintertid om man slutar använda vägsalt.
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Figgr 34 Viljan bland yrkesförare lätta fordon att sänka
hastighetsgränsen på 90-väg om man slutar använda
vägsalt.
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Figgr 35 Viljan bland yrkesförare tunga fordon att sänka
hastighetsgränsen på 90-väg om man slutar använda
vägsalt.
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nedsmutsning av kläder, skor och fordon

Ett argument som ofta framförs mot vägsaltet är att det medför

nedsmutsning i och med att det skapar modd och slask. Nedsmuts-

ning som orsakas av saltblandad slask eller saltvatten blir

dessutom svårare att göra något åt. Det bildas saltavlagringar

som kräver speciella rengöringsmedel såväl för fordonen som för

kläder och skor.

För att belysa detta närmare och för att testa hypotesen om

ökade problem med nedsmutsning har trafikanternas bedömning av

detta jämförts över åren.

De har bl a fått ange hur svårt de bedömt det vara att rengöra

fordon och skor. För rengöringen av skorna har man bedömt något

olika mellan trafikantgrupperna. Fotgängarna har svarat i stort

sett enligt den förväntade hypotesen om man jämför förevintern

med den första provvintern. Man anser det betydligt lättare att

göra rent skorna utan salt. Under den andra provvintern anser de

att det blev svårare igen, ett mönster som inte finns i Väste-

rviksområdet (figur 36). Det är bara yrkesförare av tunga fordon

på Gotland som kvarstår i sin uppfattning att det är lättare

även under andra provvintern. Personbilisterna svarar ungefär

som fotgängarna medan cyklisterna inte alls ändrar sin uppfatt-

ning mellan åren. Åsikten att det var svårare den andra prov-

vintern än den första beror troligen på den stora andel våt/fuk-

tig barmark den andra provvintern (se delkapitel 5.1).
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Was _
WW
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6011-87

1 Ls 2 2:5 3 :15 4 las 5

<-SVÅRARE LÄTTARE->

Figgr 36 Rengöring av skor och stövlar, fotgängare.

För rengöringen av fordonet är svarsmönstret tydligare. Alla

fordonstrafikanter bedömer rengöringen scm lättare på Gotland

under provvintrarna. Som exempel visas yrkesförare med tunga

fordon (figur 37).

1 1 1 1 l
1 I I I I

1 'ms 2 2:5 3 :15 4 :Ls 5

<-SVÅRARE LÄTTARE->

Figgr 37 Rengöring av fördon, yrkesförare tunga fordon.
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Slutsatsen av resultaten innebär viss tvetydighet. Hypotesen

innebär förväntat mdnskade problem med rengöring. Så blev också

fallet, framförallt vad gäller fordonssidan. För skor/stövlar är

resultaten inte entydigt till stöd för hypotesen.

Dubbdäcksanvändning

Användningen av dubbdäck har förväntats öka som en konsekvens av

minskad saltanvändning eftersom.man kan förvänta sig en större

andel halt väglag. Resultaten visar att dubbdäcksanvändningen

bland privatbilister har ökat med ca 10 % under de tre åren, men

att ökningen är densamma på Gotland och i Västerviksområdet

(figur 38).

Bland yrkesförarna av tunga fordon skiljer sig användnings-

mönstret mellan Västervik och Gotland ganska mycket (figur 39).

I Västervik kör fler helt utan dubbdäck medan fler på Gotland

använder dubbdäck enbart på styrhjulen. Saltanvändningen tycks

inte alls påverka användningen.
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Figur 38 Dubbdäcksanvändning bland privatbilister.
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Figur 39 Dubbdäcksanvändning bland yrkesförare tunga fordon.

Fårdsâttsfördelning

Färdsättsdata redovisas från urvalsenkäten, som utgör slump-

mässiga urval ur befolkningen. Data från vintern 1985/86 redo-

visades ovan under bakgrundsdata, men kcmpletteras här med

Övriga vintrar för att redovisa förändringarna. Generellt är

förändringarna i färdsättsval mycket små (figur 40-42). En an-

tydan till minskad cykling under andra vintern finns, men den

finns både på Gotland och i Västervik (figur 41).

VTI MEDDELANDE 637



95

     

 

I INTE ALLS

E] DAGLIGEN

VARJE VECKA

VARJE MÅNAD

 
 

 
 
 
 

 P
n

n
p

P
b

n
P

F
F

-
q

q
u

u
q

q
4

q
q

_

88

 

87

 
 
 

 

88

 

87

 
 
 

 

WIK- WIK- WIK- GOTL- GOTL- GOTL-

86

 

86

Figur 40 Färdsättsfördelning, gående till fots.
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Figgr 41 Färdsättsfördelning, cykling.
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Figur 42 Färdsättsfördelning, bilkörning.

5.7.6 Slutsatser av enkätundersökningen

Resultaten är mycket entydiga. En slutsats man bör kunna dra

utan problem.är att gotlänningarna inte vill ha vägsalt. En klar

majoritet av gotlänningarna har svarat på alla de frågor som

speglar inställning till salt, att de är negativa.

Bland de som inte provat saltfritt är uppfattningarna betydligt

mer delade. Många tycker att saltet är bra och att man bör salta

på större vägar och svåra partier.

Resultaten visar alltså att opinionsmässigt så bör det inte vara

något större problem att sluta salta. Vad som möjligen kan komma

att bli problem är att ta bort saltet i ett område där man inte

förberetts så som man gjort på Gotland. Att ta bort salt i t ex

Västervik där relativtmånga är positiva till saltet kan komma

att innebära negativa reaktioner.
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Man kan trots detta ändå påstå att den generella inställningen

till salt i landet är negativ och blir mer och mer negativ med

tiden. Dels ser vi detta i resultaten från Gotland men dels kan

vi se det från flera andra undersökningar, t ex Västerbotten,

Kopparberg, Östergötland och i flera tätorter där undersökningar

gjorts (14).

Ett beslut om saltfritt kan inte tas bara på grundlag av tra-

fikanternas inställning utan måste också värderas mot en rad

andra konsekvenser, t ex trafiksäkerhet. Trafikanterna kan inte

själva ange den objektiva riskpåverkan som saltet har eftersom

man som enskild trafikant har så oerhört liten sannolikhet att

råka in i en olycka oberoendeav färdsätt eller om.man saltat

eller ej. Den återkoppling man får som trafikant är därför att

det fungerar lika säkert utan salt. Det är också detta som i hög

grad inverkar på valet av hastighet när man kör bil. I resulta-

ten ser man att t ex viljan att acceptera en sänkning av hastig-

hetsgränsen minskar efter att man provat saltfritt. Detta beror

troligen till stor del på att man erfarit att det inte behövs.

Av resultaten kan man dra följande slutsatser. Trafikanternas

inställning till vägsalt har blivit mer negativ efter att man

provat saltfritt. Erfarenheten har också inneburit att fler

anser att användningen bör minskas på alla typer av gator och

vägar i tätort såväl som på landsväg. Man har fått positiva

erfarenheter av saltfritt och tillskriver därför inte saltet

lika hög säkerhetshöjande effekt som före. Detta leder också

till att viljan att acceptera sänkta hastighetsgränser mdnskar

och att dubbdäcksanvändningen inte ökar. Det kan också bidra

till att förklara att man fortsätter att välja samma färdsätt

som tidigare. Ytterligare en positiv aspekt av saltfria vägar är

att såväl fordon som skor och stövlar anses lättare att hålla

rena.
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5.8 Väghållarnas kostnader och vidtagna åtgärder

De fyra väghållarna har lämnat uppgifter om hur mycket olika

vinterväghållningsåtgärder kostat och dessa uppgifter framgår av

tabellerna nedan. Av tabellerna framgår också kostnader för en

investerings- och reparationskostnader.

Kostnadsuppgifter för vintrarna 1985/86

1986/87, 1987/88 och 1988/89 för de två statliga väghållare och

för Västerviks kommun. I Visby kommun har man räknat ut vad oli-

del efterarbeten och

finns (förevintern),

ka vinterväghållningsåtgärder i medeltal kostat under vintrarna

1981-85 och för övriga vintrar har merkostnader redovisats som

här räknats fram och redovisas som kostnad per vinter. I kost-

försöket ingår endast kostnadernader för halkbekämpning före

för saltning d v 3 eventuella sandningskostnader finns ej med.

Visby har ej följt upp kostnaderna på ett likartat sätt vintern

1988/89.

Tabell 19 Kostnad för vinterväghållning på de kommunala gatorna
och vägarna.

    

Kostnad för vinterväghållning (kkr)
Visby Västervik

mv 81-85 86/87 87/88 85/86 86/87 87/88 88/89

Snöröjning 75 110 107 1727 2879 117 155
+ isrivning

Saltning 260 - - 38 5 104 63

Sandning ? 382 356 292 196 79 149

Delsumma 335+? 492 463 2057 3080 300 367

Relation 1 <1,47 <1,38 1 1,50 0,15 0,18

  

Visby har även angivit kostnader för
efterarbeten (kkr)

   

  

 

Sandupptagning 170 211 210

Tömning av 210 295 300
rensbrunnar

Delsumma 380 506 510

Visby hyr sandstationer till en kostnad av 31,5 kkr/vinter

fr 0 m 1986/87.
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Tabell 20 Kostnad för vinterväghållning på de statliga vägarna.

  

 

 

Kostnad för vintervâghållning (kkr)
VFI VFH AO 25

85/86 86/87 87/88 88/89 85/86 86/87 87/88 88/89

Snöröjning 2723 4761 2262' 1590 861 817 568 61

Snöbortforsling 100 469 10 4 '75 85 36 -

Saltning 549 - - - 371 301 519 489

Sandning 1464 835 1633 2338 377 150 281 128

Delsumma 4836 6065 3905 3932 1684 1353 1404 678

Relation 1 1,25 0,81 0,81 1 0,80 0,83 0,40

 

  

Investeringar och reparationskostnader

 

  

Sandspridare 412 72 298

Hyvelskär, 445 375 721
plogutrustning

Snösladd 50

Belysning m.m 37

Delsumma 944 447 1019

   

Relationen mellan vintrarna för kostnaderna på det statliga kon-

trollområdet följer ganska väl relationen mellan antal halkdygn

och snödygn. För det kommunala kontrollområdet följs dessa rela-

tioner inte åt.

Det är nämligen stor skillnad i kostnad mellan de olika vint-

rarna i Västervik. De två första vintrarna är nästan tio gånger

dyrare än de två sista. Detta har att göra med att Västervik de

båda första vintrarna fick ganska mycket snö och som synes är

det framför allt snöröjning och isrivning som kostat mycket. Det

är därför svårt att använda Västervik som kontrollområde och som

nämnts under delkapitel väglag är det svårt att få stöd i väder-

data för effekterna på väglag och kostnader eftersom de lokala

upp som liggersnöovädren inte fångades av de Väderstationer

runt Västervik.
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Om därför utvecklingen i kostnader i både det statliga och kom-

munala provområdet skulle ha följt antal snödygn för snöröjning

och snöbortforsling och antalet halkdygn vad avser halkbekämp-

ningen skulle följande kostnader erhållits.

Tabell 21 Beräknade kostnader (kkr) utifrån förändring i halk-

och snödygn. .

  

 

VFI Visby
85/86 86/87 87/88 88/89 mw 81-85 86/87 87/88 88/89

Snöröjning
Snöbortfors- 2823 2145 1242 903 75 57 33
ling

Halkbekämpning 2013 1932' 1610 1308 260+? 249 208

Summa 4836 4077 2852 2211 335+? 306 241

  

Jämfört med

faktisk kostnad 1,49 1,37 1,78 <l,61 <1,92

 

  

Detta innebär att kostnaderna på det statliga provvägnätet ökat

med 49, 37 resp 78 % de olika vintrarna, vilket blir 55 % i

genomsnitt. På det kommunala vägnätet har kostnaderna ökat med

61 % resp 92 % de två första försöksvintrarna, vilket blir ca

75 % i genomsnitt under förutsättning att ingen sandning utförts

vintern 1985/86. Siffrorna här borde därför troligen vara lägre

d v 5 lägre kostnadsökning.

På det statliga vägnätet blir osaltad vinterväghållning 1-2 mil-

joner kronor dyrare per vinter och på det kommunala vägnätet ca

200 000 kronor dyrare per vinter. Där bör dock påpekas att det

inte är kostnader för 1985/86 utan ett medelvärde för 1981-85

som erhållits från kommunen och att inga sandningskostnader

finns med under föreperioden.

På kommande sida visas olika vinterväghållningsredskap på

Gotland.
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5.9 Vâghållarnas erfarenheter

På Gotland är det fem år sedan man slutade med kemisk halkbe-

kämpning. Gemensamt för både statliga och kommunala väghållare

är att man inte kan tänka sig att återgå till saltning. Det är

renare och trevligare miljö och trafikanterna är positiva. Man

har inte fått kritik trots att vägarna är halare. I Visby menar

man att krossmaterial, 4-7 mm är bra på snö och is medan 0-8 mm

är att föredra vid frosthalka. På de statliga vägarna används

3-6 eller 0-8 mm. En del anger att det blivit stenskott på

snabba vägar med 3-6 mm.medan andra anser att det är bäst. Någon

menar att det räcker att sanda stopp och kurvor. Någon nämner

dock att vid regn på is/snövägbana och vid underkylt regn vore

det bra med salt. Det kan också vara bekymmer med branta backar

då salt ej får användas. Någon hoppas att det skall komma ett

alternativ till saltet så att hela Sverige kan bli saltfritt.

Under de kalla, snörika och osaltade vintrarna byggdes det upp

ett tjockare snötäcke på gatan som framförallt framför kors-

ningar kunde bli ojämnt.
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De gotländska väghållarna ger följande råd till väghållare som

vill prova saltfri vinterväghållning:

- prova,

- skaffa bra sandspridare,

- skaffa någonstans att lagra sand så att den ej fryser,

- fundera på organisationen,

- informera i god tid i massmedia m.m.

 

Uppvärmd sandförvaring inne i Visby.
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Bilaga la
Sid 1 (4)

Osaltat på
Gotland  .

  | vinter kommer inga vägar eller gator att
saltas på Gotland.
Det betyder både fördelar och nackde-
lar. Vi får mindre rost på bilarna och en
bättre miljö. Men vi får också vintervägar
med annorlunda väglag och längre res-
tider.
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Bilaga 1a
Sid 2 (4)

Att salta vägarna är fortfarande det mest effektiva
sättet att minska halkan. Men vägarna blir inte
nödvändigtvis säkrare för det. Bl a tycks hastig-
heterna öka med svårare olyckor som följd.
Dessutom för saltet med sig andra negativa ef-
fekter för trafiken och miljön. För att mäta dessa
effekter startar nu Gotlands kommun och väg-
verket det här projektet med saltfria gator och
vägar på Gotland. Projektet genomförs i sam-
arbete med väg- och trafikinstitutet, statens
provningsanstalt och korrosionsinstitutet.

Mindre rost ?

Gotland är ett litet och väl avgränsat område,
och få gotlandsbilar trafikerar fastlandet på vin-
tern. Det bör därför bli möjligt att genom den
årliga kontrollbesiktningen få en god uppfatt-
ning om bilarna verkligen rostar mindre i en salt-

 

fri miljö. Tidigare beräkningar tyder på att kost- För att få ett bra jämförelsemateria/ fästes redan i
naderna för korrosionen kan minskas med om- f10/ PTOVP/åfarPå Några av de QOi/äDdS/(a post-
kring 400 kr per bil och vinter. Rostmätningarna 00/7 Po/iSbi/arna. Här Syns provp/åtar från ett
kommer bl a att utföras med provplåtar på post- annat försök. P/áfen till höger är från den saltfria
och polisbilar. vägmiljön.

Bättre miljö ?

Hur påverkas vår miljö av vägsaltet?
Att det ibland blir slaskigt och eländigt på gator,
torg och vindrutor är en sak, men även växter

och djur, mark och vatten kan ta skada.

På fyra ställen längs gotlandsvägarna har vi
upprättat provstationer för växtdelar, mark och

vatten. Resultaten från de prover som togs i vå-
ras tyder på att naturen kan ha påverkats de
närmaste 50 meterna från vägbanan. Vi får nu
tillfälle att se hur naturen återhämtar sig när vä- -
garna hålls saltfria. Provstationen vid Söderväg.
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Bilaga 1a
Sid 3 (4)

Vintervägar ?

En torr och isfri vägbana ger naturligtvis det bäs-

ta och säkraste väglaget. Därför har vi hittills
strävat efter att vägarna skall vara så även på

vintern. Vihar velat erbjuda sommarväglag året
om. Detta har visat sig vara så gott som omöjligt
även med salt.

Det saltmodd som bildas när vi saltar vägarna
är t ex inte bra. Det sker upp till fem gånger fler
olyckor på en slaskig eller moddig väg än på en
torr, snöbelagd vinterväg.

Så varför inte låta vintern vara vinter, även på
vägarna. Låt oss acceptera att det är halt på
vintern och sedan köra därefter. Detta innebär
inte att kommunen och vägverket inställer all

halkbekämpning i år. Tvärtom. Vi kommer att
ploga och sanda vägarna intensivt. Vi kommer
inte att tolerera sämre vintervägar för att saltet

är borta. Bara riktiga vintervägar.
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Framkomlighet och säkerhet ?

 

Det går ändå inte att komma ifrån att vintervägar
är halare än sommarvägar. Om vi alla är med-
vetna om det, har vi tagit första steget mot säk-

rare vintertrafik. Väntar vi oss vintervägar, och
får det, så innebär det relativt få problem.

  

Ett är att det kommer att krävas fler resurser än

förut för att få vägarna bra. Du kommer oftare att
möta vägfordon längs våra vägar. Försök att ha
tålamod med oss när vi är ute och sandar och
plogar.
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Bilaga 1a

Sid 4 (4)

Mer information

Har du några frågor eller synpunkter på
väghållningen i vinter så kan du ringa till
vägmästarna för varje område (se kartan).

Område Slite. Vägmästare Ingvar Stuxgren.
tel 20740
Område Roma. Vägmästare Bertil Brynolf.
tel 50088
Område Stänga. Vägmästare Kurt Palmgren.
tel 82465
Kommunens vägar. Verkmästare Bengt Nilsson.
tel 69776      

Områd
e

SHüe
äå%

Andra frågor om projektet besvaras av Anna-
Maria Löfvenberg, vägförvaltningen i Visby.
tel 16080

Område

Roma

Område
Stänga

Till sist

Kom ihåg när du kör på saltfria vintervägar:

P|anera för halka

Sänk hastigheten

Räkna med längre restider

Lyssna på Radio Gotlands
väglagsinformation
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Bilaga 1b
Sid 1 (1)

Osaltat på Gotland
Salt på vägen är ett effektivt medel mot
ishalka, men...

Hur mycket rostar bilarna p 9 a väg-

saltet?
Hur påverkas vår miljö av vägsaltet?

Hur klarar vi trafikanter längre perioder
utan vägsalt på vägar och gator?
För att få svar på dessa frågor kommer
en stor undersökning att göras på Got-
land där saltet tas bort från vägar och

gator.

För säkerhets skull räkna med längre
restider.

Lyssna på Radio Gotlands väglagsrap-
ponen





Bilaga 1C
Sid 1 (4) Gruppinformation till hushållen
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Det här är resultatet av

förra vinterns försök.

Förra vintern genomförde Vägverket och
Gotlands kommun ett försök med saltfria
gator och vägar på Gotland. Syftet med
försöket var att studera hur mycket bil-
arna rostar p g a vägsaltet, hur saltet på-
verkar miljön och framför allt hur trafi-
kanterna klarar längre perioder utan
vägsalt på gator och vägar.

Nu har försöket utvärderats och vi vill

med den här trycksaken informera Dig

om resultatet.



Bilaga 1C
Sid 2 (4)

Fromkomligheten, säkerheten,
rosten och miljön

Lars Bäckman, Göran Nilsson, Gudrun Öberg,

Väg- och Trafikinstitutet:

Våra undersökningar visar att bilisterna kör
långsammare på osaltade vägar, vilket innebär att
risken för personskada vid en olycka minskar.
Uppgifter från sjukvården visar att det framför allt
är fotgängare somskadas p g a halt väglag. Mellan
hälften och två tredjedelar av de som skadats är
fotgängare.

Försöket på Gotland visar att miljön inte har på-
verkats särskilt mycket av den tidigare saltningen.
Vi behöver därför saltstopp under flera år för att
kunna dra säkra slutsatser om miljöpåverkan.

Rostskadorna på polisbilar på Gotland har min-
skat jämfört med skador på polisbilar som körts på
saltade vägar i Västervik.

På de obehandlade plåtar som monterats på bi-
larna har det varit endramatisk sänkning avkorro-
sionshastigheten för de bilar som kört på osaltade
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vägar jämfört med de som kört på saltade vägar.
Aven i detta fall bör studierna fortsätta för att vi
ska få ett tillräckligt säkert resultat".

Vintervögorno
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Torbjörn Holmstedt, Transportarbetarförbundet:

Jag tycker inte om saltet på vägarna och gatorna
och därför har jag upplevt förra vintern med osal-
tade vägar positivt. Bilen var ren hela vintern och
omgivningen var vit och fin . Visserligen har man
inte kunnat köra med samma hastighet som när
vägarna är saltade men fördelarna med osaltade
vägar uppväger detta. I och med att det är osaltat så
vet man att det kan vara halt vid vissa tillfällen och
då kör man också generelltmycket försiktigare. Jag
tycker också att man kan acceptera att köra lite
saktare på vintern. Det handlar ju i grunden bara
om några få minuter längre restider".



Bilaga 10
Sid 3 (4)

Viniervöghöl

Bertil Brynolf, vägmästare:

Förra vintern, då vi inte saltade, ökade våra kost-

nader för halkbekämpningen med en miljon kro-
nor. Det beror i huvudsak på att vi måste arbeta på
ett annat sätt än när vi saltar. Maskininsatsen blir
betydligt större bl a eftersom sanden på de större
vägarna snabbt blåser bort och måste ersättas.
Dessutom har vi hyvlat vägarna mer än tidigare
vintrar för att minska risken för halka.

Vår ambition har varit att saltfria vägar inte får
innebära fler trafikolyckor. Resultatet har också
visat att antalet rapporterade trafikolyckor har
varit oförändrat om man jämför den saltfria vin-
tern med tidigare vintrar."

 

ningen

 

Framtiden

Christer Möller, vägdirektör och Rolf Åberg,
gatuchef:

Vi tycker att försöket har varit positivt och vi vill
gärna passa på tillfället att ge en stor eloge till
trafikanterna. Deras beteende i trafiken har visat
att de på ett bra sätt anpassat sitt körsätt till det
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vinterväglag som oftare råder när vi inte använder
salt.

Vägverket och Gotlands kommun har beslutat att
avstå från vägsaltet även denna vinter. Dels för att
vi tycker att försöket utfallit positivt och dels för att
vi behöver mer material för att kunna bedöma
miljöeffekterna och saltets inverkan på bilarnas
rostskador.

Detta innebär att det är viktigt att Du som trafikant
planerar för att det ibland kan vara halt och sänker
hastigheten. Räkna med att restiderna blir längre
vintertid. Även i vinter informerar vi om vägarna
i lokalradion, så ta för vana att alltid lyssna på
Radio Gotlands väglagsinformation. Det kan vara
till stor hjälp för Dig när Du ska bege Dig ut på de
saltfria vägarna.

Du är också välkommen att ringa till oss och fråga
om väglaget."



Bilaga 1C
Sid 4 (4)

Mer information

Har Du några frågor eller synpunkter på väg-
hållningen i vinter så kan Du ringa till följande
telefonnummer: \ a 0 V

Ka: 4: pel i

. 4
I

 

_q;   

   
Vägstation Slite.
Telefon: 207 40

Vägstation Roma.

Telefon: 500 88

Vägstation Stänga.
Telefon: 824 65

Kommunens vägar.

Telefon: 697 76
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Bilaga 2

 

 

 

      

Sid 1 (1)

Visby
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Bilaga 3

    

Sid 1 (2)

Väsby
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Sid 2 (2)

läudorvük
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SKA'ITNING AV OLYCKSFÖRÄNDRINGAR 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-

trollomrädet. 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 och tidsperiod.

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) $'= 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(ü) skattas med

(2) V = 1/a + 1/b + l/C + l/d.

Låt w beteckna den sanna oddskvoten. Ett 95%-konfidensintervall

för ln(w) är då

(3) ln(\y) = :main i 1.964?

och för w'är det

(4) exp[ln(\'ir) - 1.96-5] < 1.; < exp[ln(\'it) + 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).
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