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Referat

Med sekundär miljöpåverkan av vintersaltning menas bl.a. den miljöpåverkan som skulle kunna upp-

komma om ökad nedsmutsning, främst av fordon, leder till ett större rengöringsbehov och därmed större

utsläpp av bilvårdsmedel. Vårt syfte är att undersöka om vintersaltningen påverkar tvättfrekvens,

användning av rengöringsmedel och rost.

Sammanställningen av enkätsvaren visar på signifikanta skillnader i vården av bilar mellan Gotland

(osaltat) och fastlandet mitt emot Gotland (saltat), respektive en del av Västerbottens län (lättsaltat) och

en del av Västernorrlands län (saltat). Vi kan konstatera att om saltningen upphör skulle tvättfrekvensen

minska med ca 30%, och användningen av avfettningsmedel och spolarvätska skulle minska med mellan

40 och 70%.

Vi utformade studien som en enkätundersökning och fick svar av 1 587 bilägare, Vilket motsvarar

70% av urvalet.
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Abstract

The term Secondary environmental effects of winter salting includes among other things the

environmental effect that may result if more frequent cleaning, with the corresponding increase in

emissions of cleaning agents, is the consequence of vehicles becoming dirtier due to the salt.

The aim of this study is to find out whether winter salting influences the frequency of vehicle

cleaning, the use of cleaning agents, and corrosion.

We have shown that if the salting of roads ceases, the washing frequency would decrease by appr.

30% and the use of degreasing agents and windscreen washing liquid would decrease by between 40 and

70%. Significant differences exist both between the island of Gotland (not salted) and the coast (salted),

and between the provinces of Västerbotten (little salt used) and Västernorrland (salted).

In this questionnaire study, we received complete and valid answers from 1 587 car owners, that is

70% response rate.
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Förord
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projekt har handlagts av Eva Gustavsson och en stor del av arbetet, dataregistre-

ring och statistiska analyser, har utförts av Janet Yakoub. Mats Wiklund har stått

för rådgivning om statistikbearbetningen av insamlade data.

Urban Hjorth, Matematiska institutionen på Linköpings universitet, har varit

lektör vid granskningsseminariet.

Siv-Britt Franke har renskrivit rapporten och omslagsbilden har tecknats av

Veronica Fredriksson.

Ett hjärtligt tack till alla som bidragit.

Linköping i november 1996

Eva Gustavsson och Janet Yakoub
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Sekundär miljöpåverkan av vintersaltning

av Eva Gustavsson och Janet Yakoub

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Med sekundär miljöpåverkan av vintersaltning menas bl.a. den miljöpåverkan som

skulle kunna uppkomma om ökad nedsmutsning, främst av fordon, leder till ett

större rengöringsbehov och därmed större utsläpp av bilvårdsmedel. Vårt syfte är

att undersöka om vintersaltningen påverkar tvättfrekvens, användning av

rengöringsmedel och rost.

Sammanställningen av enkätsvaren visar på signifikanta skillnader i vården av

bilar mellan Gotland (osaltat) och fastlandet mitt emot Gotland (saltat), respektive

en del av Västerbottens län (lättsaltat) och en del av Västernorrlands län (saltat).

Skillnaderna är signifikanta på 5%-nivån.

Klimatskillnaderna mellan norra och södra Sverige är relativt stora och har

troligen stor betydelse för den större användningen av avfettningsmedel och

spolarvätska liksom för den högre tvättfrekvensen i norr. En annan faktor som kan

ha betydelse är att dubbdäcksanvändningen är större i norr än i söder. Det är därför

inte meningsfullt att jämföra områdena i söder med dem i norr.
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Figur 1 Genomsnittligt antal tvättar per bil under vintern 1' Olika områden
ochför olika årsmodeller.

Det finns en tydlig skillnad i tvättfrekvens under vintern mellan Gotland och

fastlandet: 5,4 tvättar per bil mot 7,7. I Västerbotten och Västernorrland är skill-

naden något större: 5,4 mot 8,2 tvättar. Se figur 1.
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På Gotland använde man bara avfettningsmedel vid 18% av tvättarna, medan

bilägarna på fastlandet gjorde det vid 41%. I försöksområdet i Västerbotten

användes avfettningsmedel vid 71% av tvättarna och i Västernorrland vid 76%. Se

figur 2.

Två tredjedelar av de gotländska bilägarna använde inte alls avfettningsmedel,

medan motsvarande andel på fastlandet var betydligt mindre än en tredjedel. En

femtedel av bilägarna i Västerbotten och en åttondel av bilägarna i Västernorrland

använde inte någon gång under vintern avfettnin g.

På Gotland använde man betydligt mindre spolarvätska (1,2 liter under vintern)

än på fastlandet (3,3 liter). En skillnad i samma storleksordning finns mellan

Västerbotten (2,8 liter) och Västernorrland (5,6 liter).
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Figur 2 Andel av det totala antalet tvättar a'a'r avfettningsmedel ingått.

Reparationer av rostskador och rostskyddsbehandling förekommer totalt sett

ganska sällan så det är svårt att dra några riktigt väl underbyggda slutsatser. De

osaltade och lättsaltade områdena ser dock ut att ha något lägre frekvens av rost-

skador och rostskyddsbehandling än de normalsaltade.

Vad skulle hända om saltningen upphörde i hela Sverige? Våra försöksområden

är inte helt representativa för hela landet, men den parvisa jämförelsen mellan dem

kan ge en fingervisning. Se tabell 1. Beräkningen gäller under förutsättning att lika

mycket avfettningsmedel används vid varje enskild tvätt oavsett om vägarna saltas

eller inte. Huruvida doseringen av avfettningsmedel är olika med och utan

saltning, kan våra data inte ge något besked om.
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Tabell 1 Procentuell Skillnad mellan saltat och osaltat i antal tvättar och
förbrukning av avfettningsmedel och spolarvätska.

    

Gotland och fastlandet V-botten och V-norrland

Antal tvättar 30% färre tvättar 34% färre tvättar

Förbrukning av avfettningsmedel 68% färre tvättar med 38% färre tvättar med

avfettningsmedel avfettningsmedel

Förbrukning av spolarvätska 65% mindre spolarvätska 50% mindre spolarvätska

  

Ekonomiska, sociala och kulturella skillnader kan vara av betydelse för hur för-

delningen på årsmodell ser ut och därmed indirekt påverka tvättfrekvensen.

Sådana skillnader kan också spela en Viss roll för hur ren man anser att bilen

behöver vara, och följaktligen ha direkt betydelse för tvättfrekvensen och använd-

ningen av kemikalier.

Vi genomförde undersökningen genom att samla in uppgifter med hjälp av

enkäter om hur privata bilägare vårdar sina bilar på Gotland (osaltat) och en del av

Västerbottens län (lättsaltat) och jämförde det med områden med liknande klimat

där Vägarna saltas på konventionellt sätt (kusten mittemot Gotland respektive en

del av Västernorrlands län).

AV ett urval på 2 257 bilägare inkom 1 587 fullständigt ifyllda enkäter, vilket

ger en svarsprocent på 70,3%.
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Secondary environmental effects of winter salting

by Eva Gustavsson and Janet Yakoub

Swedish National Road and Transport Research Institute

SE-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary
The term Secondary environmental effects of Winter salting includes among

other things the environmental effect that may result if more frequent cleaning

with the corresponding increase in emissions of Cleaning agents is the

consequence of vehicles becoming dirtier due to the salt.

The aim of this study is to find out whether winter salting influences the

frequency of vehicle cleaning, the use of Cleaning agents, and corrosion.

The evaluation of the answers to the questionnaire shows clear differences in

the Cleaning of cars between the island of Gotland (unsalted) and the coast

opposite Gotland (salted), and also between part of the province of Västerbotten

(only small amounts of salt used) and also between part of the province of

Västernorrland (salted). These differences are significant on the 5% level.

The differences in climate between northern and southern Sweden are relatively

large and have probably have great importance for the more frequent use of

degreasing agents and windscreen washing liquid in the north. Another factor that

could be important is that in the winter more cars have studded tyres in the north

of Sweden than in the south. Therefore, it is not relevant to compare the test areas

in the south to them in the north.
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Figure 1 Average number of washes per car during the winter in different
areas andfor different models.

There is a clear difference in washing frequency during the winter between

Gotland and the coast: 5.4 washes per car and 7.7, respectively. In Västerbotten
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and Västernorrland the difference is somewhat larger: 5.4 and 8.2 washes,

respectively. See Figure 1.

On the island of Gotland, degreasing agent was used in only 18% of the

washes, while the car owners on the coast used it in 41% of the washes. In the test

area of Västerbotten, degreasing agent was used in 71% of the washes and in

Västernorrland in 76%. See Figure 2.

Two thirds of the car owners on Gotland did not use degreasing agents at all,

while the corresponding proportion on the coast was considerably less than one

third. One fifth of all car owners in Västerbotten and one eighth of the car owners

in Västernorrland did not use degreasing agents at all during the winter.
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V.norrland V.botten Coast Gotland

Figure 2 Share of the total number ofwashes where degreasing agent was
used.

On Gotland, considerably less windscreen washing liquid was used (1.2 liters

during the winter) than on the coast (3.3 liters). A difference of the same order

was found between Västerbotten (2.8 liters) and Västernorrland (5.6 liters).

Corrosion repairs and corrosion prevention treatments have not been performed

by sufficient car owners to draw well-founded conclusions. But a general trend

can be seen: there are fewer corrosion repairs and less corrosion prevention in the

areas that use less or no salt on the roads.
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Table 1 Difference in percent between salted ana' unsalted areas in number
of washes and use of degreasing agent and windscreen washing

  

liquid.

Gotland and the coast V-botten and V-norrland

Number of washes 30% fewer washes 34% fewer washes

Use of degreasing agent 68% fewer washes with 38% fewer washes with

degreasing agent degreasing agent

Use of windscreen washing liquid 65% less washing liquid 50% less washing liquid

    

Now, what would happen if the salt was eliminated from all the roads in

Sweden? The four areas we have investigated are not quite representative for the

whole of Sweden, but the pairwise comparison between them can give a hint. See

Table 1. The calculations are valid with the reservation that the same amount of

degreasing agent is used in every separate car wash regardless of the extent of

salting. The question of whether this amount is the same or not, with and without

salting the roads, cannot be answered from our data.

Economic, social and cultural differences may be important for the distribution

of cars by model, and thereby indirectly influence the washing frequency. Such

differences can also play a role when it comes to deciding how clean the car must

be, and consequently have a direct influence on the washing frequency and the use

of Chemicals.

We used questionnaires to collect data on how private car owners clean their

cars on the island of Gotland (no salted roads) and part of the province of

Västerbotten, and compared it to areas with a similar climate (the coast opposite

Gotland and part of the province of Västernorrland respectively).

Among 2 257 randomly selected car owners, 1 587 answered the questionnaire

completely, which gives a response rate of 70.3%.
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1 Inledning
Saltningen av vintervägar har de senaste åren blivit alltmer omdiskuterad, främst

på grund av demiljöeffekter den ger upphov till. De primära miljöeffekterna

utgörs av den påverkan saltet direkt har på växter, djur, mark, sjöar, vattendrag

och grundvatten i närheten av vägen.

Med sekundär miljöpåverkan av vintersaltning menas bl.a. den miljöpåverkan

som skulle kunna uppkomma om ökad nedsmutsning, främst av fordon, leder till

ett större rengöringsbehov. Tidigare forskningsprojekt har visat att saltade vinter-

vägar verkligen ger mera nedsmutsning av fordon än sandade vägar (Helmers &

Ytterbom, 1986). Eventuellt kan också ökad rengöring av skyltar och andra fasta

installationer längs vägarna ge miljöpåverkan.

Ett större behov av rengöring skulle kunna yttra sig i antingen att man tvättar

oftare eller att man använder starkare rengöringsmedel. Förbrukningen av avfett-

ningsmedel, vax, rengöringsmedel och kanske också rostskydd och rostbort-

tagningsmedel skulle kunna öka med saltningen. Vilken miljöpåverkan ett ökat

rengöringsbehov får beror också på hur och var fordonstvätt sker. I tvättanlägg-

ningar finns anordningar för att avskilja olja och andra föroreningar, medan vatten

från tvätt på gatan oftast rinner ut i vattendrag orenat.

Vintersaltning kan utföras med flera olika metoder, man kan sprida befuktat

eller torrt salt (NaCl), saltlösning, eller saltblandad sand. De enda distinktioner

som görs i fortsättningen i denna rapport är mellan rensaltning och saltblandad

sand. Saltmängden per ytenhet vid spridning av saltblandad sand är lika stor som

vid rensaltning mot frosthalka och förebyggande halkbekämpning (Öberg mfl.,

1991a). Saltblandad sand kan också ge modd liksom rent salt. I Sverige har Väg-

verket och kommunerna tillsammans spridit ca 350 000 ton salt per vinter under

åren 1994/95 och 1995/96 (Danielsson, 1996).

1.1 Miljöpåverkan av fordonstvätt

Naturvårdsverket har gett ut en rapport, Fordonstvätt - mål och riktvärden (NV,

1996), där miljöproblemen med fordonstvätt och möjliga åtgärder beskrivs.

Halterna av organiska ämnen och tungmetaller är förhöjda i spillvatten från

anläggningar för fordonstvätt och stora volymer av spillvatten släpps ut. Olje-

avskiljarna klarar inte att rena bort varken olja eller tungmetaller i tillräcklig

utsträckning, varför dessa utsläpp utgör en belastning på kommunala avlopps-

reningsverk genom att de både stör reningsprocesserna och försämrar kvaliteten på

slammet. Fem av detretton miljöhot som Naturvårdsverket ställt upp är aktuella i

samband med fordonstvättar:

0 övergödning av vatten och mark

påverkan genom metaller

fotokemiska oxidanter/marknära ozon

påverkan av organiska miljögifter

avfall och miljöfarliga restprodukter. (NV, 1996)

Källor till föroreningarna i tvättvattnet är bl.a. vägbeläggning, vägdriftmaterial,

lastspill, fordon, däck, dubbar, driv- och rengöringsmedel från vilka emitteras

mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller (nickel, bly, kadmium och zink)

samt ämnen som orsakar kemisk och biologisk syreförbrukning. Fordonstvätten är

en betydande kadmiumkälla till reningsverken, och av den totala mängden
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metaller som kommer till reningsverk kan så mycket som 5 - 10% komma från

bilvårdsanläggningar. Andelen av vattenflödet från dessa anläggningar utgör ca

0,7% av det totala vattenflödet till reningsverket. Dessa siffror kommer från en

undersökning gjord i Karlstad. (NV, 1996)

Naturvårdsverket har ställt upp mål och riktvärden för fordonstvätt, och därvid

som slutligt mål föreslagit att slutna system införs för tvätt och rengöring. Etapp-

målen siktar till 80% recirkulation av tvättvattnet, och en låg nivå på utsläpp av

föroreningar per tvättat fordon i genomsnitt under en månad. (NV, 1996)

Man bör hålla i minnet att fordon i stor utsträckning tvättas utanför etablerade

anläggningar (NV, 1996), men också att konsumentprodukterna inte innehåller

lika många farliga ämnen (KEMI, 1992).

Avfettningsmedel kan vara baserade på petroleumdestillat (främst lacknafta),

alkaliska medel, limonenprodukter eller klorerade kolväten (KEMI, 1992). De

klorerade lösningsmedlen har i stort sett helt bytts ut mot bl.a. alkoholer och

ketoner under första hälften av 90-talet (KEMI, 1995).

1.2 Samband mellan saltning, nedsmutsning, vägslitage

och dubbdäcksanvändning

Dubbdäck i kombination med vått väglag ger upphov till något större slitage på

vägbanan än dito med torrt väglag. Partiklar av bitumen stänker därvid upp och

fastnar på fordonen. Det är bl.a. för att kunna tvätta bort dessa partiklar man

använder avfettningsmedel. Slitaget, som i slutet av 80-talet uppgick till

450 000 ton totalt, har på grund av slitstarkare beläggningar och skonsammare

dubb minskat till 300 000 ton per vinter under första delen av 90-talet, och vid

sekelskiftet förväntas siffran ha sjunkit till 130 000 ton (Gustafson, 1995). Vått

väglag råder ibland naturligt på grund av väderleken, men saltningens effekt är att

vått väglag råder oftare än det skulle ha gjort utan saltning. Saltet i sig kan tvättas

bort från fordonen med rent varmvatten.

1.3 Spolarvätska och rostskyddsmedel

Spolarvätska består huvudsakligen av lösningsmedel och tensider. Metanol och

1,1,l-trikloretan förekom i Spolarvätska i början av 90-talet (KEMI, 1992), men

har till följd av krav både från konsumenter, lagstiftningen och kemikalieinspek-

tionens tillsynsprojekt ersatts av andra ämnen (KEMI, 1995).

Rostskyddsmedel innehåller bl.a. fetter, korrosionsinhibitorer, lösningsmedel

(oftast lacknafta, industribensin, xylen eller toluen) och tensider. Hälsofarligheten

beror huvudsakligen på lösningsmedlen. (KEMI, 1992). Inga vattenbaserade rost-

skyddsmedel finns ännu, däremot finns medel med förhöjd torrhalt och medel som

innehåller lågaromatiska lösningsmedel.

Det har visat sig lättare att ersätta lösnings- och spädningsmedel med mindre

farliga ämnen än att byta ut de kemikalier som står för funktionen i produkten

(KEMI, 1995).

1.4 Trafikanternas inställning till vintersaltning

Enligt Vägverkets attitydundersökningar har inställningen till saltning generellt i

hela Sverige blivit mer negativ från våren 1995 till våren 1996. En viss övervikt

av negativt inställda till saltningen fanns vid båda undersökningarna för landet
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som helhet. Detta är tydligast längst i norr, Vägverkets region Norr, men kan ses

också i regionerna Mitt, Sydöst och Mälardalen (Noreland, 1996).

MINSALT-projektet (Öberg mfl., l991a) visar på en tendens till att trafikan-

terna blir mer negativa till salt då de har fått prova på osaltat vinterväglag. Särskilt

tydligt är detta på Gotland, vilket skulle kunna bero på att hela vägnätet där är

osaltat, inte bara enstaka provsträckor, vilket ofta har varit fallet vid andra prov

med saltfri vinterväghållning. Korta sträckor i en i Övrigt saltad vägmiljö kan

upplevas som besvärliga på grund av omställningen som krävs till annorlunda

väglag. Men även i referensområdet Västervik har anhängarna av saltfritt visat

tendens till att Öka i antal, från att vara en minoritet till att bli en majoritet under

de år undersökningen löpte. De aspekter som trafikanterna anser mest negativa

med saltningen är miljökonsekvenserna och nedsmutsningen men också rost-

angrepp.
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2 Syfte och avgränsningar
Syftet med denna undersökning är att konstatera om sekundär miljöpåverkan till

följd av saltning existerar eller inte. Vår hypotes är att saltning har effekt på

frekvensen av biltvättar, användningen av bilvårdsmedel och spolarvätska, rost-

angreppen och frekvensen av rostskyddsbehandlingar, och vi testar hypotesen

genom att jämföra områden med olika saltningsstrategier.

Det vi undersöker är huvudsakligen tvättfrekvens och användning av avfett-

ningsmedel och spolarvätska, dvs. led 2 i orsakskedjan från saltning till skade-

effekter enligt följ ande:

     

Tvättning

Kemikalieanvändning

Saltning

      

Utsläpp

 

Skadeeffekter

   

    

Sommarsaltning av grusvägar förekommer också, men den tar vi inte upp i den

här rapporten.
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3 Metod

3.1 Lämpliga områden att undersöka
De tydligaste exemplen på avvikelse från den konventionella halkbekämpningen

är Gotland där saltningen upphörde helt fr.o.m. vintern 1986/87, och Väster-

bottens och Norrbottens län där saltningen 1996 i huvudsak inskränkts till salt-

inblandad sand på E4 och Rv 97. Vintern 1994/95 minskade Vägverket salt-

mängderna i Västerbotten och Norrbottens län kraftigt. Saltningsstrategierna finns

beskrivna i bilaga 8. Under våren 1995 förekom bara spridning av rent salt en

gång. Hädanefter karaktäriserar vi ett område med denna typ av saltning som

lättsaltat . Övriga vägar saltas inte i dessa län. På kusten nära Gotland saltas

också bara de större vägarna, E22, Rv 33, Rv 35, Lv 212 och Lv 806. Saltanvänd-

ningen i tätorterna i dessa områden varierar, se kapitel 3.4.

Förändringar i saltningen har gjorts tidigare, bl.a. i Norrbottens län där man

började salta först vintern 1992/93. Västerbottens län var då ett lämpligt kontroll-

område, eftersom E4 där saltades på konventionellt sätt. Från och med vintern

1994/95 (Widegren, 1996) har man åter dragit ner kraftigt på saltmängderna i både

Västerbotten och Norrbotten (se bilaga 8). Undersökningar där man jämför effek-

ter i ett område av förändrad halkbekämpning mellan olika år riskerar att sned-

vridas om vintervädret skiljer sig åt mellan åren (vilket det sannolikt görl). Därför

är jämförelse av två likartade områden under samma vinter att föredra.

Gotland och områdena runt E4 i Västerbotten framstår därmed just nu som de

intressantaste områdena att undersöka med avseende på förbrukning av

bilvårdsprodukter. Referensområden bör ha samma klimat som det osaltade om-

rådet för att minimera inverkan av olika väder och väglag. För Gotland blir lämp-

ligt referensområde fastlandet i höjd med Gotland, och för Västerbotten mot-

svarande område runt E4 i Västernorrlands län.

3.2 Olika metoder att undersöka sekundär miljöpåverkan

Teoretiskt finns det olika möjligheter att undersöka hur stor den sekundära

miljöpåverkan av bilvårdskemikalier är.

Att inventera försäljningen av bilvårdsprodukter, exempelvis avfettningsmedel,

bilschampo, rostskyddsmedel och rostlagningsmedel är en möjlighet. Totalunder-

sökning är emellertid i praktiken omöjligt. Det finns en uppsjö av olika typer av

medel och olika märken som kommer och går, som vinner och tappar marknads-

andelar och som förändras till sin sammansättning. Ett antal olika affärskedjor

finns som också kan ha olika marknadsandelar över tiden eller inom olika geogra-

fiska områden.

En annan möjlighet är att samla in data om hur ofta och på vilket sätt

fordonsägare (privatpersoner eller företag) tvättar sina fordon. Vissa data om detta

återfinns i Konsumentverkets rapporter om bilunderhåll. En ny sammanställning

av Konsumentverkets rådata visar på vissa skillnader mellan saltade och osaltade

områden i tvättfrekvens, utgifter för bilens vård, frekvens av rostskyddsbehandling

och problem med rost. (KV, 1993).

Vi valde att via enkäter samla in uppgifter om hur privata bilägare vårdar sina

bilar i osaltade/lättsaltade områden och normalsaltade områden med liknande

klimat. Enkätformulären finns återgivna i bilaga 1.
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3.3 Förundersökningens genomförande

Konsumentverket har i sina återkommande rapporter om bilunderhåll (KV, 1993)

frågor bl.a. om biltvätt och rostskador. Rapporten från 1993 innehåller en redovis-

ning av en enkätundersökning som genomfördes 1991 med ett underlag på ca

10 000 bilägare. Från rådata över dessa enkätsvar har vi sållat fram dem som var

bosatta längs Västerbottenskusten (175 st, saltat), längs Norrbottenskusten (142 st,

osaltat), på fastlandet längs kusten nära Gotland1 (51 st, saltat)och på Gotland (49

st, osaltat) och med hjälp av stapeldiagram gjort en Översiktlig bedömning. Antalet

observationer är något för lågt för att medge statistiskt säkra slutsatser, men vi

använder resultaten för att få en fingervisning om huruvida denna typ av under-

sökning kan ge något besked om skillnader mellan saltade och osaltade områden.

3.4 Huvudundersökningens genomförande

Vi beställde 2 400 adresser till privata bilägare (förmånsbilar, leasing och andra

bilar med juridiska ägare ingick inte i urvalet) från Bilregistret, 600 från vart och

ett av följ ande fyra områden:

1. Timrå, Härnösands och Kramfors kommuner i Västernorrlands län

(normalsaltat)

2. Umeå och Robertsfors kommuner i Västerbottens län (lättsaltat)

3. Västerviks och Valdemarsviks kommuner på kusten nära Gotland, hädan-

efter benämnt fastlandet (normalsaltat)

4. Gotland (osaltat).

Observera att Vägverket har bytt saltningsstrategi i Västerbotten sedan för-

undersökningens data samlades in.

Observera också att jämförelser endast kan göras mellan områden i liknande

klimat, vilket innebär att vi endast kan jämföra de båda områdena i Norrland med

varandra, och Gotland och fastlandet med varandra.

I norrlandsområdena sållade vi med hjälp av postens postnummerkarta bort

adresserna som fanns i de postnummerområden som inte låg i närheten av saltade

huvudvägar. Avståndet från bostad till saltad huvudväg kan variera och är svårt att

bedöma eftersom inte gränserna för postnummerområdena är markerade. Tanken

bakom sållningen är att få med bilägare som rimligen kan förväntas köra på stora

vägen med jämna och någorlunda täta mellanrum. Någon skarp gräns är mycket

svår att dra. En förteckning över de postadresser som enkäter sändes ut till finns i

bilaga 3.

Enkäter sändes till alla de 600 adresserna i Valdemarsviks och Västerviks kom-

muner och alla de 600 på Gotland. Alla postnummerorter i Valdemarsvik och

Västervik ligger i närheten av saltade vägar.

På det kommunala vägnätet användes salt enligt följande under vintern

1995/96:

Västernorrland (normalsaltat):

Timrå rensalt och saltblandad sand

Härnösand saltfritt

Kramfors saltblandad sand

 

1 Postnummerområdena Valdemarsvik, Gryt, Gusum, Gamleby, Västervik, Loftahammar, Edsbruk,

Överum, Hjorted, Ankarsrum och Figeholm

22 VTI meddelande 798



Västerbotten (lättsaltat):

Umeå saltblandad sand

Robertsfors saltblandad sand

Fastlandet (normalsaltat):

Västervik rensalt och saltblandad sand

Valdemarsvik saltblandad sand

(Sandahl, 1996)

Vi övertog en del frågor från Konsumentverkets enkätformulär men ansåg oss

behöva formulera om andra frågor för att de skulle passa våra syften.

Undersökningspopulationen är personbilar som var registrerade och i trafik från

första okt-95 till sista apr-96. I början av frågeformuläret finns en fråga om bilen

var i trafik hela denna period. De som svarar nej på denna fråga behöver inte

besvara ytterligare frågor. Två påminnelser skickades ut, till den första bifogades

ett nytt frågeformulär. Det första brevet skickades ut i slutet av maj och påminnel-

serna i juni. Några enstaka frågeformulär som kom in efter den 5 augusti har inte

ingått i databearbetningen som påbörjades då. Svarsprocenten blev 70,3%. Se

bilaga 4 för en sammanställning av antal svar och bortfall.

3.5 Bearbetning av data

Data har statistikbehandlats i Excel och SPSS. Vi har använt variansanalys för

testning av signifikanta skillnader hos de kontinuerliga variablerna antal tvättar

och förbrukning av spolarvätska i olika områden. Vi har ansatt en linjär modell.

Alla de förklarande variablerna är kategoriska.

Korstabulering, i vissa fall kombinerat med XZ-test (Pearson), har utnyttjats för

analys av övriga variabler. Hänsyn har tagits till att sannolikheten ökar att förkasta

en sann hypotes då många tester görs med hjälp av Bonferronis förkastelsetest.

En enkel procenträkning på de skillnader vi funnit i de undersökta områdena

avslutar bearbetningen av data.
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4 Resultat av förundersökningen
I fråga om antal tvättar av bilen kan inga tydliga skillnader mellan saltfritt område

och motsvarande saltat område urskin as i Konsumentverkets data, se figur 1. Möj-

ligen kan norrbottningarna sägas ha tvättat något mera sällan än västerbottning-

arna (högre frekvens av varannan månad att vägas mot västerbottningarnas högre

frekvens av en gång i månaden och varannan vecka,). På Gotland och fastlandet

är de små skillnader som finns mera osystematiska. Observera att endast fastlandet

och Gotland bör jämföras med varandra, och på samma sätt endast Västerbotten

och Norrbotten med varandra.

100% -

90% --

80% --

 

70% " Eingen gång

60% __ enstaka gång

' Evarannan månad
50% --

         

- Elen gång/månad

40% IIIIIvarannan vecka

30% a_ len gång/vecka

El f20% __ ota

10% --

00/0 T i i 0 H I I

V.botten Norrbotten Fastlandet Gotland

Figur 1 Svar på frågan Ungefär hur ofta har bilen tva'ttats under första
halvåret I 991, dvs januari -jum'? 1 Norrbotten och på Gotland
spreds inget salt.

Större skillnader syns mellan saltade och osaltade områden vad gäller utgifterna

för bilens vård, se figur 2. Här finns högre frekvens av svar som innebär låga

utgifter i osaltade områden. Skillnaderna är större mellan Västerbotten och Norr-

botten än mellan Gotland och fastlandet. På Gotland är dock frekvensen av svaret

0 kr högre än på fastlandet och likaså är utgifter över 1 500 kr lägre på Gotland.

Till vilket eller vilka ändamål merutgifterna går är en öppen fråga.
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100%

90% --
- [30 kr

80% -- 51-100 kr
70% -- 1: 101-200 kr
60% __ .201-400 kr

- :1401-600 kr
50% f 601-800 kr
40% -- §801-1000 kr
30% __ 131001-1500 kr

- m 1501 -2000 kr
20% f .2001-3000 kr
10% -- ._ 13>3000 kr

0%
V.botten Norrbotten Fastlandet Gotland

Figur 2 Svar på frågan Ungefär hur stora var utgifterna för bilens vård
under de senaste 12 månaderna? Frågan gå'llde utgifterför rost-
skydd, tvätt, vaxning etc., men inte reparationer och underhålls-
service. 1 Norrbotten och på Gotland spreds inget salt.
Datafrån Konsumentverket.

Fler gotlänningar och norrbottningar hade underlåtit att göra något åt rost-

skyddet under de 12 månader frågan gällde, jämfört med bilägarna i de saltade

områdena, se figur 3.
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Figur 3

26

  

E nej

EI punktvis

lllll inspektion

.komplett beh. hemma

El rostskyddsanläggning

     

V.botten

 

Norrbotten Fastlandet Gotland

Svar päfrägan Har bilen de senaste 12 månaderna blivit rost-
skyddsbehandlad eller genomgått en inspektion av rostskyddet?
Svarsalternativen var

Nej
Ja, har själv eller med hjälp av bekant punktvis bättrat pä rost-

skyddet
,'Ja, bilen har gällande rostskyddsgaranti och har lämnats in på
föreskriven inspektion av rostskyddet
Ja har själv eller med hjälp av bekant gjort en komplett rost-

skyddsbehandling
Ja, hos rostskyddsanläggning

1 Norrbotten och på Gotland spreds inget salt. Data frän Konsu-
mentverket.

Färre bilägare i de saltfria områdena hade problem med rost, trots att de enligt

föregående figur gjort mindre åt rostskyddet. Skillnaderna är dock små, se figur 4.
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Figur 4

  

IIlll nej

I krom

El lack

I kaross

    

GotlandV.botten Norrbotten Fastlandet

Svar på frågan Har du haft problem med rost på bilen? Svars-
alternativen var
"Nej, inga nämnvärda rostskador
Ja, men bara rostskador av ytlig karaktär pä kromdelar respek-

tive lacken
"Ja, ganska omfattande rostskador pä kaross och/eller bärande
delar .
1 Norrbotten och på Gotland spreds inget salt. Data frän Konsu-
mentverket.

Eftersom resultatet av förundersökningen visade att det kan vara en framkomlig

väg att ställa frågor till bilägare, valde vi att gå vidare med huvudundersökningen i

form av enenkätstudie.
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5 Resultat av huvudundersökningen
Sammanställningen av enkätsvaren från huvudundersökningen visar på tydliga

skillnader i vården av bilar mellan saltade och osaltade områden. Detta gäller

främst hur ofta bilarna tvättades och i hur stor utsträckning avfettningsmedel

användes. Användningen av spolarvätska skiljde sig också tydligt åt mellan de

olika områdena. I tabell 1 finns en sammanställning av svaren på frågorna i

                 

formuläret.

Tabell 1 Sammanfattning av svaren påfrågoma iformalaret.

V.n0rrland V.b0tten Fastlandet Gotland

saltat lättsaltat saltat osaltat

% o % %

Totalt antal besvarade enkäter 365 358 432 432

Antal tvättar per bil 8,2 5,4 7,7 5,4

Standardavvikelse 8,0 7,0 6,7 7,1

Andel tvättar med avfettningsmedel 76% 71% 41% 18%

Spolarvätska, konc. (liter/bil) 5,6 2,8 3,3 1,2

Andel automattvätt 34% 25% 23% 22%

Andel tvättar på gatan 14% 13% 16% 17%

Typ av avfettningsmedel (antal som använder)

Miljöanpassade 109 30 136 38 116 27 45 10

Traditionella 50 14 45 13 41 9 28 7

Ibland miljöanpassade, ibland traditionella 57 16 44 12 52 12 19 4

Bilen tvättades inte för hand under vintern 63 1 7 35 I 10 57 13 25 6

Vet inte 1 1 3 13 3 20 5 '11 3

Använde inte avfettningsmedel 75 20 85 24 146 34 304 70

Rostskyddsbehandlingar (antal som utfört)

Komplett rostskyddsbehandling 17 5 7 2 8 2 '1 1 3

Punktvis påbättring av rostskydd 34 9 37 10 54 12 19 4

Ingen rostskyddsbehandling 305 84 306 86 361 84 396 92

Bortfall 9 2 8 2 9 2 6 1

Reparationer el. åtgärder (antal som utfört)

Rostskador på plåt eller bärande del har 28 8 17 5 28 6 14 3

reparerats

Mer omfattande reparationer av lack, krom 9 2 2 1 3 1 1 0

Små lackskador 61 1 7 59 16 61 14 22 5

Flera reparationer 20 5 22 6 19 4 7 2

Inga reparationer eller åtgärder 233 64 245 68 305 71 370 86

Bortfall 14 4 l 3 4 l 6 4 1 8 4

Utgifter (kr/bil)

0 232 63 262 73 320 74 384 89

1-500 39 11 47 13 48 11 31 7

50141 000 36 10 17 5 21 5 6 1

1 001-2 000 17 5 9 2 14 3 2 1

2 001- 24 7 13 4 15 4 4 1

Bortfall 17 10 3 14 3 5 1
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5.1 Variationer i fördelningen av årsmodell

På Gotland som nu har varit saltfritt i 10 vintrar, fr.o.m. vintern 1986/87, är bil-

parken något äldre än i Övriga områden. Se figur 5. Mellan de två områdena i

Norrland finns ingen nämnvärd skillnad i årsmodellfördelningen. I Västerbottens

län minskade man saltningen radikalt under vintern 1994/95 (Widegren, 1996)

efter att ha börjat salta någon gång i mitten av 80-talet. Saltstrategierna finns i

bilaga 8.

                          

  

  

50

45 __ ..
;g Vasternorrland Vasterbotten Fastlandet Gotland
1. 40

-8 35
0
E 30
m .-

E
03 25 T _i_ M

5; 20 -_ _ T_ _
.E
E 15 _ _ _- _-
cb

'9 10:0 F _ _ _ _
u.

5 __ _.__ __ _ __

O '-1 i i lr % i % 55553535 §5ng 555555 ;Egigêgi * 2 |-| : i : : T, % ä

60- 70- 80- 85- 90- 60- 70- 80- 85- 90- 60- 70- 80- 85- 90- 60- 70- 80- 85- 90-
69 79 84 89 69 79 84 89 69 79 84 89 69 79 84 89

Årsmodell

Figur5 Bilparkens procentuella fördelning på årsmodell inom de jj/ra
områdena.

5.2 Tvättfre kvens

En sådan skillnad i fördelning på årsmodell mellan Gotland och fastlandet som

beskrevs i föregående avsnitt skulle i sig kunna åstadkomma en skillnad i tvätt-

frekvens. Som vi kan se av figur 6 tvättas nya bilar betydligt oftare än äldre.

Variansanalys visar emellertid att även med hänsyn taget till detta finns en signifi-

kant (p<0,01) skillnad i tvättfrekvens under vintern mellan Gotland och fastlandet:

5,4 tvättar per bil mot 7,7. Statistikresultat finns i bilaga 6.

I Västerbotten och Västernorrland är skillnaden något större, 5,4 mot 8,2

tvättar. Även denna skillnad är signifikant (p<0,01).
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Figur 6 Genomsnittligt antal tvättar per bil under vintern i olika områden
oehfor olika ärsmodeller.

5.3 Avfettningsmedel

På Gotland använde man bara avfettningsmedel vid 18% av tvättarna, medan bil-

ägarna på fastlandet gjorde det vid 41%. I Västerbotten användes avfettningsmedel

vid 71% av tvättarna och i Västernorrland vid 76%. Se figur 7.

Två tredjedelar av degotländska bilägarna använde inte alls avfettningsmedel,

medan motsvarande andel på fastlandet var betydligt mindre än en tredjedel. En

femtedel av bilägarna i Västerbotten och en åttondel av bilägarna i Västernorrland

använde inte någon gång under vintern avfettning. Det är relativt sett större skill-

nad i antal bilägare som använder avfettningsmedel varje gång och i antal som

aldrig använder det både i de norra och södra områdena. Siffrorna Över hur många

som använder varannan, var tredje eller mindre än var tredje gång är mera lik-

artade.

Skillnaderna vad gäller användning av avfettningsmedel mellan Gotland och

fastlandet är signifikanta (p<0,01), och även skillnaden mellan Västerbotten och

Västernorrland (p=0,04).
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v.norr|and v.botten fastlandet Gotland

Figur 7 Andel av det totala antalet tvättar där avfettningsmedel ingått.

På Gotland är benägenheten att använda miljöanpassade avfettningsmedel

mindre än på fastlandet, se tabell 1. 1 Västerbotten är användningen av miljöanpas-

sade avfettningsmedel relativt sett större än i Västernorrland, dvs. förhållandet

mellan saltade och lätt- eller osaltade områden är olika i norr och söder.

5.4 Spolarvätska

På Gotland använde man betydligt mindre spolarvätska (1,2 liter under vintern) än

på fastlandet (3,3 liter). En skillnad i samma storleksordning kan ses mellan

Västerbotten (2,8 liter) och Västernorrland (5,6 liter). Se figur 8 och tabell 1.

Skillnaderna är signifikanta (p<0,0 l ).
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v.norr|and v.botten fastlandet Gotland

Figur 8 Förbrukning av koncentrerad spolarvätska 1' liter per bil i de olika
områdena.

5.5 Rostskyddsbehandling

Nära tre gånger så stor andel bilägare på fastlandet som på Gotland har bättrat på

rostskyddet punktvis under vintern, däremot är skillnaden mellan antalet

kompletta rostskyddsbehandlingar mellan de två områdena liten (några enstaka

fler behandlingar på det osaltade Gotland). 1 Västernorrland (saltat) har mer än

dubbelt så många gjort en komplett rostskyddsbehandling som i Västerbotten, men

mellan de två områdena i Norrland är skillnaden i antalet punktvis påbättringar

mindre (något fler påbättringar i Västerbotten). Se tabell 1.

Runt 40 bilägare i varje område har bytt bil under Vinterperioden och lämnat

uppgifter för förra bilen . Siffrorna går helt i linje med vad som gäller för

nuvarande bil som beskrivs i föregående stycke.

Det är totalt sett ganska få bilägare som genomfört några rostskyddsbehand-

lingar, varför det är svårt att dra några säkra slutsatser.

5.6 Reparationer av rostskador

l norrlandslänen är skillnaderna i reparationsfrekvens av rostskador obetydliga. På

fastlandet har två till tre gånger så stor andel bilar fått olika slag av rostskador

reparerade som på Gotland. Se tabell 1.

Uppgifterna för förra bilen , förändrar inte någonting avgörande om de adde-

ras till siffrorna för nuvarande bil .

Även reparationer av rostskador förekommer ganska sällan varför det är svårt

att dra säkra slutsatser också av denna variabel.

5.7 Utgifter för rostskador

De låga eller obefintliga utgifterna för rostskador förekom något oftare i det lätt-

saltade Västerbotten, medan utgifterna över 500 kr förekom ungefär dubbelt så
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ofta i det konventionellt saltade Västernorrland. Se tabell 1. På Gotland har en

större andel än på fastlandet inte haft några utgifter alls. På fastlandet återfinns

däremot större andel bilägare i samtliga Övriga intervall för utgifter. Relativt få har

dock haft några utgifter jämfört med dem som inte haft det.

5.8 Var tvättar man bilen?

Andelen automattvätt av alla tvättar och andelen tvättar på asfalterad gata, parke-

ring eller infart följer inte samma mönster som övriga variabler. l Västernorrland

var automattvätt betydligt vanligare än i övriga områden. I de södra försöks-

områdena ägde större andel av biltvättarna rum på gatan än i de norra. Se figur 9

och 10.
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Figur 9 Andel av biltvättarna i respektive område som skett i automattvätt.
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Figur 10 Andel av biltvättarna i respektive område som skett på asfalterad
gata, infart eller parkering.
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5.9 Många kommentarer om salt

I Gotlands län har en tredjedel av dem som svarat skrivit en kommentar om att det

är bra med saltfritt. Ingen i detta område har framfört önskemål om att de vill ha

saltet tillbaka. I Övriga områden har färre kommenterat saltningen, dock ganska

många också i Västernorrlands län, en dryg femtedel. Där finns också några få

exempel på uttalanden till saltets fördel. Observera att vi inte har frågat efter

åsikter om saltning och bara nämnt halkbekämpning i första följebrevet. Ett urval

av kommentarer återges i bilaga 5.

5.10 Sammanfattning av resultaten

   

Tabell 2 Skillnader mellanförsöksomrädena z' sammanfattning.

Västernorrland-Västerbotten Fastlandet-Gotland

Tvättfrekvens Skillnad (p<0,0l) Skillnad (p<0,0l)

Avfettningsmedel Skillnad (p<0,05) Skillnad (p<0,0l)

Spolarvätska Skillnad (p<0,0l) Skillnad (p<0,0l)
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6 Diskussion

Klimatskillnaderna mellan norra och södra Sverige är relativt stora och har troli-

gen stor betydelse för den större användningen av avfettningsmedel och spolar-

vätska, liksom för den högre tvättfrekvensen i norr. Några slutsatser om saltets

inverkan kan man följaktligen inte dra av jämförelser mellan norr och söder. I det

följ ande jämför vi alltså bara områdesparen Gotland-fastlandet och Västerbotten-

Västernorrland inbördes.

6.1 Kan skillnader mellan olika områden bero på annat än

saltning?

Det finns fler olikheter än bara olika halkbekämpningsstrategier mellan de saltade

och de osaltade områdena, vilka kan ha betydelse för de faktorer vi mäter. Bil-

parkens fördelning på årsmodell är likartad i Västerbotten och Västernorrland,

men en viss skillnad finns mellan Gotland och fastlandet. I hur stor utsträckning

detta hänför sig till de senaste tio årens frihet från salt på Gotland kan våra data

inte ge något besked om. Ekonomiska, sociala och kulturella skillnader kan spela

in. Sådana faktorer kan förstås också spela en viss roll för hur ren man anser att

bilen behöver vara, och följaktligen också inverka på tvättfrekvens och använd-

ning av kemikalier. Att tio års saltfrihet och den lägre frekvensen avrostrepara-

tioner på Gotland har samband med varandra är emellertid inte osannolikt.

Användningen av bil på Gotland skiljer sig avsevärt från användningen på

fastlandet. Resorna blir sällan långa eftersom det inte är vanligt att åka över till

fastlandet med bilen. Gotland har inte heller någon genomfartstrafik som kusten

mitt emot har. Den gotländska topografin har dessutom sin egenart; ön är mycket

platt vilket underlättar halkbekämpningen och därmed slopandet av saltet.

Dubbanvändningen betydligt större i norra Sverige (över 80% i medeltal för

vintern) än i söder, där siffrorna ligger mellan 30 och 50% (Jacobson, 1996). När

saltningen upphörde på Gotland 1986 gick dubbanvändningen upp från 74 till

80% (maxsiffra, högsta användningen under vintern), men den förändrades

samtidigt och på liknande sätt i Västerviksområdet där man behöll samma

saltningsstrategi som tidigare (Öberg, 1991b). Det saknas uppgifter av senare

datum för de områden vi har skickat ut enkäter till. Dubbanvändningen har stor

betydelse för hur mycket asfaltpartiklar som rivs upp och fastnar på billacken, se

också kapitel 1.2.

Förbrukningen av spolarvätska kan ha samband med trafiktätheten. Ju oftare en

bil blir omkörd eller får möte, desto större är sannolikheten att vindrutan blir ned-

stänkt om väglaget är moddigt.

Vissa skillnader i det relativa bilinnehavet mellan män och kvinnor kan också

skönjas i de olika områdena. Män tvättar sina bilar oftare än kvinnor. Huruvida

detta beror på att män i genomsnitt har nyare bilar, och att nya bilar tvättas oftare

än äldre (jämför figur 6), eller om det beror på att män och kvinnor har olika för-

hållningssätt till sin bil är osäkert. Variansanalys visar här emellertid att ovan

beskrivna skillnader i tvättfrekvens och användning av spolarvätska mellan saltat

och osaltat område är signifikanta, även om vi kompenserat för skillnader i köns-

fördelning bland ägare, årsmodell eller körsträckan under vintern. Några statistik-

protokoll finns i bilaga 6.

Undersökningens resultat skulle kunna ha påverkats i riktning mot större

skillnader än som finns i verkligheten av ennågot olycklig formulering i första

VTI meddelande 798 35



stycket av första följebrevet. Där påpekas att nedsmutsningen av bilen delvis beror

på halkbekämpningen. Intervjupersonerna är väl medvetna om vilken metod som

används mot halkan där de bor och kan möjligen ha påverkats av detta. Det

bedöms dock inte ha kunnat leda till en mer än marginell ökning av skillnaderna

som uppmätts.

6.2 Om hela Sverige skulle bli saltfritt

Vad skulle då hända om saltningen upphörde i hela Sverige? Våra försöksområden

är inte helt representativa för hela landet, men den parvisa jämförelsen mellan dem

kan ge en fingervisning. Tex. skulle förbrukningen av avfettningsmedel minska

med 68% jämfört med nu om vi utgår från resultaten på Gotland och fastlandetz,

se tabell 3. Detta gäller då vi antar att lika mycket avfettningsmedel används vid

varje enskild tvätt oavsett om vägarna saltas eller inte. Huruvida doseringen av

avfettningsmedel är olika med och utan saltning, kan våra data inte ge något

besked om.

Tabell 3 Pirocentaell skillnad mellan saltat och osaltat i antal

tvättar ochförbrukning av avféttningsmedel och spolarvätska .

     

Gotland jämfört med V-botten jämfört med

fastlandet V-norrland

Antal tvättar 30% färre tvättar 34% färre tvättar

Förbrukning av avfettningsmedel 68% färre tvättar med 38% färre tvättar med

avfettningsmedel avfettningsmedel

Förbrukning av spolarvätska 65% mindre spolarvätska 50% mindre spolarvätska

 

I vissa fall är skillnaderna mellan Gotland och fastlandet markanta, medan mot-

svarande skillnader mellan Västerbotten och Västernorrland är mindre fram-

trädande eller saknas. Det kan åtminstone delvis bero på att Västerbotten inte har

varit helt saltfritt, små mängder salt har spridits där, särskilt under hösten 1995.

Vad gäller tvättfrekvens och användning av spolarvätska finns tydliga och

liknande skillnader i båda paren av försöksområden. Användningen av avfett-

ningsmedel däremot skiljer sig betydligt mera åt mellan Gotland och fastlandet än

mellan de två områdena i norr. Kanske krävs en längre tids saltfrihet innan

bilägarna upptäcker att bilen blir ren utan så mycket starka lösningsmedel som de

är vana vid att använda?

6.3 Val av tvättplats

Om man väljer att tvätta bilen i automatanläggning eller på gatan tycks inte ha

något med typ av saltstrategi att göra. Dessa variabler följer inte alls de övrigas

 

2 På fastlandet utförs 41% av alla tvättar på vintern med avfettningsmedel, dvs. 41 tvättar av 100

(se figur 7). På det osaltade Gotland är motsvarande siffra 18% och dessutom är det totala antalet

tvättar mindre, 70% av antalet i saltat område. Av 100 tvättar i saltat område återstår följaktligen

70 st då saltningen upphör, och vid 18% av dessa används avfettning, dvs. 13tvättar. Då 41 tvättar

blir 13, är det en minskning med 68%.
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tydliga mönster med mer eller mindre markanta skillnader mellan mycket salt å

ena sidan och lite eller inget salt å den andra.

6.4 Konsumentverkets undersökningar av tvättfrekvens

Konsumentverkets tidigare undersökningar av svenska bilägares bilunderhåll (ex.

KV, 1993) visar på att den genomsnittlige bilägaren tvättar bilen ca 20 gånger per

år. Den senaste undersökningen (KV, 1995-96) ställer separata frågor för vinter-

halvåret, november till april, och sommarhalvåret, maj till oktober. Under vinter-

halvåret tvättar privata bilägare sin bil i genomsnitt 8,1 gånger enligt Konsument-

verkets undersökning, under sommarhalvåret 9,9 gånger. Konsumentverkets

siffror för vinterhalvåret kan jämföras med våra: 7,7 tvättar i saltat område i södra

Sverige och 8,2 tvättar i saltat område i norra Sverige. Observera att

Konsumentverkets vinterperiod är något kortare än vår, och att Konsumentverkets

urval av bilar omfattar endast årsmodeller efter 1980. Vi har inte satt någon gräns

för åldern på bilarna. Vi har i figur 6 sett att nya bilar tvättas oftare. Vi har

dessutom ställt våra frågor på olika sätt vilket kan ge olika resultat: vi har ställt

den öppna frågan hur många gånger bilen tvättades under vintern, medan

Konsumentverket har gett svarsalternativen flera gånger i veckan , ungefär en

gång i veckan etc.

6.5 Utveckling över tiden

Man kan förmoda att vissa variabler förändras snabbt då saltningen upphör, tex.

tvättfrekvens och förbrukning av spolarvätska. Dessa torde anpassas direkt efter

synliga behov. I andra fall, tex. användning av rengöringsmedel och behandling

mot rost, krävs det kanske en viss tillvänjning och informationsspridning bilägare

emellan för att inse att behoven förändrades när saltningen upphörde.
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7 Slutsatser

Denna studie visar att en sekundär miljöpåverkan till följd av saltning existerar. Vi

kan konstatera att saltningen bidrar till ökad tvättfrekvens och ökad användning av

kemikalier för bilvård.Signifikanta skillnader uppträder både mellan Gotland och

fastlandet, och mellan Västerbotten och Västernorrland som har jämförelsevis

mindre skillnader i saltningen.

Om man inför saltfri vinterväghållning skulle det alltså innebära att mindre

kemikalier behövs för rengöring och för rostskydd, och att fordonen kan komma

att hålla längre. Användningen av avfettningsmedel skulle bli avsevärt mindre om

saltningen upphörde: kanske hälften av nuvarande användning.
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Bilaga 1

Sid 1 (3)

Frågeformuläret

Frågeformulär om bilvård

1. Är Du EI kvinna |:| man?

2. Vilket år är Du född? 19

3. Har Du haft bil i trafik under hela den gångna vintern?

(första oktober -95 till sista april -96)

EI Ja, jag har haft minst en bil i trafik under hela vintern

EI Nej, jag har bara haft bil under en del av vintern

EI Nej, jag har haft bil men den har varit avställd

under hela eller delar av vintern

Om Du svarat NEJ på denna fråga behöver Du
inte svara på fler frågor. Var snäll och skicka

in enkäten i det portofria svarskuvertet.

Om Du har ägt flera bilar samtidigt gäller följande frågor den bil Du

har använt mest.

Frågorna gäller den bil (eller bilar, om Du bytt bil) Du ägde under den

gångna vintern. Det spelar ingen roll om Du eller någon annan använt

bilen eller bilarna mest.

4. Vilken årsmodell är det på bilen (eller bilarna om Du bytt bil)?

Årsmodell: Förra bilens årsmodell:

5. Ungefär hur många mil har bilen gått under den gångna vintern

(okt -95 till april -96)? ,

Om Du bytt bil, hur många mil har bilarna gått tillsammans?

El Omil

El l - 500 mil

El 501-1000 mil

El 1 001 - 1 500 mil

E' 1501- 2 000 mil

El 2001 -2500 mil

EI 2 501 mil eller mer

6. Uppskatta hur många gånger bilen totalt har blivit tvättad under den

gångna vintern:

Antal gånger:
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7.

10.

11.

Bilaga 1

Sid 2 (3)

Hur ofta användes avfettningsmedel under den gångna vintern?

EI Varje tvätt
|:| Varannan tvätt
EI Var tredje tvätt
EJ Mer sällan än var tredje tvätt
EI Inte alls --> Gå till fråga 9

När bilen tvättats för hand, har de avfettningsmedel som använts varit

miljöanpassade eller av traditionell typ?

EI Miljöanpassade
EI Traditionella

EJ Ibland miljöanpassade, ibland traditionella

EI Bilen tvättades inte för hand under vintern

EI Vet inte

Hur ofta har bilen tvättats i automattvätt?

EI Varje gång
EI Varannan gång
EI Var tredje gång
El Mer sällan än var tredje gång
EI Ingen gång

Hur ofta har bilen tvättats på asfalterad gata, parkering eller infart?

EI Varje gång
[I Varannan gång
EI Var tredje gång
EI Mer sällan än var tredje gång
EI Ingen gång

Hur mycket spolarvätska har förbrukats i bilen under den gångna

vintern?

EI Ca liter koncentrerad
Cl Ca liter färdigblandad
El Ingen alls
EI Vet inte
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Bilaga 1

Sid 3 (3)

12. Har bilen blivit rostskyddsbehandlad under den gångna vintern?

(första oktober -95 till sista april -96)

Den bil Du Förra bilen

hade sista april (om Du bytt bil)

Komplett rostskyddsbehandling EI EI

Punktvis påbåttring av rostskydd EI El

Ingen rostskyddsbehandling EI EI

13. Har något av följande reparerats eller åtgärdats på bilen under den

gångna vintern? Sätt ett eller flera kryss.

Den bil Du Förra bilen

hade sista april (om Du bytt bil)

Rostskador på plåt eller bärande D 1]
del har reparerats

Mera omfattande reparationer av El I]
lack eller krom har gjorts

Små lackskador har båttrats på EJ EI

Nej, inga rostskador har EI EI

reparerats eller åtgårdats

14. Hur stora utgifter har Du haft för rostskador under den gångna

vintern?

EI 0kr
EI 1 - 500 kr

:I 501 - 1000 kr

E] 1001 - 2000 kr

D 2001- 3000 kr

|:| Mer än 3000 kr

Har Du något att tillägga?

   

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2

Sid 1 (3)

Följebreven

Vilken vård ger Du bilen?

När bilen används på vintern blir den smutsigare än på sommaren.

Detta beror bland annat på att vägarna ska hållas fria från halka. Väg-

och transportforskningsinstitutet (VTI) undersöker nu hur bilägare

vårdar sina bilar på vintern.

Du har fått denna enkät genom ett urval av bilägare i några kommuner

i Sverige. Allt Du behöver göra är att svara på frågorna i formuläret,

oftast endast genom att sätta kryss.

Det är naturligtvis helt frivilligt att deltaga men varje inkommet svar

ökar undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du

ville fylla i enkäten och skicka tillbaka den i det portofria

svarskuvertet så snabbt som möjligt. Svaren behandlas helt

konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vad just Du har

svarat. Det påskrivna numret används endast för att pricka av de

inkomna svaren så att vi bara skickar påminnelse till dem som inte har

svarat. Om Du av någon anledning ändå inte vill medverka i

undersökningen vore det bra, om Du skickar tillbaka enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Eva Gustavsson Janet Yakoub

forskningsingenjör forskningsingenjör
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Bilaga 2
Sid 2 (3)

Påminnelse

Hur vårdar du Din bil?

För ett par veckor sedan fick Du ett brev med frågor om vård av bilen.

Vi vore mycket tacksamma om Du vill svara på frågorna och skicka in

formuläret i det portofria svarskuvertet senast inom en vecka.

Du får denna enkät genom ett urval av bilägare i några kommuner i

Sverige. Allt Du behöver göra är att svara på frågorna i formuläret,

oftast endast genom att sätta kryss.

Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna

utläsa vad just Du har svarat. Det påskrivna numret används endast för

att pricka av deinkomna svaren så att vi bara skickar påminnelse till

dem som inte har svarat. Om Du av någon anledning ändå inte vill

medverka i undersökningen vore det bra, om Du skickar tillbaka

enkäten blank.

Om Du har svarat de senaste dagarna kan Du bortse från denna

påminnelse.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Eva Gustavsson Janet Yakoub

forskningsingenjör forskningsingenjör
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Bilaga 2

Sid 3 (3)

Påminnelse 2

Låt oss få veta hur Du vårdar Din bil!

För några veckor sedan fick Du ett brev med frågor om vård av bilen.

Du fick också en påminnelse för två veckor sedan.

Om Du svarar på frågorna och skickar in formuläret i det portofria

svarskuvertet inom en vecka, gör Du en viktig insats för forskningen

om vägtrafiken.

Du får denna enkät genom ett urval av bilägare i några kommuner i

Sverige. Allt Du behöver göra är att svara på frågorna i formuläret,

oftast endast genom att sätta kryss.

Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna

utläsa vad just Du har svarat. Det påskrivna numret används endast

för att pricka av de inkomna svaren så att vi bara skickar påminnelse

till dem som inte har svarat. Om Du av någon anledning ändå inte vill

medverka i undersökningen vore det bra, om Du skickar tillbaka

enkäten blank.

Om Du har svarat de senaste dagarna kan Du bortse från denna

påminnelse.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Eva Gustavsson

forskningsingenj Ör
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Bilaga 3

Sid 1 (l)

Undersökningsområdena

Frågeformulären har sänts ut till följande postadresser:

Västernorrland Västerbotten Fastlandet Gotland

1. Sörberge Umeå Ankarsrum Burgsvik

2. Fagervik Röbäck Hjorted Havdhem

3. Bergeforsen Täfteå Totebo Hemse

4. Söråker Hörnefors Gunnebo Stånga

5. Timrå Holmsund Loftahammar Ljugarn

6. Älandsbro Robertsfors Överum Klintehamn

7. Utansjö Ånäset Edsbruk Romakloster

8. Ramvik Bygdeå Västervik Dalhem

9. Bjärtar Sävar Gamleby Slite

10. Ullånger ' Gusum Tingstäde

l 1. Docksta Ringarum Lärbro

12. Nyland Gryt Fårösund

13. Härnösand Valdemarsvik Visby

14. Kramfors

15. Lunde

16. Sandöverken

17. Bjärtrå

18.Skog

19. Bollstabruk

20. Väja

OBS! Genom felaktiga koder i Bilregistret har två adresser i Söderköping och en i

Åtvidaberg av misstag kommit med i vårt urval.
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Bilaga 4

Sid 1 (3)

Undersökningspopulation

Undersökningspopulation är personbilar som är registrerade och i trafik (första

okt-95 till sista apr-96).

Totalt utskickat: 2 337 frågeformulär.

1809 st (77,4 %) inkomna frågeformulär:

0 3 st ägde ej bilen

0 4 st åter avsändaren

51 st har haft bilen i trafik bara under en del av vintern

22 st har haft bilen avställd.

Därmed blir urvalet reducerat till 2 257 st.

0 101 st av de inkomna frågeformulären ej ifyllda

0 13 st fel fyllda (både kön och ålder på bilägaren samt årsmodell på bilen

felaktiga)

0 9 st saknade nummer på frågeformuläret

0 19 st har inte fyllt i när de har haft bilen i trafik.

Dessa ingår därmed i bortfallet.

Av 2337 utsända enkäter ligger 1587 st (70,3 %) till grund för

databearbetningar.
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0 kön och ålder

Bilaga 4

Sid 2 (3)

ALLMÄN BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDE

AV dem 30m har haft bilen i trafik under Vintern (första okt-95 till sista apr-96) var

1 133 st. mån, 421 st. kvinnor, 33 st ej fyllt i kön

kön

ålder

män

kvinnor

ej ifylld

n=l587

19-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-91

ej ifylld

n :1587

andel

71,4 0/0

26,5 %

2,1%

10,3 0/0

20,7 %

22,4 %

18,9 %

14,1 %

9,6 %

1,6 %

2,3 %

KÖN OCH ÄLDER FÖRDELAD EFTER OMRÅDE

0 V.n0rrlands lån: n :365

kön

ålder

mån

kvinnOr

ej ifylld

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-88

ej ifylld

andel

70,1 %

27,1 0/0

2,2 %

10,4 %

18,3 %

21,6 %

21,1%

14,0 0/0

9,3 0/0

2,5 %

2,7

antal tvättar per bil

8,7

6,6

7,3

9,3

7,6

9,4

8,5

6,1

3,0
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0 V.bottens län: 11 :358

0 Fastlandet: n :432

kön

ålder

kön

ålder

0 Gotlands län: n :432
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Bilaga 4

Sid 3 (3)

män

kvinnor

ej ifylld

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-83

ej ifylld

män

kvinnor

ej ifylld

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-91

ej ifylld

män

kvinnor

ej ifylld

19-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-85

ej ifylld

andel

71,6 %

25,4 %

1,7%

13,4 %

25,4 %

22,9 %

15,6 %

15,1 %

5,3 %

0,3 %

1,9

andel

76,3 %

20,8 %

2,5 %

8,8 %

18,5 %

19,9 %

21,5 %

12,9 %

13,4 %

2,1%

2,8

andel

65,5 %

32,6 %

1,9 %

9,3 %

20,8 %

25,0 %

17,1 %

14,6 %

9,7 %

1,6 %

1,8

antal tvättar per bil

6,1

3,6

3,8

6,4

4,9

5,8

5,4

6,0

7,0

antal tvättar per bil

8,0

6,7

7,3

7,6

8,1

8,9

7,4

7,0

3,4

antal tvättar per bil

5,8

4,3

6,2

4,2

5,4

6,3

5,7

5,0

3,1
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Bilaga 5

Sid 1 (3)

Kommentarer om salt
andel

område v.norrlands län 22,7 %

n = 365

v.bottens län 14 %

n = 358

fast land 7,9 %

n = 432

Gotlands län 33 %

n = 432

Från Västerbotten

- Jag anser att saltning av vägarna förorsakar rostskador på min bil, ökar

förbrukningen av spolarvätska samt användning av ej miljövänlig avfettning.

Miljövänlig avfettning fungerar ej för att få bort saltet från bilen.

- Tänk att det skall vara så svårt att helt sluta med salt el. liknande tillsatser vid

sandning och annan halkbekämpning.

- Ta bort saltet från vägarna, man blir lurad vid skiftande halka.

-Inget salt och högsta maxfart 90 km vintertid.

- Sluta salta vägarna få ned hastigheterna flera fartkontroller.

- Sluta salta vägarna folk måste lära sig att köra sakta vid halt väglag. Ploga hellre

eller sanda Tack!

- Slopa saltet lär oss att anpassa hastigheten till väglag och omständigheter.

- Sluta salta, Det går att anpassa hastighet till väglag.

- Vinterväglag önskas, bort med salt/kalkning.

Från Västernorrland

- Förslag sluta salta sänk hastigheten vintertid från 110 km till 90 km, och från 90

km till 70 km låt vägdistrikten bestämma vilken tid det skall vara stängt utse ett

distrikt till försökskanin och utvärdera sen. Höj kontrollen på vintertid och höj

böterna till minst 2000:- kr. Sänk lönerna till direktörerna och höj bidragen till

enskilda vägar, lyssna på folket annars blir det snart revolution.

- Ta bort vägsaltet kör på vintervägar, snacka sen inte om miljösatsning när man

vräker ut pengar på vägar t.eX. högakustenbron (miljarder) om några ynka

miljoner går till järnvägen, länsbanan parallellt med E4 här i Ådalen.

- Bort med vägsaltet!

- Sluta salta, lär av ex Västerbotten SANDA.

- Oavsett miljöansvar känns det tryggare på asfalterade vägar när vägsalt

förekommer tror inte på att bilisten kör med större ansvar och lägre hastighet utan

vägsalt!

- Saltet måste bort från vägarna folk måste lära sig anpassa hastigheten efter

rådande underlag.
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Sid 2 (3)

- Vi måste sluta och salta våra vägar av både miljöskäl och att trafikolyckorna

ökar när man kommer från saltade vägar och kör på osaltade vägar. Den feta

beläggningen på däcken är orsaken. Dessutom skulle samhället spara i form av

mindre slitage på vägar och broar även enskilda skulle göra stora vinster på att

slippa tvätta bilar och samtidigt skulle livslängder och trafiksäkerheten öka på

våra fordon.

- Stoppa saltning av alla vägar.

- Föredrar halka än saltning på vägarna.

- Avfettning, spolarvätska, rosten beror (90 0/0) av den för saltet på vägarna! sluta

salta på vintern!!!

- Sluta salta allmän väg inför obligatorisk halkövning vart tredje år.

- Sluta salta vägarna!!

- Jag anser att saltning av vägarna borde förbjudas utom i situationer av

blixthalka.

- Saltning av vägarna bör minskas, därmed minskas användning av

avfettningsmedel och spolarvätska!

- Sluta salta vägarna använd sand.

- Jag avskyr vägsalt, byt ut saltet mot vanlig sand, trafiken får anpassas efter

väglaget.

- Jag hyser mycket stor oro över vad saltningen av vägnätet samt spolarvätska,

avfettning och tvättning av bilen som måste göras, påverkar grundvatten, natur

och djurliv. Det är fullständigt ansvarslöst att vräka ut salt och kemikalier som nu

sker. Jag ser det också som helt ansvarslöst med saltningen ur den aspekten att

sikten blir nästan helt obefintlig med den ständiga smeten på bilrutan. Jag körde

bil under 1960-talet utan saltade vägar och allt gick mycket bra. Varför kan vi inte

få köra bil på ren vinterväg och samtidigt skona det lilla som finns kvar av vår

natur? Det finns bra utrustning med dubbdäck och möjligheter att låta ovana

förare träna på särskilda halkbanor. Jag kräver att vägverket tar sitt ansvar för

miljö och slutar med vägsaltet! Frågeformuläret om bilvård är väl bra men än

viktigare är naturvården.

Från fastlandet

- FÖRBUD MOT VÄGSALT.
- Det har blivit rostskador på lackerade delen på grund av stenskott + vägsalt sluta

salta vägarna kräv vinterdäck på alla bilar och lär förare att anpassa farten efter

väglaget. Saltet är inte bra för bilplåten och miljön.

- Ta bort saltet på vägarna så folk lär sig köra saktare.

- Ta bort saltet på vägarna tack och lysta vägarna bättre.

- Förbjud vägsalt. Endast grusade vintervägar dubbdäck för alla på vintern

obligatoriskt.

- Sluta salta, låt det vara vintervägar med snö. Vid halt väglag använd endast

sand.

- Bättre att anpassa farten efter halka än en falsk trygghet med att salta vägar!

- SLUTA SALTA ALLA VÄGAR.

Från Gotland

- Saltfria vägar är BRA. Hoppas man slutar salta i hela landet, tycker en

gotlänning.

- Låt oss behålla saltfria vägar på Gotland!!!
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Sid 3 (3)

- Mycket positivt med våra saltfria vägar på Gotland.

- Vi har inget vägsalt på Gotland, ingen salt = ingen skitig bil och ingen rost. Bara

fördelar.

- Bor på Gotland och kör på saltfria vägar, Mycket bra!

- Saltfritt är toppen!

- Frånvaron av salt på Gotlandsvägarna har minskat rostangrepp och användning

av spolarvätska. (mindre modd).

- Saltfria vägar är bra för bilen och miljön.

- Att det är mycket skönt att slippa vägsaltet!

- Ett stort tack till vägverket för att vi slipper sa_lte_t på Gotland.

- Jag hoppas att Gotlands län kommer att vara saltfritt även i forsättningen.

- Saltfritt är det bästa för bilen + plånboken.

- Jag är bosatt på Gotland där vägarna är osaltade därför mindre tvätt och rost.

- Eftersom vi på Gotland har osaltade vägar behövs egentligen inget

avfettningsmedel vid tvätt.

- Osaltat på Gotland - bra för miljö - bil - människa.

- Tack vara att det är saltfritt på Gotland så har rostskador nästan upphört på

fordonen, faktiskt ett av de bästa beslut som tagits!!! som de ser behövs det inte
så mycket spolarvätska heller, därför att det inte är någon saltsörj a .
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Bilaga 6

Sid 1 (6)

Statistikprotokøll

Gotland - fastlandet

Tests of significance for ANTALTVÄTT using UNIQUE sums of squares

Source of Variation SS DF MS F Sig of F

WITHIN+RESIDUAL 5427.90 195 27.84

OMRÅDE GOTLAND-FASTLAND 394.28 1 394.28 14.16 .000

KÖRSTRÃCKA 270.63 3 90.21 3.24 .023

ÅRSMODELL 69.74 3 23.25 .84 .476

KÖN 85.00 1 85.00 3.05 .082

(Model) 970.94 8 121.37 4.36 .000

(Total) 6398.84 203 31.52

R-Squared = 152

Adjusted R-Squared = .117

Combined Adjusted Means for OMRÅDE

Variable .. ANTALTVÄTT

OMRÅDE GOTLAND FASTLAND

OSALT UNWGT. 5.00056

SALT UNWGT. 7.96487

Combined Adjusted Means for KÖRSTRÃCKA

Variable .. ANTALTVÄTT

KÖRSTRÃCKA

1 UNWGT. 4.97076

2 UNWGT. 6.00807

3 UNWGT. 8.57221

4 UNWGT. 7.32889

Combined Adjusted Means for ÅRSMODELL

Variable .. ANTALTVÄTT

ÅRSMODELL

l UNWGT. 5.00000

2 UNWGT. 4.96549

3 UNWGT. 6.84580

4 UNWGT. 7.52518

Combined Adjusted Means for KÖN

Variable .. ANTALTVÄTT

KÖN

Man UNWGT. 8.46533

kVin UNWGT. 5.66339
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Sid 2 (6)

Tests of significance for SPOLVÄTSKA using UNIQUEsums of squares

Source of Variation SS DF MS F Sig of F

WITHIN+RESIDUAL 3399.38 133 25.56

OMRÅDE GOTLAND-FASTLAND 207.39 1 207.39 8.11 .005

KÖRSTRÄCKA 457.22 3 152.41 5.96 .001

ÅRSMODELL 14.27 2 7.13 .28 .757

KÖN 4.82 1 4.82 .19 .665

(Model) 768.96 7 109.85 4.30 .000

(Total) 4168.34 140 29.77

R-Squared = 184

Adjusted R-Squared = .142

Combined Adjusted Means for OMRÅDE

Variable .. SPOLVÃTSKA

OMRÅDE GOTLAND-FASTLAND

OSALT UNWGT. 3.51677

SALT UNWGT. 5 57188

Combined Adjusted Means for KÖRSTRÃCKA

Variable .. SPOLVÃTSKA

KÖRSTRÃCKA

1 UNWGT. 2.47398

2 UNWGT. 3.50072

3 UNWGT. 7.96047

4 UNWGT. 4.97148

Combined Adjusted Means for ÅRSMODELL

Variable .. SPOLVÃTSKA

ÅRSMODELL

1 UNWGT. .

2 UNWGT. 4.32628

3 UNWGT. 4.89690

4 UNWGT. 4.55886

Combined Adjusted Means for KÖN

Variable .. SPOLVÄTSKA

KÖN

Man UNWGT. 5.60482

kvin UNWGT. 4.28711
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Västernorrland - Västerbotten

Tests of significance for ANTALTVÃTT using UNIQUE sums of squares

Source of Variation SS DF MS F Sig of F

WITHIN+RESIDUAL 5662 . 63 238 23 . 79

OMRÅDE VNORRL-VBOTTEN 182.22 1 182.22 7.66 .006

KÖRSTRÄCKA 395.75 3 131.92 5.54 .001

ÅRSMODELL 197.81 3 65.94 2.77 .042

KÖN 7.44 1 7.44 .31 .577

(Model) 765.81 8 95.73 4.02 .000

(Total) 6428.44 246 26.13

R-Squared = .119

Adjusted R-Squared = .090

Combined Adjusted Means for OMRÅDE

Variable .. ANTALTVÄTT

OMRÅDE VNORRL-VBOTTEN

OSALT UNWGT. 4.88536

SALT UNWGT. 6.97240

Combined Adjusted Means for KÖRSTRÄCKA

Variable .. ANTALTVÄTT

KÖRSTRÄCKA

l UNWGT. 4.18880

2 UNWGT. 6.12267

3 UNWGT. 5.48104

4 UNWGT. 9.60679

Combined Adjusted Means for ÅRSMODELL

Variable .. ANTALTVÃTT

ÅRSMODELL

l UNWGT. 2.00000

2 UNWGT. 4.34632

3 UNWGT. 6.29454

4 UNWGT. 7.12801

Combined Adjusted Means for KÖN

Variable .. ANTALTVÄTT

KÖN

Man UNWGT. 4.57355

kvin UNWGT. 6.43590
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Tests of Significance for SPOLVÄTSKA using UNIQUE sums of squares

Source of Variation SS DF MS F Sig of F

WITHIN+RESIDUAL 2355.87 168 14.02

OMRÅDE VNORRL-VBOTTEN 202.13 1 202.13 14.41 .000

KÖRSTRÃCKA 381.73 3 127.24 9.07 .000

ÅRSMODELL lO9.28 3 36.43 2.60 .054

KÖN 7.26 1 7.26 .52 .473

(Model) 672.81 8 84.10 6.00 .000

(Total) 3028.67 176 17.21

R-Squared = .222

Adjusted R-Squared = .185

Combined Adjusted Means for OMRÅDE

Variable .. SPOLVÄTSKA

OMRÅDE VNORRL-VBOTTEN

OSALT UNWGT. 2.01974

SALT UNWGT. 4.38499

Combined Adjusted Means for KÖRSTRÃCKA

Variable .. SPOLVÄTSKA

KÖRSTRÄCKA

UNWGT. 1.68845

2 UNWGT. 3.11858

3 UNWGT. 2.44348

4 UNWGT. 7.42671

Combined Adjusted Means for ÅRSMODELL

Variable .. SPOLVÄTSKA

ÅRSMODELL

l UNWGT. 1.00000

2 UNWGT. 1.87615

3 UNWGT. 3.63362

4 UNWGT. 3.85565

Combined Adjusted Means for KÖN

Variable .. SPOLVÄTSKA

KÖN

Man UNWGT. 2.84603

kvin UNWGT. 3.33195
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Avfettning i Västernorrland och Västerbotten

V. botten V . norrl

  

 

 

  

Row

Count l 2 Total

ANVAVF

varje gång 1.00 183 223 406

56.8

varannan 2.00 48 49 97

13.6

var tredje 3.00 21 21 42

5.9

mer sällan.. 4.00 34 25 59

8.3

inte alls 5.00 67 44 111

15.5

Column 353 362 715

Total 49.4 50.6 100.0

Chi-Square Value DF significance

Pearson 9.97814 4 .04080

Likelihood Ratio 10.02303 4 .04004

Mantel-Haenszel test for 9.79901 1 .00175

linear association

Minimum Expected Frequency - 20.736

Number of Missing Observations: 7
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Avfettningsmedel på Gotland och fastlandet

Gotland fastland

 

   

 

 

Row

Count 1 2 Total

ANVAVF

varje gång 1.00 34 109 143

16.8

varannan 2.00 24 58 82

9.6

var tredje 3.00 24 46 70

8.2

mer sällan... 4.00 62 89 151

17.8

inte alls 5.00 279 125 404

47.5

Column 423 427 850

Total 49.8 50.2 100.0

Chi-Square Value DF significance

Pearson 123.86222 4 .00000

Likelihood Ratio 127.98726 4 .00000

Mantel-Haenszel test for 108.73523 1 .00000

linear association

Minimum Expected Frequency - 34.835

Number of Missing Observations: 14
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Sid 1 (l)

Vägverkets saltförbrukning

Siffrorna avser hela landet, och är sammanställda av Lars Bäckman, VTI,

utifrån Vägverkets interna statistik

Säsong Saltförbrukning (ton)

1980/81 160.000

1981/82 110.000

1982/83 120.000

1983/84 180.000

1984/85 180.000

1985/86 220.000

1986/87 160.000

1987/88 220.000

1988/89 160.000

1989/90 140.000

1990/91 220.000

1991/92 210.000

1992/93 330.000

1993/94 420.000

1994/95 300.000 (296.000)

1995/96 290.000 (294.000)

Till Vägverkets förbrukning kommer kommunernas förbrukning som de senaste

åren enligt Kommunförbundet kan uppskattas till ca 50.000 ton/år.
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Sid 1 (l)

Saltningsstrategier

Strategi för vinterväghållningen i Vägverkets region Norr, 1995-05-25, valda

delar:

För hela vägnätet i VN skall snövägbana gälla, standardklasserna Bl och B2

samt för GC-vägarna standardklass C2.

Inblandningen av salt i sandningssanden för de kommande vinterperioderna

får ske enl följ ande.

- Vintern 1995/96 med 25 kg/m3

- - - 1996/97 - - 20 kg/m3

- - - 1997/98 - - 15 kg/m3

Standardklass B 1

På nedan angivet vägnät skall av trafiksäkerhetsskäl saltning i förebyggande

syfte utföras under hösten dock längst till och med november månad samt i

samband med svår halka under vintern och i samband med snösmältningen under

våren.

Vägnät: E4 Husum - Y länsgräns

E4 Y länsgräns - Riksgränsen Haparanda

E12 Holmsund - Vännäs

97 Luleå - Boden

372 Skellefteå - Skellefteåhamn

Standardklass B2

Halkbekämpning ska utföras med sand.

VN är beredd att diskutera ersättningsfrågorna när entreprenör föreslår

alternativa halkbekämpningsmetoder som bidrar till en snabbare minskning av

saltförbrukningen.

Den väsentliga skillnaden mot tidigare strategier (vintern 1993/94 och tidigare)

är att standardklass A3 gällde på några sträckor, vilketinnebar att betydligt större

mängder salt spreds.

I Vägverkets övriga regioner gäller standardklasserna A1 - A4 på större vägar.
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