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Kemisk halkbekämpning
- effekt på trafikolyckor

av Kjell Andersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

I en tidigare studie har visats, att genom kemisk halk-

bekämpning i form av saltning minskar man is- och snö-

väglaget mera än genom plogning och sandning. I denna

rapport har saltningens effekt på antalet trafikolyckor

undersökts.

0 En uppföljning av den utökning av saltningsprogrammet
som genomförts under åren 1970-1974 visar ingen ef-
fekt på totalantalet olyckor under vintermånaderna.

0 En beräkning av olyckskvoten för olika väglag indi-

kerar att då andelen is/snö minskar så ökar olycks-
kvoten på detta väglag så mycket att totalantalet
olyckor är konstant.

Ingen olycksreducerande effekt av saltning har således

påvisats. Det går inte att säga om detta beror på

skillnader mellan saltade och ej saltade vägar med av-

seende på trafikflöde och hastigheter eller om saltning

endast eliminerat mindre farliga is- och snöväglag.
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Chemical de-icing of roads
- effect on road accidents

by Kjell Andersson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In a previous study it was shown that chemical de-icing

- salting n reduced the presence of ice and snow on

roads to a greater extent than mechanical removal of

snow by ploughing combined with sanding. The present

report deals with the effect of salting on the number

of traffic accidents on the national road network.

0 A follow-up of an enlarged salting programme between
1970 and 1974 shows no reduction in the total number
of accidents during the winter months.

0 An estimate of the accident rate for different road

conditions in 1973 indicates that salting has no

accident-reducing effect due to the fact that as
the amount of ice/snow decreases,the accident rate

on ice/snow increases just enough to make the total

number of accidents remain constant.

However, since the investigation is non-experimental

and without control over important background factors

such as traffic volume and speed, one can not draw the

conclusion that salting has no effect on traffic safety.
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Kemisk halkbekämpning
- Effekt på trafikolyckor

av Kjell Andersson
Statens väg- och trafikinstitut

Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Den förändring som fås då man övergår från konventionell

halkbekämpning - plogning och sandning - till kemisk

halkbekämpning - saltning och moddröjning - kallas i

fortsättningen kortare effekten av saltning.

En tidigare studie visar, att saltningens effekt på väg-

laget är att andelen is och snö minskar. Detta räcker

emellertid inte för att saltningen skall ha trafiksäker-

hetshöjande effekt, eftersom exempelvis friktionsför-

hållandena vid kvarvarande is- och snöväglag kan ha för-

sämrats.

I denna rapport redovisas tre försök att bestämma salt-

ningens effekt på antalet polisrapporterade olyckor på

det statliga vägnätet.

Uppföljning av utökat saltprogram

 

Den första analysen, redovisad i kapitel 2, är baserad

på en uppföljning av olycksutvecklingen för de vägar, som

efterhand börjat saltas under åren 1970-1974. Beräk-

ningarna, som är utförda genom variansanalys, visar att

saltningen inte har någon signifikant inverkan på total-

antalet olyckor under vintersäsongen. Härvid konstate-

ras, att metoden är alltför grov för att kunna säker-

ställa rimliga effekter.
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Jämförande studie med hänsyn till väglag

I den andra analysen, redovisad i kapitel 3, har polis-

rapporterade olyckor under vintermånaderna 1973 rela-

terats till trafikarbetet för olika väglag enligt 1973

års väglagsstudie. I södra och mellersta Sverige skil-

jer sig saltade och ej saltade vägar åt främst beträf-

fande trafikvolym (och därmed beträffande vägstandard)

men i norra Sverige tillkommer klimatologiska skillnader.

Följande observationer kan göras ur en jämförelse mel-

lan saltade och ej saltade belagda vägar inom södra

och mellersta Sverige.

0 Olyckskvoten är 3-20 gånger högre på is/snö än på
barmark.

o Ju ovanligare väglaget is/snö är, desto högre är
olyckskvoten på detta väglag.

0 Slutsatsen är att reduktionen av antalet is/snöolyc-
kor ej är prOportionell mot väglagsförbättringen.

Som konsekvens av denna slutsats prövas hypotesen att

antalet olyckor inte alls påverkas av halkbekämpnings-

metod. Enligt denna hypotes (pessimistmodellen) leder

en väglagsförbättring till att olyckskvoten på is/snö

ökar just så mycket att totalantalet olyckor är konstant.

0 Den olycksökning som is och snö medför är densamma

för saltade och ej saltade vägar och uppgår till 52%
av alla olyckor under november-februari respektive
22% under mars, april och oktober.

0 Hypotesen att antalet olyckor ej påverkas av salt-
ningen styrks av materialet.

Tanken bakom den pessimistiska hypotesen är överrask-

ningseffekten; d v 5 att det är övergången från barmark
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till is/snö som är kritisk. Förutom den enkla mekanis-

men att överraskningseffekten blir större ju ovanligare

is/snö ärlgäller emellertid att mindre andel is/snö

förekommer tillsammans med nederbörd (början av oväder),

våt barmark och - i samband med saltning - på högtrafi-

kerade vägar, där trafikanternas förväntningar på fram-

komlighet kan vara något högt ställda. Motsatsen - stor

andel is/snö - förekommer under stabila vinterperioder,

d v 3 högtryck med klart väder och låga temperaturer,

samt är vanligare längre norrut och på vägar med mindre

trafik. Dels indikerar detta resonemang att ju större

andel is/snö-väglaget utgör, desto bättre friktion kan

påräknas på is/snö tack vare lägre temperatur och större

andel dubbdäck. Dels indikerar det att siktförhållan-

dena är sämst vid liten andel is/snö-väglag. Det fak-

tum att olyckskvoten på is/snö ökar med avtagande andel

is/snö-väglag kan därför endast delvis ses som en direkt

följd av denkemiska halkbekämpningsmetoden.

Kontentan av undersökningen av 1973 års material är att

ingen olycksreducerande effekt av saltningen har påvi-

sats. Saltningens effekt har ej kunnat isoleras från

andra faktorer p g a den icke-experimentella situation-

en.

Före- och efterstudie med hänsvn till väglag

 

Slutligen, i kapitel 4, kombineras metoderna från före-

gående undersökningar till en före- och efterstudie med

uppdelning på väglag men utan hänsyn till trafikarbetet.

Som provsträckor har valts längre, sammanhängande sträck-

or i mellersta Sverige som saltades för första gången

år 1973/74. Vinter 1972/73 utgör förperiod och vintern

1973/74 efterperiod. Kontrollvägar består dels av vägar

som saltades båda vinterperioderna, dels av vägar som

inte saltades något år.
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Följande slutsatser kan dragas:

0 Antalet olyckor under vintersäsongen förändrades ej

till följd av saltning.

o Andelen is/snö-olyckor minskade på provsträckorna
men ökade på kontrollsträckorna.

o Andelen is/snö-olyckor ökade mest på de kontroll-
sträckor som saltades båda vintersäsongerna.

Den sista observationen indikerar att de svåra vinter-

väghållningsproblemen återfinns på de högtrafikerade

vägarna.

Slutsatser

Undersökningarna har inte kunnat påvisa någon positiv

effekt på olyckor av saltning. Av följande skäl kan

man inte dra den slutsatsen att saltning saknar effekt

på trafiksäkerheten.

o Undersökningarna är icke-experimentella utan kontroll
över viktiga bakgrundsfaktorer, vilket i princip gör

alla slutsatser osäkra.

0 En sådan viktig bakgrundsfaktor är framkomligheten.
Trafikanterna kan ha tillgodogjort sig de positiva

effekterna av väglagsförbättringen helt och hållet
i form av ökad trafik och höjd hastighet i stället
för höjd säkerhet.

För attavgöra hur halkbekämpning bäst skall bedrivas

krävs närmare kunskap om hur olika slag av halka och

halkolyckor förekommer. Resultaten kan tyda på att

saltning bör kombineras med hastighetsreducerande åt-

gärder för att få olycksreducerande effekt. Sänkta

hastighetsgränser under vintern är ännu mer motiverade

om man inte vidtar effektiva halkbekämpningsåtgärder.
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Chemical de-icing of roads

* effect on road accidents

by Kjell Andersson
National Swedish Road an Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

S Ul-iMARY

Three attempts to trace the effect of chemical de-icing

methods (salting) On traffic accidents are reported.

It should be noted that in Sweden salt is used in small

quantities (10-15 g/m3) and combined with mechanical
removal of the snow. "No salting"-means-mechanical re-

moval of snow and sanding on ice.

Only police-reported accidents on the national road net-

work during the winter period are considered. The po-

lice-reported accidents comprise accidents with perso-

nal injury as well as accidents with property damage

only. No distinction is made with respect to severity

of the accident.

The first analysis looks atthe number of accidents win-

ter by winter on those roads where salt was used for

the first time during the years 1970-1974. An analysis

of variance shows no significant effect on the total

number of accidents. It is concluded that the method

is too rough to detect any reasonable effects.

The second analysis is based on a study of road condi-

tions during the winter months of 1973, in which it was

shown that salting improved road conditions. Accidents

and vehicle mileage are related to road conditions. A

comparison between accidentrates for ice/snow and bare

ground shows that:
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0 the accident rate on ice/snow is 3-20 times higher
than the accident rate on bare ground for the same
road,

0 the more rare ice/snow is, the higher is the acci-

dent rate for this road condition

It is concluded that the accident reduction is not pro-

portional to the share of ice/snow-covered roads that

is eliminated by chemical de-icing methods. As a con-

sequence, a model (the pessimistic model) is formulated.

According to this the total number of accidents is un-

affected by the method of de-icing. This follows from

the assumption that as the amount of ice/snow decreases

the accident rate on ice/snow increases just enough to

make the total numer of accidents remain constant. An

alternative formulation is that a certain amount of the

\
0accidents (about 50 o during midwinter) is assumed to

be caused by iceor snow and that there is less time

and space for these accidents to occur as road condi-

tions are improved. Note that the pessimistic model

can not be tested on this material since it is formula-

ted after examining the data and after the discovery

that the accident rate on ice/snow increases as ice/snow

becomes less common.

0 The hypothesis that the number of accidents is un-

affected by the de-icing method is strongly suppor-
ted by the material.

The main idea behind the pessimistic model is the effect

of surprise, i.e the first (unprecedented) experience

is critical. Apart from the almost tautological fact

that the effect of surprise increases as ice/snow

becomes more uncommon, other factors contribute to make

small amounts of ice/snow dangerous. Small amounts of

ice/snow may occur in connection with snow-fall, wet

road conditions and - on salted roads - a high traffic

volume. All these factors contribute to make sight

conditions miserable.
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In this non-experimental study it has not been possible

to isolate the effect of de-icing methods from the fac-

tors mentioned above. So,even if no effect of salting

is found it can not be concluded that salting is with-

out effect upon traffic accidents.

Finally, a study is made of accidents that occured on

roads where salt was used for the first time during the

winter of 1973/1974. The difference between this study

and the first one is that road conditions are taken in-

to account and that less time and fewer roads are con-

sidered, which gives better control. Contrary to the

second study, this one does not consider vehicle

mileage estimates but is made as a before-and-after

study. The winter of 1972/1973 is regarded as before-

period and the control roads consist of roads that were

salted both years as well as roads that were not salted

at all.

The following observations are made

0 the number of accidents during the winter period has
not changed since salting began,

o the percentage of accidents on ice/snow decreased
since salting began whereas it increased from the
first winter to the second on the control roads,

0 the percentage of accidents on ice/snow increased
most on those control roads that were salted both
winters.

The last observation indicates that roads with a high

traffic volume have the most severe winter traffic

problems. Apart from the fact that drivers' expecta-

tion of trafficability on better roads might be too

high, the sight problems in conjunction with snowfall

and wet road conditions are probably more severe in

heavY traffic.
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No effect of chemical de-icing methods on the total

number of accidents is thus found. For the following

reasons one cannOt, however, draw the conclusion that

chemical de-icing has no effect on traffic safety.

0 The investigations are made in a non-experimental si-
tation without control over important background
factors. In principle, this makes all conclusions
impossible.

0 One such neglected factor is the traffic process.
As road conditions are improved, vehicle speeds
might have increased to such an extent that the
number of accidents is unaffected by the improvement.

Better knowledge of how accidents on ice/snow occur is

required in order to make de-icing methods efficient.

This study indicates that chemical de-icing should be

combined with speed-reducing measures in order to be

accident-reducing. Reduced speeds in wintertime are

even more desirable if less efficient de-icing methods

are used.
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INLEDNING

Bakgrund

Kemisk halbekämpning, i fortsättningen kallad.saltning,

har sedan 60-talet i allt större utsträckning kommit att

ersätta sandning. Avsikten med saltning är inte att

smälta snön utan att hindra den att få fäste på vägbanan.

Trafikens inverkan är väsentlig härvidlag och eftersom

metoden även förutsätter intensiv snöröjning har den i

första hand kommit att tillämpas på högtrafikerade vägar.

Kemisk halkbekämpning har visat sig vara en effektiv

metod för att hålla vägarna framkomliga under vinterför-

hållanden. Vad som omedelbart talar för att metoden

skall ha en positiv effekt på trafiksäkerheten är att

saltade vägar har barmarksväglag i större utsträckning

än ej saltade vägar (4). Det finns emellertid flera

faktorer som gör att man bör ifrågasätta om totaleffek-

ten på trafiksäkerheten är positiv

friktion under pågående moddavröjning

kvarvarande snösträng i vägmitten

andel våt barmark

sikt

trafikanternas förväntningar (anpassningsförmåga)

Risken för moddplaning och nedsmutsning kan öka och kvar-

varande halka kan bli mer förrädisk då man börjar salta.

En väglagsförbättring kan också leda till att hastig-

heterna ökar så mycket att en förväntad olycksreduktion

uteblir. Med undantag av andelen våt barmark har ovan-

nämnda faktorer ej beaktats i denna undersökning.
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Undersökningens uppläggning

 

Möjligheterna att bestämma trafiksäkerhetseffekten av

kemisk halkbekämpning begränsas av informationstillgång.

Denna undersökning är huvudsakligen baserad på följande

underlag:

0 polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet

1970-1974

0 Vägverkets saltningsprogram

0 1973 års väglagsstudie

o vägdatabanken

Det bör framhållas att undersökningen inte utnyttjat

väderleksinformation eller annan åtgärdsinformation än

de centralt upprättade saltningsprogrammen, d v 5 listor

över vägar som skall saltas. Undersökningen säger där-

för inget om vilken typ av halka som är farlig - exempel-

vis frosthalka, fläckvis halka, halka i samband med

nederbörd eller temperaturväxlingar. Ej heller säger

den något om vilken effekt olika sätt att bedriva ke-

misk halkbekämpning har under olika förhållanden.

Tre olika analyser har utförts. Från början var avsik-

ten att undersökningen enbart skulle omfatta den första

analysen, men resultaten från denna var sådana att de

motiverade de två andra.

Den första analysen, som redovisas i kapitel 2, består

i en uppföljning av utvecklingen av antalet olyckor un-

der vintersäsongerna 1970-1974 för de Vägar som efter

hand började saltas. Tanken bakom valet av totalantalet

olyckor som effektvariabel är att det inte räcker att

barmarksväglaget ökar eller antalet is/snöolyckor min-

skar för att metoden skall ha en olycksreducerande

effekt. Först om totalantalet olyckor minskar (i jäm-

förelse med vad man skulle fått annars) kan halkbekämp-
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ningsmetoden sägas vara olycksreducerande. Materialet

befanns vara i flera avseenden okontrollerbart och efter-

som dessutom informationsvärdet i uppgiften om total-

antalet olyckor år för år är begränsat inleddes mer de-

taljerade studier.

Den andra analysen, presenterad i kapitel 3, utnyttjar

väglagsstudien 1973 (4). Uppdelning av trafikarbete

och olyckor på väglagen torr barmark, våt barmark och

is/snö för dels saltade, dels ej saltade vägar ger vä-

sentlig information om saltningens trafiksäkerhetseffekt.

Slutsatserna försvåras i detta fall av att de saltade

vägarna har högre trafik, och därmed förmodligen högre

geometrisk standard, än de ej saltade vägarna.

Den tredje analysen, redovisad i kapitel 4, är gjord som

en uppföljning av olycksutvecklingen på några vägar som

saltas för första gången vintersäsongen 1973-1974.

Olyckorna har uppdelats på väglag men ingen hänsyn till

trafikarbetet har tagits annat än genom användande av

kontrollsträckor. Materialet är för litet för att med-

ge några slutsatser men belyser ändå några av de fråge-

ställningar som väcktes av de föregående analyserna.
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UPPFÖLJNING AV UTVIDGAT SALTPROGRAM

En möjlig Väg att undersöka saltningens effekt på tra-

fikolyckor är att följa olycksutvecklingen på deVägar

som efterhand börjar saltas. Den så kallade torrsalt-

ningsmetoden är en relativt ny halkbekämpningsmetod

som förutsätter relativt högt fordonsflöde(l)- Eftersom

trafikvolymen generellt ökat år för år har saltnings-

proqrammet - en förteckning över de vägar som skall

saltas under Vinterperioden - med några få undantag

förändrats genom att nya vägar tillkommit. De fall

där en väg saltas ett år men inte nästa beror vanligt-

vis på att ifrågavarande Väg fått avsevärt minskad

trafik i samband med att ny Väg öppnats.

Med ledning av saltningsprogrammen har landets belagda

vägar indelats i Vägklasser beroende på när de börjat

saltas. Härvid har i denna studie de vägar, som man

upphört salta, uteslutits.

Vägklass l definieras som de vägar som saltas fr 0 m

vintersäsongen l970/7l eller tidigare, klass 2 saltas

fr 0 m l97l/72, klass 3 fr 0 m 1972/73 och klass 4

fr 0 m 1973/74.

Landet har indelats i följande regioner:

Norra Sverige: län BD, AC, Y, Z, X, W, S

Mellersta Sverige: län AB, C, D, E, F, G, P, R, T, U

Södra Sverige: län H, I, K, L, M, N, 0

Med vintersäsong avses perioden 16 oktober-15 april.
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Antal olyckor har för varje vägklass, region och vinter-

säsong framtagits ur Vägverkets ADB-baserade olycksregis-

ter. Detta består av polisrapporterade olyckor och om-

fattar både personskade- och egendomsskadeolyckor.

Olycksinsamlingen har tillgått så att saltningsprogram-

mets vägangivelser översatts till Vägverkets referens-

system varefter ett uttag ur olycksregistret skett.

Eftersom endast olyckor fr 0 m år 1972 är korrigerade

m a p platsangivelse har olyckor för åren 1971 och 1972

behandlats manuellt. Vid den manuella bearbetningen er-

hölls ett betydande bortfall beroende på orimliga plats-

angivelser. Av skäl som framgår längre fram, gjordes

inget försök att reducera detta bortfall.

Det insamlade olycksmaterialet redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Antal polisrapporterade olyckor under vinter-
säsongerna 1970-1974 (16/10-15/4). Väg-

klasserna definieras på föregående sida.

 

Region Väg- ÅR
klass

    

Norra 3

  

Meller- 2

sta

     

Södra 3
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Följande multiplikativa poissonmodell används för

olycksanalysen:

Oij = antal olyckor på Vägklass i, säsong j

0.. antages vara oberoende och poissonfördelade med
13 Väntevärdena

E(Ol]) = ai bj lj, dar

ai = vägfaktorn (densamma år för år)

bj = årsfaktorn (densamma för alla Vägar)

di. ={l om vag l ej saltas ar ä): behandlingsfaktorn
3 s om Väg i saltas år j

P = (s-l) ° lOO anger saltningens procentuella effekt

på olyckor.

Tabell 2. Modell för förväntat antal olyckor

 

Vägklass

  

 

    

  

 

  

Effekten av saltning är då att i uttrycket för förvän-

tat antal olyckor ersätts faktorn l med 5 d V s för-

väntat antal olyckor reduceras med faktorn l-s. P an-

ger den procentuella förändringen. Saltningen minskar

förväntat antal olyckor om s < 1 (P < 0). Problemet

är att bestämma s (eller P). Analysen genomförs som

en variansanalys som förutsätter approximativ normal-

fördelning för log Oij vilket kan anses vara uppfyllt

om E(Oij) är någorlunda stort, åtminstone större än 10.
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Detta krav är inte uppfyllt för Norra Sverige, varför

ingen särskild analys göres för denna region.

Tabell 3. Saltningens effekt på olyckor

 

 

F _

Region P Konfidensintervall
% för P

Mellersta _ 10,9 + 22
Sverige -

Södrê + 13 + 45
Sverige -

Hela landet - 2,6 i 15

 

  

 

 

De i tabell 3 angivna konfidensintervallen för P är

beräknade ur materialet under förutsättning att model-

lens antaganden gäller. Härtill kommer det fel som

uppstår i och med att modellen inte stämmer eller på

grund av fel i olycksmaterialet, vägregistret eller i

programmeringen. Här bör särskilt fel i vägregistret

nämnas. Vägverkets saltningsprogram kan närmast be-

tecknas som ett lappverk som år för år byggs på. Vid

angivande av start- och slutpunkt för saltningssträckor

kan en och samma punkt ha olika namn beroende på att

man utgått från olika kartor olika år. En utökning

med några km ett år kan ofta misstänkas vara resulta-

tet av en noggrannare listning snarare än en utökning

av den faktiska verksamheten. Det torde vidare vara

klart att man på fältet inte anser sig helt bunden av

de av centralförvaltningen upprättade listorna utan

att både större och mindre avvikelser förekommer. För-

modligen består avvikelserna huvudsakligen i att man

saltar mer än vad programmet förutsätter. Det kan allt-

så hända att en del vägar som enligt proqrammet börjat

saltas under försökSperioden i själva verket saltats

hela tiden. Någon effekt kan självfallet inte förvän-

tas för dessa vägar.
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Mot denna bakgrund skall de i tabell 3 visade skatt-

ningarna betraktas. De angivna förändringarna är små

och av skiftande tecken. Effekterna är ej signifikant

skilda från 0 (s ej signifikant skild från 1) och

skattningarnas osäkerhet är enligt vad som ovan anförts

ännu större än vad de vida konfidensområdena indikerar.

Visserligen skulle exempelvis bortfallet vid den manuel-

la bearbetningen kunnat nedbringas men materialet är

över huvud taget alltför omfattande och oöverskådligt

för att en meningsfull kontroll skall kunna göras.

Flera faktorer kan ha bidragit till att effekten ute-

blivit.

l. Metoden är för grov med hänsyn till alla slumpfak-

torer. De flesta olyckor inträffade på vägar som

saltades under alla de undersökta vintersäsongerna.

Antalet olyckor på de egentliga eXperimentvägar-

na - de som saltades vissa men inte alla år - var

mindre än väntat. Vidare kan effekten av saltning

på totalantalet olyckor knappast förväntas bli sär-

skilt stor. Om exempelvis andelen halkolyckor före

saltningens början utgör en tredjedel av vinter-

olyckorna och om halkolyckorna reduceras med 30 %

kommer detta att medföra en minskning av totalan-

talet olyckor under vintersäsongen med10 %.

2. Felklassificering. På vägar som saltats under år

då det förutsatts att de inte saltades kommer en

eventuell effekt av saltningen inte att kunna spå-

ras.

3. Trafikantanpassning. Om trafikanterna kör försik-

tigare vid sämre väglag leder en väglagsförbättring

ej säkert till förbättrad trafiksäkerhet. Effek-

ten av en väglagsförbättring skulle därför huvud-

sakligen ligga på framkomlighetssidan.
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4. Saltningen saknar betydelse för trafiksäkerheten.

Detta är tänkbart om saltningen gör kvarvarande

is/snö farligare (genom minskad friktion eller ökad

risk för nedsmutsning) ellermetoden endast minskar

förekomsten av ofarligt is/snö-väglag.

Slutsats: Ingen effekt på olyckor av saltning har på-

visats. Metoden innehåller alltförmånga

okontrollerbara faktorer för att kunna säker-

ställa rimliga effekter.

Analysen fördjupas i kapitel 3 genom användande av

materialet från 1973 års väglagsstudie.
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JÄMFÖRANDE STUDIE MED HÄNSYN TILL VÄGLAG

Väglagsstudien 1973

På initiativ av dubbdäckskommittênl gjordes en väglags-

studie under vintersäsongen 1973. Härvid uppskattades

trafikarbetet på statliga vägar uppdelat på vägkatego-

rierna saltade belagda vägar, icke saltade belagda vä-

gar och grusvägar (4). Väglagsstudien erbjuder en unik

möjlighet att belysa effekten av saltning.

Väglagsstudiens metodik innebar att man noterade väg-

laget vid mätplatsen i samband med utsättande och in-

tagande av mätutrustning för Vägverkets ordinarie trafik-

räkningarna. Det trafikarbete som uppmätts har därefter

hänförts till det observerade väglaget (hälften till

varje om väglagen var olika vid utsättandet och inta-

gandet). Viss bias i trafikarbetsskattningarna kan på-

räknas beroende på att väglagsobservationerna utfördes

under dagtid. Exempelvis torde förekomsten av kortvarig

halka ha underskattats eftersom sådan oftast uppträder

under natten. Analysmöjligheterna begränsas även av att

friktionen ej uppmättes.

Olyckornas fördelning har framtagits genom samkörning

av olycksregistret, ett beläggningsregister och det i

kapitel 2 nämnda registret över vilka vägar som skall

saltas. Programmeringsarbetet har utförts av vägverket.

 

1) Dubbdäckskommitén tillsattes 1972 för att utreda
dubbdäckens samlade effekt på trafiksäkerhet, väg-

slitage m m. Den redovisar sitt arbete i den av

transportforskningsdelegationen utgivna rapporten

"Dubbdäck" (TFD 1975:4).
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Då olyckor på olika väglag relaterats till mosvarande

trafikarbete bör man observera att informationen del-

vis kommer från olika källor. Väglaget har nämligen

för trafikarbetets del angivits av vägförvaltningsper-

sonal medan väglaget vid olyckorna har angivits av den

rapporterande polismannen. Olika bedömningsnormer kan

här spela stor roll.

Uppdelningen på saltade och ej saltade vägar har både

för trafikarbetsskattningarna och olycksklassificeringen

gjorts utifrån Vägverkets centralt upprättade saltnings-

program. Kodningen av detta program har för de två till-

lämpningarna gjorts oberoende av varandra. Detta med-

för risk för inkonsekvent behandling. Systematisk fel-

klassificering kan främst ha förekommit på så sätt att

olyckor på saltade vägar hänförts till de ej saltade

vägarna.

Materialet har indelats efter följande faktorer

Vägar: saltade belagda vägar

ej saltade belagda vägar
grusvägar (ej saltade)

Regioner: norra Sverige

mellersta Sverige

södra Sverige

Väglag: torr barmark

våt barmark
is/snö-väglag (mer eller mindre täckande)

Månader: eftersom mätperioderna indelats i vardags-
och helgperioder har månadsindelningen modi-
fierats något.
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I tabellerna 4-6 visas olyckors och trafikarbetets för-

delning på väglag samt olyckskvoter utan månadsuppdel-

ning. Följande observationer kan göras:

i Andelen trafikarbete på våt barmark är något större

för saltade än för ej saltade vägar (tabell 4).

0 Andelen olyckor på våt barmark är obetydligt (tre

procentenheter) större för saltade än för ej saltade

vägar (tabell 5\.

0 För saltade vägar är olyckskvoten på våt barmark hög-

re (35-45 % i södra och mellersta Sverige) än på torr

barmark (tabell 6). För ej saltade vägar är olycks-

kvoterna på våt och torr barmark lika.

Den andra punkten indikerar att saltning ej skapat tra-

fiksäkerhetsproblem i form av ökat antal olyckor på våt

barmark. De övriga antyder att våt barmark är ett pro-

blem på saltade vägar. Jämfört med väglaget is/snö är

dock skillnaden mellan våt och torr barmark obetydlig.

I fortsättningen särbehandlas därför ej torr och våt

barmark. Ytterligare observationer kan göras ur tabell

6:

o Olyckskvoten på is/snö är 3-20 gånger högre än på

barmark.

o Barmarksolyckskvoten är 3 gånger högre för ej salta-

de belagda än för saltade belagda vägar i södra och

mellersta Sverige.
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Tabell 4. Trafikarbetets procentuella fördelning på
väglag. Vintermånaderna 1973.

 

Saltade Ej saltade Grusvägar
belagda Vägar belagda vägar (ej saltade)

  

Reglon torr våt is/ torr våt is/ torr våt is/
bar- bar- snö bar- bar- snö bar- bar- snö

mark mark mark mark mark mark

norra 49 31 20 33 20 47 21 16 63

mellersta 56 32 12 49 31 20 34 26 39

södra 54 42 4 53 37 10 43 39 17

   

   

  

 

 

 

 

Tabell 5. Olyckors procentuella fördelning på väglag.
Vintermånaderna 1973

 

   

Saltade Ej saltade Grusvägar
belagda Vägar belagda Vägar (ej saltade)

Region torr våt is/ torr våt is/ torr våt is/
bar- bar- snö bar- bar- snö bar- bar- snö

mark :mark mark mark mark. mark

norra 23 12 65 17 8 75 18 5 77

mellersta 26 21 53 29 18 53 29 16 55

södra 27 29 44 34 26 40 27 23 49

 

  

    

  

 

 

 

Tabell 6. Olyckskvoter (antal olyckor per miljon fordons-

  

 

 

kmh V'ntermânaderna 1973.

Saltade Ej saltade Grusvägar
Region belagda vagar belagda vagar (ej saltade)

torr våt is/ torr våt is/ torr våt is/
bar- bar- snö bar- bar- snö bar- bar- snö

narkrmuk mark mek narkrmuk

norra 0,33 0,27 2,28 0,53 0,40 1,57 0,42 0,17 0,59

mellersta 0,31 0,45 3,10 1,02 1,03 4,74 0,70 0,50 1,13

   

 

 

    

 

 

södra 0,31 0,42 7,21 1,03 1,12 6,53 0,52 0,49 2,35
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Kvoten mellan barmarksolyckskvoterna för ej saltade

och saltade belagda vägar är större än vad skillnaden

i geometrisk standard motiverar. Barmarksolyckskvoten

på ej saltade belagda vägar är orimligt hög. Det kan

bero på att antingen har vägar ellerväglag felklassi-

ficerats. Att vägar felklassificeras så att alltför

många olyckor hänföres till det ej saltade vägnätet

förefaller rimligt med tanke på svårigheterna att ut-

nyttja vägdatabanken. Denna typ av fel spelar mindre

roll i den fortsatta analysen som bygger på förhållan-

det mellan olyckskvoterna på barmark respektive is/snö.

Om däremot bedömningsgrunderna för väglaget varierat

så att olyckor på ej saltade vägar i alltför stor ut-

sträckning hänförts till barmark så har detta en fatal

inverkan på resultaten. I fortsättningen förutsättes

att man vid angivande av väglag haft samma bedömnings-

grunder för saltade som för ej saltade belagda vägar.

Efter dessa preliminära betraktelser bibehålles regions-

indelningen men väglaget indelas i två klasser: bar-

mark och is/snö. Månadsindelningen är väsentlig och

bibehålls. Den fortsatta analysen baseras på jämförel-

se mellan saltade och ej saltade belagda vägar men även

grusvägar betraktas. Trafikarbeten, olyckor och olycks-

kvoter redovisas i tabeller Al-A3.

Analys

Erfarenhetsmässigt vet man att olyckskvOten är högre

på is/snö-väglag än på barmark, varför det förefaller

rimligt att saltning, som förbättrar väglaget, även

minskar totalantalet olyckor. I detta avsnitt prövas

två modeller för att beskriva olyckors samband med väg-

laget. Rätteligen borde analysen beskrivas som en

jämförelse mellan två halkbekämpningsmetoder, kemisk

halkbekämpning och konventionell halkbekämpning i form

av plogning och sandning, men för att inte tynga
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framställningen används termerna "saltning" respektive

"ej saltning".

?Bälmlêåm9gêll

En optimistisk modell för halkbekämpningens betydelse

för trafiksäkerheten kan formuleras från den utgångs-

punkten att halkolyckorna minskar i samma takt som väg-

laget is/snö elimineras.

Antag att saltning inte påverkar det totala trafikarbe-

tet eller olyckskvoten på barmark respektive is/snö utan

endast andelen trafikarbete uträttat på respektive väg-

lag. Enligt detta antagande är effekten av saltning

att ett visst mått av trafikarbete (TA) får förändrat

väglag och därmed för-(barmark i stället för is/snö)

(AOK). Totalantalet olyckor förändras

i proportion härtill: AO = TA AOK. Modellen illustreras

ändrad olyckskvot

i figur 1.

OLñCkS {

kvot EJ SALTAD VÄG

OK;

 

 

      

0 K b

% T* ,I J L V ;J :Träff/C -
tS/Sno bar-mark arbe fe.

OLyckSø l

1 l

Of SAL'TAD VA'G

OK' 1 .
L 1 51515151 e/rmz'nera de. 0 (ge/cor

AOK l

OK
-V- v 4 quff/c -

barmark arb 1_ 1:3_

 

Figur 1. Effekt på olyckor av saltning enligt den Opti-
mistiska modellen.

VTI RAPPORT l 4 5



16

Modellen innebär en stark förenkling bland annat av

det skälet att friktionen vid is/snöväglag i verklig-

heten varierar starkt, varför effekten av saltning

beror på vilket is/snö-väglag man eliminerar och hur

kvarvarande is/snöväglag påverkas. Gränsen mellan

is/snö och barmark torde ej heller vara så skarp som

figuren antyder.

OKis/snö

 

Betrakta kvoten Q =

OKbarmark

Den grundläggande egenskap hos modellen som kan använ-

das för att testa om den tillfredsställande beskriver

verkligheten är att Q är konstant i enlighet med an-

tagandet inledningsvis om att olyckskvoterna på barmark

respektive is/snö ej påverkas. Nu förutsattes det

bara att Q är konstant på en och samma väg före och

efter saltning under likvärdiga väderleksbetingelser,

medan. tillgängligt material endast medger jämförelser

mellan olika vägar under samma tid (väder) Samt mellan

olika tidsperioder för samma vägar. I tabell A4

visas kvoten Q och andelen trafikarbete vid is/snö

vilken betecknas med t. Q uppvisar kraftiga variatio-

ner. Det generella mönstret är att ju mindre t är,

desto större är Q. Med andra ord, ju ovanligare is/snö

är, desto större riskökning erhålles.

En reservation måste riktas mot alltför långtgående

slutsatser ur sambandet mellan Q och t. Beräknings-

uttrycket för Q är

 

OK. N / T N. (l-t)

9:015 _WL-§7'- 'där
b b b b

i = is/snöväglag

b = barmark

N = antal olyckor

T = skattat trafikarbete
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Om nu andelen is/snöolyckor är konstant, (d v 5 Ni/Nb

är konstant) samtidigt som skattningen t av andelen

is/snöväglag visar stor slumpmässig variation så kom-

mer sambandet mellan C och t att bli ungefär som man

funnit. Det går alltså inte att avgöra i vilken ut-

sträckning variationen i Q är en följd av slumpmässig

variation i skattningen av trafikarbetet på is/snöväg-

lag.

Slutsatsen är ändå att man inte kan räkna med ett kon-

stant förhållande mellan olyckskvoterna vid is/snö-

väglag respektive barmark. Effekten av halkbekämpning

kan därför inte anses vara att halkolyckor elimineras

i samma takt som halka elimineras.

I avsnitt 3.2.2 undersöks en modell som förutsätter

att då andelen is/snöväglag minskar så ökar olyckskvo-

ten på is/snö i sådan takt att totalantalet olyckor

är konstant. Om den modellen stämmer med verkligheten

innebär det således att halkbekämpning inte har någon

effekt på antalet olyckor så länge man inte lyckas

fullständigt eliminera all halka. Modellen kallas där*

för pessimistmodellen.

Esâêimiåtmgéellea

En pessimistisk modell för saltningens effekt på

olyckor fås om man antar att olyckskvoten på is/snö

ökar så snabbt då andelen trafikarbete på is/snö mins-

kar att totalantalet olyckor är konstant. I medvetan-

de om att friktionen på is/snö ej är konstant innebär

antagandet inte nödvägdigtvis att salt gör kvarvarande

is/snö halare utan det räcker om man antar att salt-

ningen endast eliminerar harmlöst is/snöväglag.

Tanken bakom modellen är att (tack vare trafikanternas

anpassningsförmåga) det är det första mötet med halka

(varje år, dag, resa eller kvart) som är kritiskt.
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Konsekvensen av detta är att halkbekämpning är gagnlös

så länge inte halka är fullständigt eliminerad.

Den pessimistiska modellen kan formuleras på följande

sätt:

T = trafikarbetet (på viss väg under viss tid)

t = andelen trafikarbete på is/snö

Ni = antalet olyckor på is/snö

N = antalet olyckor på barmark

u = förväntade olyckskvoten på barmark

T och u antas givna, t kan påverkas genom halkbekämp-

ning. Ni och Nb betraktas som oberoende, poissonför-

delade stokastiska variabler. För väntevärdena antas

E(Nb) = u(l-t)T

E(Ni) = utT + kuT

Den pessimistiska modellen utgår från att antalet av

halka förorsakade olyckor (egentliga halkolyckor, ter-

 

men kuT) inte beror på andelen trafikarbete på is/snö

(så länge det'finns minsta halkfläck kvar) utan i stället

är proportionellt mot totala trafikarbetet T. För jäm-

förelse mellan olika vägar antas vidare antalet egent-

liga halkolyckor vara proportionellt mot barmarksolycks-

kvoten u. Termen kuT står för förväntat antal egent-

liga halkolyckor, där proportionalitetskonstanten k

kallas "halkfaktor". Förutom de av halka förorsakade

olyckorna inträffar på is/snö olyckor som beror på andra

faktorer. Ingen människa skulle säga att en barmarks-

olycka förorsakas av barmarken utan istället räkna upp

andra faktorer som avgörande - merparten av dessa fak-

torer finns även vidis/snöväglag och det kan vara rim-

ligt att anta att de lämnar samma bidrag till olycks-

kvoten på is/snö som på barmark (termen utT). Den an-

del av totalantalet olyckor, som de egentliga halkolyc-

korna utgör, bestäms av halkfaktorn k och uppgår till

k/(k+l).

Såväl ur juridisk som filosofisk synvinkel är
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det vanskligt att uttala sig om orsaken till en olycka.

Av den officiella statistiken (polisrapporten) framgår

ej heller rapportörens uppfattning om orsaken till olyc-

kan, endast omständigheterna vid olyckstillfället.

Följaktligen är antalet "egentliga halkolyckor" ej ob-

serverbart, varför analysen måste baseras på antalet

olyckor på is/snö-väglag (Ni).

Modellen illustreras i figur 2. I likhet med optimist-

modellen (figur 1) innebär figuren en förenkling såtill-

vida som olyckskvoten förutsatts vara sträckvis konstant.

§1 SALTAD VÄG
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WL V J Träff/(-
15/3'm barmark arbete_

 

Figur 2. Effekt på olyckor av saltning enligt den
pessimistiska modellen.

Modellen kan uppfattas så att den i botten liggande

olyckskvoten u fördelar olyckor på barmark och is/snö

proportionellt mot respektive trafikarbeten, medan an-

talet egentliga halkolyckor är proportionellt mot det
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totala trafikarbetet men alltid inträffar på is/snö.

Olyckskvoten får följande väntevärden

E (OKb) = u

v _ rE(Okij - (1+t)p

E(0Ktot) = (l+k)u

Den tidigare betraktade kvoten Q kan jämföras med

E(OK.)

ZE(OKb)

"Halkfaktorn" k kan tolkas genom relationerna

andelen "egentliga halkolyckor" = k/(k+l) och

andelen is/snö-olyckor = (k+t) / (k+l)

Is§2_êy_es§§;miêämeéellêa

Modellen kan motiveras exempelvis genom antagandet att

olycksrisken vid ett snöfall är koncentrerad till neder-

bördsperiodens början. Om halkbekämpningen i första

hand påverkar halkperiodens längd kommer detta inte att

påverka totalantalet olyckor, vilket istället beror på

antalet snönederbördsperioder. Väderleksfaktorn måste

därför kontrolleras vid test av modellen. Kontroll över

väderleken fås om testet utformas som en jämförelse mel-

lan saltade och ej saltade belagda vägar inom samma re-

gion och tidsperiod. Följande beteckningar används

Njk = antal olyckor i vägklass j på väglag k

Tjk = trafikarbetet i vägklass j på väglag k, där

j = 1 för saltade vägar

2 för ej saltade vägar

k ={ 1 för barmark

2 för is/snö
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T- =T. +T3 31 totala trafikarbetet för vägklass j
j2

F
1
. 1- T.2 / T.. andelen trafikarbete på is/snö för

3 3 vägklass j.

Modellen kan nu preciseras i formav följande antaganden

om fördelningen för Nij , i,j = 1,2

(l)N N N N22 är stokastiskt oberoende och
ll' 12' 21,

poissonfördelade

(2) E(N11) = UlTll = 1(1't1 T1-

(3) E(N12) = ulle + kulTl_= ul(tl+k)Tl.

(4) E(N21) = U2T21 = 2(1't2)T2-

(5) E(N22) = u2T22 + kusz. = u2(t2+k)T2.

Observera att samma k-värde antagits för de två väg-

klasserna. Trafikarbetena betraktas som givna kon-

stanter under det att de okända parametrarna pl,u2

 

och k skattas med maximum-likelihoodmetoden. Man får

B+\/B2-4(N +N )(ttN-tN -t N)§ = 11 21 1 2 2 12 1 22
2(N11 + N21)

N. +N.
U.: ll^12 :1,2

l
(l+k)T.

lo

B = (l+t2)N12 + (l+tl)N22 - (tl+t2)N och

N = N11 + N12 + N21 + N22

A

där Nij betecknar de skattningar av ENij som fås genom
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h

insättning av ML-skattningarna k, El, 32, i (2) - (5)

ovan. Utfallet visas i tabell A5. Kolumnen sgn

(le-ülz) anger tecknet på N124ñ12. Plustecknen inne-

bär alltså att N12 är större än §12, d V 5 att det på

saltade vägar inträffar fler is/snö-olyckor än förväntat

enligt modellen. Av xz-värdena framgår att modellen ger

en god beskrivning av verkligheten om den tillämpas

månadsvis men mindre bra för summa-perioden. Om modell-

en är sann har varje Xz-term approximativ Xz-fördelning

med en frihetsgrad. Observera dock att det här inte är

fråga om ett statistiskt sett korrekt test av en upp-

ställd hypotes eftersom modellen formulerades efter det

att materialet insamlats och efter det att man förkastat

hypotesen att förhållandet mellan olyckskvoterna vid

is/snö respektive barmark är konstant. Att modellen

stämmer mindre bra för summaperioden kan delvis för-

klaras av att trafikarbetets fördelning på olika väglag

varierar starkt med tiden. Andelen trafikarbete på

is/snö är betydligt lägre för månaderna mars, april och

oktober än för övriga månader och de skattade k-värdena

är också betydligt lägre för dessa randmånader, omkring

0,3 mot omkring 1 för de egentliga vintermånaderna.

För att förenkla tolkningen sammanslås månaderna i tre

grupper, en högvinterperiod bestående av januari och

februari, en vår- och höstgrupp bestående av mars, april

och oktober samt slutligen en förvinterperiod bestående

av november och december. Utfallet visas i tabell 7.

o Modellanpassningen är enligt XZ-kriteriet god utom

för vår- och höstmånaderna i mellersta och södra
Sverige, där det inträffat fler halkolyckor på
saltade vägar än förväntat.

o k är av storleksordningen 1 under vintermånaderna

november-februari och omkring 0,3 vår- OCh höst»
månaderna mars, april och oktober, vilket innebär
att 50 % av olyckorna under vintermånaderna och
25 % av olyckorna under vår-och höstmånaderna är
"egentliga" halkolyckor, oavsett halkbekämpnings-
metod.
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Tabell 7. Test av "pessimist-modellen" på 1973 års
material.

REGION ?âitgr Barmarksolyckskvoter 2 ü N

månader A Sålt ej Sålt X 12 12
K ul U2

NORRA

j,f 2,39 0,20 0,32 0,97 191,5 195

m,a,o 0,58 0,35 0,44 0,83 140,0 146

n,d 0,90 0,66 0,83 2,34 270,7 277

MELL

j,f 1,11 0,33 0,97 0,39 338,1 333

m,a,0 0,30 0,37 1,61 11,63 196,8 227

n,d 1,45 0,41 0,99 1,33 689,0 699

SÖDRA

j,f 0,77 0,44 1,03 3,46 168,7 181

m,a,o 0,26 0,39 1,05 11,84 109,6 133

n,d 1,19 0,32 0,84 1,45 312,1 321

SUMMA - - - 34,24 2416,1 2512
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0 Även med denna modell är skattade barmarksolycks-
kvoten omkring 3 gånger högre för ej saltade belagda
vägar än för saltade belagda vägar utom för norra
Sverige, där förhållandet bara är omkring 1,5.

Sammanfattningsvis kan sägas att pessimistmodellen är

en modell för olyckors beroende av väglaget som innebär

att totalantalet olyckor ej förändras av en väglagsför-

bättring. Pessimistmodellen har visat sig beskriva

verkligheten (1973 års material) väl. Därmed har så-

ledes ingen positiv effekt av saltning påvisats. Efter-

som man saknar kontroll över bakgrundsfaktorer kan man

inte dra slutsatsen att saltning ej påverkar trafiksäker-

heten.
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FÖRE- OCH EFTERSTUDIE MED HÄNSYN TILL VÄGLAG

De i föregående kapitel redovisade undersökningarna

uppvisar en del brister.

0 Variansanalysen på "alla vägar, alla år" bygger
på ett okontrollerbart material.

0 Vid jämförelsen mellan saltade och icke saltade
vägar 1973 försvåras analysen av skillnad i väg-
standard.

Dessa brister kan delvis undvikas om man observerar

att den största utvidgningen av saltningen skedde

vintersäsongen 1973/74. Säsongen 1972/73 kan härvid

utgöra föreperiod och säsongen 1973/74 efterperiod.

Som kontrollvägar väljes dels vägar som saltas båda

åren, dels vägar som ej saltas något år.

För att kontrollvägarna skall ha jämförbar standard

med experimentvägarna väljes dessa med ledning av

flödet, som för experimentvägarna i allmänhet haft

ÃMD mellan 2 000 och 4 000 axelpar per dygn. Härvid

har eurOpavägar konsekvent uteslutits och för icke-

saltade kontrollvägar har ÅMD 3 1000 eftersträvats.

Vidare ingår endast någorlunda långa sammanhängande

sträckor, dels för att underlätta olycksinsamlingen,

dels för att höja noggrannheten.

Undersökningen omfattar endast mellersta Sverige.

Experiment- och kontrollvägar framgår av bilaga.

Undersökningsperioden (åren l972-l974)har indelats

i vår (l/l - 15/4) sommar (16/4 - 15/10) och höst

(16/10 - 31/12). För varje period har antalet olyckor

på barmark respektive is/snö insamlats för experiment-

vägar respektive saltade och icke saltade kontroll-

vägar. Dessa olycksantal visas i tabell 8.
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Tabell 8. Antal polisrapporterade olyckor.

 

 
 

 

   

  

  

ÄB Ekperiment- Kontrollvägar
vagar

period saltade ej saltade

hbar- is/ bar- is/ bar is/
mark snö mark snö mark snö

1972

Vår 30 56 197 313 59 100

sommar 140 0 889 0 386 0

höst 34 31 339 143 123 62

1973

Vår 37 43 271 243 87 104

sommar 150 0 1033 0 402 0

höst 38 52 197 414 83 124

1974

Vår 42 14 241 113 93 60

sommar 166 0 893 0 366 0

höst 46 30 295 207 99 90

     

Totalantalet olyckor under vintersäsongen

I första hand undersöks huruvida totalantalet olyckor

under Vintersäsongen (= höst+vår) förändrats i och med

att experimentvägarna börjat saltas. Detta genomförs

som ett Xz-test i följande fyrfältstabell.

Tabell 9. Antal olyckor, vår+höst.

 

     

 

ÅR EXperiment- Kontroll
Vägar Vägar

1972/73 145 1372

1973/74 146 1325

XZ = 0,13
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Som framgår har antalet olyckor på experimentvägar varit

praktiskt taget konstant medan olycksantalen minskat

något på kontrollvägarna. I jämförelse med kontroll-

vägar har således olyckorna ökat något på experiment-

vägarna, men denna ökning är ej signifikant.

Slutsats: Antalet olyckor under vintersäsongen har ej
förändrats till följd av saltning.

Olyckor uppdelade på väglag.

 

Olyckornas fördelning på väglag barmark respektive

is/snö framgår av följande tabell.

Tabell 10. Olyckor efter väglag, vinterperioder.

 

 
 

 

1972/1973 1973/1974

vagar bar- is/ is/ bar- is/ is/
mark snö snö mark snö snö

antal antal % antal antal %

Experi-
ment 71 74 51 80 v-66 45

Saltade 610 386 39 438 527 55

Ej _

saltade 210 166 44 176 184 51

Summa 891 626 41 694 777 53

 

 

 

 

 

    

Såväl antalet som andelen is/snöolyckor har minskat i

och med att experimentvägarna börjat saltas. För kon-

trollvägarna är förhållandet det motsatta, vilket indi-

kerar en väderförändring. Observera dock att totalan-

talet olyckor minskat på kontrollvägarna varför det ur

trafiksäkerhetssynvinkel inte finns skäl att beteckna

väderleksförändringen som en försämring.
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Vid analysen av 1973 års olycks- och trafikarbetsinför-

mation erhölls - se avsnitt 3.1 - att andelen is/snö-

olyckor var ungefär densamma på saltade och icke salta-

de vägar medan andelen trafikarbete på is/snö var lägre

på saltade vägar. Olika förklaringar till detta för-

hållande söktes. En var att en förbättring av väglaget

skulle leda till högre hastigheter och mindre uppmärk-

samhet vilket i sin tur skulle leda till att risken med

kvarvarande halka ökar så mycket att antalet olyckor

inte minskar. Denna förklaring styrks inte av det i

tabell 10 redovisade materialet. Andelen halkolyckor

har som sagt minskat på experimentvägarna men ökat mer

på saltade än på icke saltade Vägar mellan 1972/1973 och

1973/1974. Detta tyder på att när en väderförsämring

sker påverkar den mest de vägar som har högst trafik.

Den ovan anförda överraskningsteorin (ökad hastighet,

minskad uppmärksamhet) skulle i så fall vara betingad

av trafiken snarare än av väglaget. En viktig faktor

för vintervägrafiken är även sikten. Saltning påver-

kar främst väglaget men kanske inte sikten i samma ut-

sträckning, och ej säkert till det bättre. Dålig sikt

föranledd av nederbörd och/eller våt vägbana torde ha

större inverkan ju tätare trafiken är.

En annan omständighet är att olika vinterväder kan vara

olika lämpade för halkbekämpning genom saltning. För

kontrollvägarna har saltade vägar mindre andel is/snö-

olyckor än icke saltade säsongen 1972/1973 medan för-

hållandet är det motsatta år 1973/1974 (då andelarna

är betydligt högre). Detta tyder på att antingen var

säsongen l972/l973 särskilt väl ägnad för kemisk halk-

bekämpning eller också har - av ovan anförda skäl - den

generella försämringen 1973/1974 särskilt hårt drabbat

den mest trafikerade vägarna.
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Slutsatserna försvåras av brist på trafikinformation,

men tendensen tycks vara att saltning förbättrar Väg-

laget men lämnar totalantalet olyckor Opåverkat, möj-

ligen beroende på hastighetsökning (förbättrad fram-

komlighet). Vidare finns starka indikationer på att

Vinterproblemet inte bara är ett väglagsproblem utan

även ett siktproblem.
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DISKUSSION

Resultaten av de utförda analyserna kan sammanfattas

i tre punkter.

o Uppföljningen av det utökade saltningsprogrammet
tyder på att saltningen har försumbar inverkan på
totalantalet olyckor. Metoden är för grov och
materialet för okontrollerbar för att säkra slut-
satser skall kunna dragas

o Användningen av 1973 års väglagsstudie visar att
ju bättre väglaget är, desto större är risken med
kvarvarande halka och detta i så hög gradatt effek-
ten av saltning på totalantalet olyckor uteblir.
Resultatet kan vara en effekt av olika trafikför-
hållanden på saltade och ej saltade vägar.

0 Den begränsade före- och efterstudien påvisar ingen
effekt av saltning på totalantalet olyckor men ger
ytterligare indikation på att trafikberoendet är
väsentligt.

Att resultaten överensstämmer förklaras till viss del

av att analyserna är gjorda på samma olycksmaterial.

Eftersom saltning delvis motiverats med trafiksäkerhets-

argument kan det vara av värde att diskutera varför en

olycksreduktion uteblivit. Här följer några synpunkter

som i flertalet fall måste betraktas som rena hypoteser.

o Effekten av saltning kanske huvudsakligen ligger på
framkomlighetssidan. Detta innebär inte bara att

saltning medför att vägen är oframkomlig i mindre
utsträckning utan också att trafikvolymen och has-
tigheten ökat.

0 Halkans förekomst i tid och rum har ej studerats
närmare. Undersökningen säger därför ingenting om
hur farlig exempelvis frosthalka eller fläckvis
eller annan lokalt förekommande halka är, ej heller
hur saltning påverkar olika typer av halka.

0 I Sverige saltar man enligt den s k torrsaltnings-

metoden, vilket innebär saltgivor om högst 15 g/m
med syftet att förhindra att snön får fäste vid Väg-
banan. Utomlands använder man vanligen 2-3 ggr
större mängder med syftet att smälta bort snön. Un-
dersökningen säger ingenting om vilken effekt en

ökning av saltmängderna skulle ha.
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0 Man bör skilja mellan olyckor som orsakats av halka
och olyckor som inträffat på is/snö. I pessimist-
modellen förekommer begreppet "egentliga halkolyc-
kor" som närmast skulle svara mot olyckor som föror-
sakats av halka men kan likaväl vara förorsakade av

exempelvis nedsatt sikt i samband med snönederbörd.
I olycksstatistiken finns ej heller information om
vad som förorsakat olyckan, endast vissa omständig-
heter vid olyckstillfället.

o Resultaten bör ses mot bakgrund av de osedvanligt
milda vintrarna i början av 1970-talet. Modeller-
na bör testas i samband med 1977 års väglagsstudie.

0 Polisens normer vid bedömandet av väglaget kanske
avviker från vägförvaltningens normer i väglags-

studien.

Det väsentliga väghållarproblemet är hur olika åtgär-

der under olika väderleks- och trafikbetingelser påver-

kar väglaget, främst med avseende på friktion och sikt.

Det väsentliga trafiksäkerhetsproblemet är emellertid

hur trafikanterna anpassar körbeteendet till yttre

förhållanden, främst friktion och sikt. För en full-

ständig behandling av dessa frågor krävs åtminstone

information om följande variabler

väder

åtgärd

friktion

sikt (nedsmutsning etc)

trafikantbeteende, främst avseende hastigheter och

tidluckor

o dubbanvändning

En så detaljerad behandling är mycket komplicerad och

kan förmodligen aldrig genomföras. Vad denna undersök-

ning påvisar är dock att vidgad kunskap om ovannämnda

faktorer behövs för att man skall kunna veta, hur halk-

bekämpning skall bedrivas och hur trafikantinformation

och trafikregleringar skall utformas för att önskad

olycksreduktion skall erhållas.
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Tabell A1. Trafikarbeten (Mfkm), vintermånaderna 1973.

 

 

 

 

 

    

Saltade Ej saltade Grusvägar

Må- belagda Vägar belagda Vägar (ej saltade)
Region d

na bar- is/snö bar- is/snö bar- is/snö

mark z mark z mark 2

jan 175 30 205 44 120 164 4,4 45 49

feb 112 55 167 37 113 150 3,3 49 52

mars 181 2,4 183 176 45 221 28 30 58

Norra april 297 9,2 306 215 22 237 62 16 78

okt 206 6,0 212 218 75 293 56 30 86

nov 81 58 139 34 98 132 14 55 69

dec 20 111 131 10 184 194 0,7 64 65

Hela

vinter- 1072 272 1344 735 656 1391 168 290 457
perioden

jan 334 85 419 100 71 171 12 34 46

feb 399 18 417 159 38 197 19 22 41

mars 543 0 543 275 4,5 279 49 3,6 53

mel_ april 557 7,9 565 215 6,9 222 53 1,8 55

lersta
okt 519 22 541 227 10 237 54 6,6 60

nov 405 87 492 133 54 187 20 27 47

dec 294 186 480 54 102 156 11 48 58

Hela

vinter- 3051 406,0 3457 1164 286 1450 218 143,0 360
perioden .

jan 239 6,4 246 90 21 110 15 7,9 22

feb 236 6,0 242 110 7,2 117 16 5,1 21

mars 268 0 268 162 0,8 163 26 0,07 26

Södra april 456 0,5 456 144 0,1 144 27 0,3 27

okt 351 0 351 160 1,9 162 40 1,3 41

nov 445 22 467 133 25 157 29 4,2 33

dec 238 54 292 79 40 119 11 15,0 26

Hela

vinter- 2232 88 2320 878 96 973 163 34,0 197
perioden

    

 

  

 

  

  

 

VTI RAPPORT 145



APPENDIX 1

sid 2(5)

Tabell A2. Antal olyckor, Vintermånaderna 1973.

 

   

 

    

Saltade Ej saltade Crusvägar

Må- belagda vägar belagda vägar (ej saltade)

Region
nad bar- is/snê bar- 's/snö bar- 's/snö

mark Z mark z mark Z

jan 32 99 131 19 134 153 2 17 19

feb 21 96 117 11 175 186 2 37 39

mars 58 23 81 59 70 129 4 20 24

Norra april 62 51 113 92 55 147 7 7 14

okt 100 72 172 127 123 250 28 16 44

nov 43 101 144 39 213 252 9 38 47

dec 17 176 193 5 259 264 0 35 35

Hela

Vinter- 333 618 951 352 1029 1381 52 170 222

perioden

jan 117 163 280 101 256 357 5 32 37

feb 129 170 299 144 250 394 10 36 46

mars 112 13 125 184 18 202 20 1 21

Mel_ april 152 39 191 222 39 261 36 3 39

lersta

okt 310 175 485 338 161 499 45 10 55

nov 167 313 480 132 277 409 15 28 43

dec 109 386 495 65 360 425 2 53 55

Hela

Vinter- 1096 1259 2355 1186 1361 2547 133 163 296

perioden

jan 79 81 160 98 115 213 2 13 15

feb 117 100 217 121 79 200 10 8 18

mars 94 21 115 153 19 172 16 3 19

Södra april 128 34 162 176 30 206 9 3 12

okt 172 78 250 204 59 263 27 4 31

nov 110 145 255 113 138 251 16 21 37

dec 99 176 275 74 183 257 2 28 30

Hela

vinter- 799 635 1434 939 623 1562 82 80 162

perioden
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Tabell A3. Olyckskvoter (antal olyckor per Mfkm).
Olyckskvoter beräknade på trafikarbeten
understigande 10 Mfkm bör betraktas som

osäkra och är satta inom parentes.

Saltade Ej saltade Grusvägar

Må- belagda vägar belagda vägar (ej saltade)
Region

nad bar- is/snö bar- is/snö bar-is/snä

mark z mark Z mark 2

jan 0,18 3,29 0,64 0,43 1,12 0,93 0,45 0,38 0,39

feb 0,19 1,74 0,70 0,30 1,55 1,24 0,61 0,76 0,75

mars 0,32 (9,66) 0,44 0,33 1,56 0,58 0,14 0,67 0,41

Norra april 0,21 (5,54) 0,37 0,43 2,53 0,62 0,11 0,44 0,18

okt 0,48 (12,10)0,81 0,58 1,64 0,85 0,50 0,54 0,51

nov 0,53 1,75 1,04 1,13 2,17 1,91 0,66 0,69 0,68

dec 0,86 1,58 1,47 0,52 1,41 1,36 0,00 0,54 0,54

Hela

vinter- 0,31 2,28 0,71 0,48 1,57 0,99 0,31 0,59 0,49

perioden

jan 0,35 1,91 0,67 1,01 3,62 2,09 0,42 0,94 0,80

feb 0,32 9,71 0,72 0,91 6,49 2,00 0,53 1,67 1,12

mars 0,21 (m) 0,23 0,67(4,03) 0,72 0,40 (0,28) 0,40

M81- april 0,27 (4,9Q 0,34 1,03(5,67) 1,18 0,68 (1,71) 0,71

lersta

okt 0,60 7,88 0,90 1,4916,16 2,11 0,84 (1,52) 0,92

nov 0,41 3,60 0,98 0,99 5,14 2,19 0,75 1,04 0,91

dec 0,37 2,08 1,03 1,19 3,54 2,72 0,18 1,12 0,95

Hela

vinter- 0,36 3,10 0,68 1,02 4,74 1,76 0,61 1,13 0,82

_ perioden

jan 0,33 (11,7) 0,65 1,09 5,58 1,94 0,14 (1,64) 0,68

feb 0,50 (16,6) 0,90 1,10(11,0) 1,71 0,62 (1,57) 0,86

mars 0,35 (m) 0,43 0,94(23 ) 1,06 0,61 (43 0,73

Södra april 0,28 (70 0,36 1,23(200) 1,43 0,33 (10) 0,44

okt 0,49 (m) 0,71 1,28(30,4) 1,62 0,68 (3,15) 0,76

nov 0,25 6,75 0,55 0,85 5,58 1,60 0,56 (5,05) 1,12

dec 0,42 3,27 0,94 0,94 4,57 2,16 0,19 1,84 1,15

Hela

Vinter- 0,36 7,21 0,62 1,076,53 1,61 0,50 2,35 0,82

perioden
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Tabell A4. Andel trafikarbete på is/snö (t) och

Q = OK. " OK
is/sno / barmark.

Vintermånaderna 1973.

Saltade Ej saltade Grusvägar

Mâ- belagda vägar belagda vägar (ej saltade)
Reoion

nad

t Q t Q t Q

jan 0,15 17,9 0,73 2,61 0,91 0,84

feb 0,33 9,28 0,75 5,25 0,94 1,25

mars 0,013 29,9 0,20 4,66 0,52 4,79

Norra april 0,03 26,6 0,09 5,92 0,09 4,00

okt 0,03 24,8 0,26 2,81 0,26 1,08

nov 0,41 3,31 0,74 1,91 0,80 1,05

dec 0,85 1,84 0,95 2,73 0,99 -

Hela

vinter- 0,20 7,32 0,47 3,27 0,63 1,90
perioden

jan 0,20 5,47 0,41 3,59 0,74 2,24

feb 0,04 30,1 0,19 7,17 0,54 3,15

mars 0,002 63,0 0,16 5,97 0,07 0,70

Mel_ april 0,014 18,1 0,03 5,47 0,03 2,51

lersta
okt 0,04 13,2 0,04 10,8 0,11 1,31

nov 0,18 8,71 0,29 5,19 0,57 1,39

dec 0,39 5,60 0,65 2,97 0,81 6,22

Hela

vinter- 0,12 8,64 0,20 4,67 0,39 1,85
perioden

jan 0,03 38,4 0,19 5,11 0,35 11,7

feb 0,02 33,6 0,06 9,97 0,24 2,53

mars 0,004 59,8 0,006 23,4 0,002 7,02

Södra april 0,002 120,0 0,007 24,5 0,011 30,0

okt 0,003 160,0 0,012 24,3 0,03 4,63

nov 0,05 27,3 0,16 6,56 0,13 9,02

dec 0,18 7,90 0,34 4,83 0,58 9,68

Hela

vinter- 0,04 20,1 0,10 6,11 0,17 4,70
perioden
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Tabell A5. Parameterskattningar och test av "pessimist-
modellen" på 1973 års material.

  

   

 

  

A /\ A 2

Region Månad k ul U2 X ;gm a
12_ 12

jan 2,07 0,21 0,30 3,25 +

feb 2,88 0,18 0,32 0,11 -

mars 0,54 0,29 0,38 3,87 -

Norra april 0,59 0,23 0,39 3,58 +

okt 0,57 0,52 0,54 2,20 +

nov 0,84 0,56 1,03 0,65 +

dec 0,92 0,77 0,71 0,77 -

Hela

Vinter- 1,18 0,32 0,46 2,21 +

perioden

jan 0,98 0,34 1,06 0,56 -

feb 1,21 0,32 0,90 0,01 +

mars 0,09 0,21 0,66 0,72 +

Mel- april 0,18 0,29 1,00 3,72 +

lersta

okt 0,46 0,62 1,45 1,66 +

nov 1,30 0,42 0,95 0,54 +

dec 1,61 0,40 0,97 9,77 +

Hela

vinter- 0,81 0,38 0,97 9,77 +

perioden

jan 0,87 0,35 1,03 1,02 +

feb 0,68 0,53 1,02 3,26 +

mars 0,17 0,37 0,79 1,83 +

Södra april 0,21 0,29 1,18 2,93 +

okt 0,36 0,52 1,20 5,81 +

nov 1,04 0,27 0,78 2,76 +

dec 1,28 0,41 0,96 0,01 -

Hela

Vinter- 0,61 0,38 1,00 20,32 +

perioden
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Län B

Experimentvägar E

APPENDIX 2

sid 1 (1)

(som exempel)

(saltas ej 72/73, saltas 73/74)

 

276

76

77

280

273

57

Kontrollvägar S

Åkersberga - Norrtälje

Norrtälje - lgr C (Sättra)

lgr C - Rimbo'

Rimbo - Väg 76

Arlanda - lgr C

lgr D - Järna

(saltas båda vintrarna)

 

73

225

274

276

656

Kontrollvägar S

Stockholm - Nynäshamn

Ösmo - Södertälje

Ullna - Vaxholm

Rosenkälla - Åkersberga

Ålstäket - Hemmesta

(saltas inget år)

 

282

283

227

1023

1025

1003

1004

660

667

686

656

lgr C - Edsbro

Söderbykarl - Grisslehamn

Sanda - Dalarö

Penningby - Vreta

In extenso

In extenso

Runö - Kulla

In extenso

In extenso

In extenso

In extenso utom Ålstäket - Hemmesta
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