
VThar?
7.986'

  

Saltningens inverkan på väglagets
smutsighet
Gabriel Helmers och Uno Ytterbom

 

IW

ah)
    Vag-00/1 Statens väg- och trafikinstitut (vr/i - 58 1 0 1 Linköping

IIIS'IHIIPt Swedish Road and Traffic Research Institute - 8-58 1 0 1 Linköping SwedenI





  VThar?"
286' 1935

  

Saltningens inverkan på va'glagets
smutsighet
Gabriel Helmers och Uno Ytterbom

  

  
Våg'00/1 Statens väg- och trafikinstitut (vr/z - 581 0 1 Linköping
't Swedish Road and Traffic Research Institute 0 8-58 1 0 1 Linköping Sweden



Klintland Grafiska, Linköping 1986



FÖRORD

Det här rapporterade arbetet behandlar väglagets smutsighet och har

ingått som en del av ett större projekt "Försök med osaltade vägar".

Projektet har genomförts i samverkan mellan VTI och SP och Vägverket

samt bekostats av Vägverket.

Det här redovisade arbetet har genomförts med bistånd dels från insti-

tutets verkstad och dels från den del av projektgruppen som haft

ansvaret för väglagsbedömningarna. Uno Ytterbom har haft ansvaret

för insamlingen av datamaterialet, mätprogrammet samt databearbet-

ningen. Huvudansvaret för studiens genomförande och för denna rapport

har Gabriel Helmers haft.
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Saltningens inverkan på väglagets smutsighet

av Gabriel Helmers och Uno Ytterbom

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Väglagets smutsighet har studerats på två par av vägar som inbördes

varit så lika varandra som möjligt med undantag av halkbekämpnings-

metod, dvs saltning vs sandning.

De saltade vägarna inom varje par visade sig orsaka större grad av

nedsmutsning än de sandade.
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The effects of salt on the state of dirtiness of the road

by Gabriel Helmers and Uno Ytterbom
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The state of dirtiness of the road has been studied on two pairs of

roads. The two roads in each pair were as similar in appearance with

one another as possible except from the method of control of slipperi-

ness, i.e. salt vs. sand.

The salted roads, within each pair of roads, were dirtier than the sanded

roads.
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Saltningens inverkan på väglagets smutsighet

av Gabriel Helmers och Uno Ytterbom

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Väglagets smutsighet vid saltning och sandning har under vintersä-

songerna 1980-81 samt 1981-82 studerats på två par av matchade vägar

med årsmedeldygnstrafik 5000 respektive knappt 3000 fordon. Vägarna

inom varje par har också i övrigt varit så lika varandra som möjligt med

undantag av att den ena vägen saltats medan den andra sandats vid

halkbekämpning.

Under båda vintrarna har glasskivor monterats på en bil och exponerats

för vägsmuts vid färd över vägsträckorna. Exponeringarna har skett

fyra gånger per vecka under hela vintersäsongen.

Den första vinternsresultat, som tidigare redovisats i VTI-meddelande

302, har resulterat i frågeställningar som bekräftats av resultaten från

den andra vintern. De slutsatser som kan dras är som följer:

- saltning har orsakat större nedsmutsning än sandning (tabell 1)

- den genomsnittliga ökningen av nedsmutsningen vid saltning har varit

liten (tabell 2)

- den saltade vägen har varit smutsigare än den sandade vid mer än

dubbelt så många tillfällen än vad som gällt för motsatsen (tabell 5)

- riktigt smutsigt väglag har uppträtt oftare på den saltade än på den

sandade vägen (tabell 3)

- vid de tillfällen väglaget varit riktigt smutsigt har ingen skillnad

uppträtt i nedsmutsningsgrad mellan den saltade och sandade vägen

(tabell 4).
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Vid en jämförelse mellan mätningarna av väglagets smutsighet OCh de

samtidigt utförda väglagsbedömningarna visar det sig att en hög ned-

smutsningsgrad företrädesvis erhållits då väglaget klassats som vått

eller fuktigt.
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The effects of salt on the state of dirtiness of the road

by Gabriel Helmers and Uno Ytterbom
Swedish Road a_n_d Traffic Research Institute

S-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Salting is frequently associatedwith dirty road conditions. Since the

heavier used roads, unlike those with lighter traffic, are salted regular-

ly this observation may equally well be due to differences in traffic

intensity as to salting.

During the winters of 1980-81 and 1981-82, dirt spray was studied on

the two test roads 796 and 32 which were salted and their respective

control roads 636 and 206 which were sanded.

During the first winter, work was aimed at two objectives: a satisfac-

tory description of dirt spray related to road conditions and suitable

methods for exposure and measurement. In this work (Helmers

Ytterbom 1982) suitable procedures for exposure and measurement have

been established. At the same time, a good description of the dirt spray

related to road conditions during the winter of 1980-81 has been

obtained for each pair of test and control roads.

The procedure (for exposure and measurement of dirt spray) developed

during the first winter has been repeated during thewinter of 1981-82.

For this reason the results from the two winters presented here are not

documented individually but together.

Dirt spray was studied by exposingglass plates to dirt and splashes, the

plates being mounted on cars travelling on each test and control road.

Exposure to dirt was performed at the same time as corrosion exposure

and assessments of road conditions. These exposures and assessments

were made four times a week with the sequence of the sections being

varied in order to sort out possible variations due to time of day. During

1980-81 the driving distance in all exposure occasions on each test and
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control road was about 30 km. The corresponding driving distances in

the winter of 1981-82 were about 20 km. (The reason for the reduced

driving distance the second year was that the scope of corrosion studies

had been extended.)

The glass plates which were to be exposed to dirt and splashes were

mounted in a holder just above the rear bumper to the right of the

registration plate on a Ford Taunus Estate Car, 1980 model.

Clean glass plates were mounted in the holder prior to each exposure on

the respective test and control road. After exposure, each glass plate

was placed in a storage box for later measurement of loss in light

transmission. These measurements were made in the laboratory.

Since the effect of dirt spray on transmission of the glass plates can be

assumed to be additive, all transmission values were recalculated to

apply for exposure distances of exactly 30.0 km for both winters.

Is the transmission of glass plates exposed on the salted sections less

compared to those exposed on the sanded ones?

A transmission factor (T) is defined as follows:

where

E5 = The illumination measured through a dirty glass plate

ER : The illumination measured through a clean glass plate.

The transmission factor (T) is transformed to a factor of dirtiness (N)

by the following expression:

N: l-T
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The difference in N for each pair of salted and sanded road (Nsalt -

Nsand) has been calculated for each occasion of exposure (ni). These

differences constitute a distribution of differences of (n) values. The

question is now if the mean of this distribution significantly differ from

zero?

The results of the t-tests are shown in table l. (See page 5.)

These results show that the salted roads are dirtier than the sanded

ones.

The relationship (F) between the transmission for the salted section

(T salt) and the sanded section (T sand) on each pair of roads was

calculated for each exposure occasion.

F : T(salt)/T(sand)

The mean of F over all exposure occasions (F) is shown in table 2. (See

page 7.)

Table 2 shows that the transmission of the glass plates exposed on the

salted roads is 95-98 per cent of those exposed on the sanded roads.

This means that salting in average has caused a loss of transmission

between 2-5 per cent.

The degree of dirt spray over the measuring occasions is small in the

majority of cases. Consequently, it is appropriate to study more in

detail the occasions when dirt spray was high. Table 3 shows the total

number of exposure occasions when the transmission of the glass plates

was .less than 0.90 and 0.75 respectively. (See page 8.)

The results show that the number of occasions with really dirty road

conditions was almost twice as great on the salted sections as on the

sanded ones.

Table 4 documents the mean transmission on these occasions with dirty

road conditions. There is no difference in transmission in dirty condi-
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tions within each pair of sanded and salted roads. This indicates that

when dirty road conditions exist the degree of dirt spray is unaffected

by the use of salt as a deicing measure. (See page ll.)

Seen over both winters and both pairs of salted and sanded roads, the

sanded road was dirtiest on 19 per cent of the exposure occasions and

the salted on 48 per cent. On 33 per cent of the occasions they were

similar (see table 5, page 13).

In general, the study clearly shows that salting causes increased dirt

spray compared to sanding. On the majority of occasions, the road

conditions are not especially dirty. This applies both to salted and

sanded roads. What primarily constitutes the difference between salted

and sanded roads is that the number of occasions with really dirty

conditions is greater on the salted road than on the sanded road.

The study was carried out during two winters, the results from the first

winter are very similar to the results from the second winter. Since the

first winter had normal temperatures and the second winter was very

much colder than normal, this indicates that the above results should be

valid for normal winter mean temperatures in southern and central

Sweden.

It should be remembered that the results presented above have been

received when about 75 per cent of all passenger cars have been

equipped with studded tyres during the winter seasons. So these results

may not be generalized to be valid for traffic with normal tyres.
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1 BAKGRUND

Syftet med vägsaltning under vintern är att avlägsna is och snö och på

så sätt erhålla bättre friktion mellan däck och vägbana. Det anses

allmänt att detta syfte med saltning uppnås. Samtidigt misstänker man

att vägsaltet kan ha stora negativa bieffekter: Skador på växtligheten

invid vägen, skador på själva vägen och då i synnerhet på betong-

konstruktioner samt ökade rostskador på fordonsparken. För bilägaren

medför rostskador på fordonet stora kostnader. Samtidigt upplevs ofta

väglaget under vintern vara besvärande smutsigt. Det är en allmänt

spridd uppfattning att saltning orsakar smutsigt väglag, vilket då också

skulle utgöra ytterligare en oönskad bieffekt. Smutsigt väglag ställer

stora krav på effektiv vindrute- och strålkastarspolning och torkning för

god sikt ut ur fordonet. Samtidigt försämrar nedsmutsningen synbar-

heten hos andra fordon, men också av själva vägen genom minskade

kontraster orsakade av en gråsvart smutsbeläggning.

För att kunna studera de olika konsekvenserna av saltning vid en jäm-

förelse med sandning och hyvling har vägverket i samarbete med insti-

tutet utfört ett stort fältförsök. Vid detta försök har två par av

matchade vägar utvalts. Detta innebär att vägarna inom varje par ska

vara så lika varandra som möjligt i olika avseenden utom i den obero-

ende variabeln, som utgjorts av saltning i det ena fallet och sandning

och hyvling i det andra. Inom varje vägpar har därför den ena vägen

varit saltad och den andra sandad och hyvlad.

Det samlade övergripande resultatet från detta fältförsök finns redovi-

sat hos Öberg et al 1985, och omfattar bl a olycksfallsrapportering,

väglagsbeskrivning, vägbanefriktion, fordonskorrosion, väglagets smut-

sighet, bilisternas attityder till saltning m m. I denna rapport ges en

utförligare redovisning av den del av projektet som omfattat studier av

väglagets smutsighet.

Saltning av vägen har som tidigare nämnts ofta förknippats med en

förvärrad nedsmutsning. Men eftersom de mer trafikerade vägarna sal-

tas i högre utsträckning än de mindre trafikerade kan graden av ned-

smutsning lika väl vara en effekt av trafikmängd som av saltning.
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Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken effekt saltning

har på väglagets smutsighet jämfört med sandning och hyvling vid lika

stora trafikmängder. Uppläggningen av försöket har möjliggjort detta

genom att välja två par av vägar som inbördes är så lika varandra som

möjligt.

Några liknande studier av väglagets smutsighet har ej hittats vid litte-

ratursökning. Nedsmutsning av strålkastare och vägmärken har däremot

studerats av Rumar (1974) och Rumar öc Öst (1974). De mätmetoder

som använts vid dessa studier har här testats och vidareutvecklats.

Urvalet av mätmetoder samt resultatet av studien under första försöks-

vintern (1980/81) har redovisats i VTI Meddelande 302 (Helmers (SC

Ytterbom 1982). I denna slutrapport redovisas resultaten från de två

vintrar studien pågått, dvs vintrarna 1980/81 och 1981/82.

2 FRÅGESTÄLLNING

Den huvudfrågeställning som försöket syftar till att besvara kan formu-

leras på följande sätt:

Föreligger det någon ökad nedsmutsning på den saltade jämfört med den

sandade/hyvlade vägen inom varje vägpar?

3 UTFÖRANDE

Nedsmutsningen studerades genom att exponera glasskivor för ned-

smutsning på varje vägsträcka. Graden av nedsmutsning hos dessa glas-

skivor uppmättes i laboratoriet som transmissionsförluster.

Smutsexponeringen utfördes på så sätt att glasskivor monterades baktill '

på en bil som sedan fick trafikera varje vägsträcka.
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Under första vintern monterades två rena glasskivor på bilen vid varje

exponering. Den ena glasskivan var monterad på bilens front, den andra

på bilens bakparti. Exponeringen av båda skivorna gav samma resultat

med avseende på skillnaden i transmission inom varje vägpar. Den

bakmonterade glasskivan hade däremot en genomgående högre ned-

smutsningsgrad.

Under den andra vintern slopades därför den på fronten monterade

glasskivan samtidigt som två glasskivor monterades bak på bilen. Den

ena glasskivan monterades ren inför varje exponering, vilket innebar en

direkt upprepning av första vinterns exponering. På den andra glasski-

van däremot accumulerades smuts över ett stort antal exponeringstill-

fällen på varje vägsträcka.

Glasskivorna monterades i en vertikal hållare strax ovanför bakre stöt-

fångaren på höger sida mellan nummerplåten och bakljusen på den Ford

Taunus Stationsvagn (1980) som användes vid väglagsobservationer och

korrosionsexponering. Smutsexponeringen utfördes samtidigt med korro-

sionsexponeringen, vilket innebar att exponeringen utfördes 4 dagar per

vecka under en körsträcka på varje väg av ca 30 km/dag vintern

1980/81 och ca 20 km/dag vintern 1981/82. Fordonets hastighet vid

exponering har hållits konstant över alla sträckor (ca 70 km/h).

Inför varje exponering på respektive sträcka monterades en ren glas-

skiva i hållaren. Under den andra vintern monterades dessutom en

glasskiva på vilken smutsen på sträckan accumulerades över expone-

ringstillfällen. Efter exponeringen placerades glasskivorna i förvarings-

lådor för uppmätning i laboratoriet eller för ytterligare exponeringar.

4 MÄTNING AV NEDSMUTSNING

Ljusets transmission genom glasskivan uppmättes med hjälp av en lux-

meter och en ljuskälla. Ljuset från ljuskällan föll in utefter fotocellens

normal. Alldeles framför fotocellen och vinkelrät mot strålriktningen

placerades varje glasskiva för transmissionsmätning. Transmissionsvär-

det (T) vid nedsmutsning beräknades enligt följande:
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ringssträcka. Transmissionsvärdena har utifrån detta antagande omräk-

nats att gälla exponeringssträckor av exakt 30,0 km för båda vintrarna.

Detta har gjorts för att underlätta och förenkla presentationen och

jämförbarheten hos resultaten.

Vi väljer att klassindela transmissionsvärdena (T) hos glasskivorna på

följande sätt:

T>,0,90

0,75 sT<0,90

T<0,75

Vid transmissionsvärden efter exponering under 30 km (T)20,90 betrak-

tar vi väglaget som inte särskilt smutsigt. När transmissionen ligger i

området mellan 0,75 och 0,90 (0,75.<T<0,90) betecknas väglaget som

smutsigt samt som mycket smutsigt när transmissionen ligger under

0,75(T<O,75).

Utifrån denna indelning har nedsmutsningen inte varit särskilt stor vid

flertalet exponeringstillfällen. Detta framgår klart av figur 1 och 2,

som visar transmissionen efter exponering för båda vintrarna. Vid fler

än hälften av exponeringstillfällena har transmissionen hos glasskivorna

varit större än 0,94. Detta gäller över alla betingelser (dvs saltning,

sandning, vägpar och vinter).

Av figurerna framgår också klart att nedsmutsningen (transmissionsför-

lusten) genomgående varit större på den saltade sträckan inom varje

vägpar än på den sandade.

Hur stor har då effekten av ökad nedsmutsning vid saltning

varit jämfört med sandning?

För varje exponeringstillfälle har förhållandet (F) mellan transmissionen

för den saltade sträckan (Tsalt) och den sandade sträckan (Tsand) inom

varje vägpar beräknats:
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TF : salt

 

Tsand

Medelvärdet av F över alla exponeringstillfällen (R) har beräknats enligt

nedanstående formel och redovisas i tabell 2 nedan.

_ ZF
F = -

n

Tabell 2 Medelvärdet av transmissionen hos glasskivor exponerade på
den saltade vägen i förhållande till den för den sandade (F).

Table 2 Mean transmi_ssion loss on the salted road in relation to the
sanded road (F) in each pair of roads.

     

F

Antal
Vägpar l Vägpar 2 exponerings-

Lv796, Lv636 Rv32, Lv206 tillfällen

Road pair l Road pair 2 Number of
Road 796 and 636 Road 32 and 206 exposure

occasions

Vintern
Winter
1980/81 0,96 0,98 76

Vintern
Winter
1981/82 0,95 0,98 68

Båda
vintrarna 0,96 0,98 144

_ Both winters

 

Tabell 2 visar att transmissionen som erhållits på den saltade vägen i

genomsnitt utgör 95-98% av transmissionen på den sandade vägsträckan

vid samma mättillfälle. Av ovan redovisade resultat framgår att salt-

ningen inneburit en genomsnittlig transmissionsförlust på mellan2-5%

jämfört med de sandade sträckorna. Detta innebär att den genom-

snittliga skillnaden i nedsmutsning mellan betingelserna saltning och

sandning är små.
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Mot denna bakgrund finns det därför skäl att mera ingående studera

antalet tillfällen vid vilka nedsmutsningen varit stor. I tabell 3 visas

totalantalet exponeringstillfällen med transmissioner hos glasskivorna

som varit mindre än 0,90 respektive 0,75.

Tabell 3 Antalet exponeringstillfällen transmissionen understigit 0,90
respektive 0,75 för de i försöket ingående vägsträckorna.
Totalantalet exponeringstillfällen är 76 vintern 1980-81 och
68 vintern 1981-82.

Table 3 Number of exposure occasions when the transmission of the
glass plates in relation to the transmission of clean,
unexposed plates was less than 0.90 and 0.75 respectively
for the road sections included in the study. The total number
of exposure occasions was 76 in the winter of 1980/81 and
68 in the winter of 1981/82.

  

Transmission Vägpar 1 Vägpar 2 Vägpar 1 och 2
Lv796 Lv636 Rv32 Lv206
Sandad Saltad Sandad Saltad Sandad Saltad

Transmission Road pair 1 Road pair 2 Road pairs
Road 796 and 636 Road 32 and 206 1 and 2

Sanded Salted Sanded Salted Sanded Salted

 

Vintern <0,9O 15 27 10 16 25 43

 

Winter <0,75 6 9 0 3 6 12

1980-81

Vintern <0,90 11 24 14 16 25 40
Winter <0,75 5 11 2 4 7 15
1981-82

Båda <0,90 26 51 24 32 50 83
vintrarna <0,75 11 20 2 7 13 27

Both winters

 

Resultaten, som redovisas i tabell 3, visar att antalet tillfällen med

riktigt smutsigt väglag genomgående varit flerapå den saltade jämfört

med den sandade vägen inom varje vägpar. Sammantaget över hela

materialet (dvs över vintrar och vägpar) har antalet tillfällen med

smutsigt och mycket smutsigt väglag varit nästan dubbelt så stort på de

saltade sträckorna som på de sandade.
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Kumulativa fördelningar av glasskivornas transmission efter

exponering vintern 1980/81.

Cumulative distributions for the transmission of the glass
plates after exposure winter 1980/81.
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Kumulativa fördelningar av glasskivornas transmission efter
exponering vintern 1981/82.

Cumulative distributions for the transmission of the glass
plates after exposure winter 1981/82.
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Skillnaderna i tabell 3 mellan saltad och sandad väg har signifikans-

testats (X2). Materialet har därvidvarit indelat i de tre klasser som

redovisats ovan ( x2=11,24; kritiskt XZ-Värde; d.f.=2; p<0,oi-_-9,21). Skill-

naden är signifikant vilket innebär att saltning har betydelse för antalet

tillfällen vid vilket väglaget har varit smutsigt. Skillnaden i antalet

tillfällen med smutsigt väglag mellan saltad och sandad väg framgår

också klart av dekumulativa kurvor som redovisats i figur 1 och 2 ovan.

I tabell 4 redovisas transmissionens medelvärde vid alla tillfällen med

smutsigt väglag (T<0,90 och T<0,75). Värdena i tabellen visar ingen

enhetlig tendens. Än är det den sandade, än den saltade vägen inom

varje Vägpar och vinter, som har den lägsta transmissionen.

Tabell 4 Medelvärden av uppmätta transmissioner mindre än 0,90
respektive 0,75

 

Table 4 Means of the measured transmissions less than 0.90 and 0.75

respectively.

Transmission Vägpar l Vägpar 2
Lv796 Lv636 Rv32 Lv206

Sandad Saltad Sandad Saltad

Transmission Road pair l Road pair 2
Road 796 andd 636 Road 32 and 206

Sanded Salted Sanded Salted

   

Vintern <0,90 0,75 0,77 0,85 0,84

Winter <0,75 0,66 0,65 - 0,73
1980-81

Vintern <0,90 0,76 0,74 0,83 0,80
Winter <0,75 0,68 0,64 0,67 0,68
1981-82

Båda <0,90 0,75 0,76 0,84 0,82
vintrarna <0,75 0,67 0,64 0,67 0,70

Both winter

 

Resultatet innebär att när det varit smutsigt väglag så har nedsmuts-

ningsgraden varit oberoende av halkbekämpningsmetod saltning eller

sandning.
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Det kan slutligen vara intressant att redovisa antalet exponeringstillfäl-

len vid vilka den saltade respektive den sandade vägsträckan inom varje

vägpar haft det smutsigaste väglaget. Detta görs i tabell 5 nedan. Det

sammanslagna resultatet över vägpar och vintrar visar att de saltade

sträckorna varit smutsigast vid mer än dubbelt så många tillfällen som

de sandade. Denna skillnad är starkt signifikant (X 2:38,12; kritiskt X 2

för d.f.=1; p<0,001=10,83). När transmissionen uttryckt med två deci-

maler varit lika för den saltade och osaltade sträckan har jämförelsen

klassats under rubriken "Lika"i tabellen.

     

Tabell 5 Antalet exponeringstillfällen vid vilka den sandade respek-
tive saltade sträckan inom varje vägpar haft det smutsigaste
väglaget. Siffran inom parents anger antalet i procent av
totalantalet exponeringstillfällen.

Table 5 Number of exposure occasions when the sanded and salted
road section in each road pair has had the dirtiest road
condition. The numbers put in brackets show the numbers in
per cent of the total number of exposure occasions.

Vägpar 1 Vägpar 2
Road pair 1 Road pair 2

Antal
Lv796 Lv636 Rv32 Lv206 exp.tillf.
Sandad Saltad Lika Sandad Saltad Lika för vägpar

SmutsigastSmutsigast SmutsigastSmutsigast 1 resp 2

Road 796 Road 636 No Road 32 Road 206 No Number of
Sand Salt differ- Sand Salt differ- exposure
Dirtiest Dirtiest ence Dirtiest Dirtiest ence occasions

Road pair
1 and 2

Vintern 12 43 21 14 36 26 76
Winter (16) (56) (28) (19) (47) (34) (100)
1980/81

Vintern 13 32 23 15 29 24 68
Winter (19) (47) (34) (22) (43) (35) (100)
1981/82 '

Båda 25 75 44 29 65 50 144
vintrarna (17) (52) (31) (20) (45) (35) (100)
Both winters
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Tabell 5 (fortsättning)
Table 5 (continued)

 

Vägpar 1 och 2
Road pair 1 and 2

     

Sandad Saltad Lika Totala
Smutsigast Smutsigast antalet

exp.tillf.
för vägpar

1 och 2

Sand Salt No Total number
Dirtiest Dirtiest differ- of exposure

ence occasions over
road pair

Vintern 26 79 47 152
Winter (17) (52) (31) (100)
1980/81

Vintern 28 61 47 136
Winter (21) (45) (34) (100)
1981/82

Båda 54 140 94 288
vintrarna (19) (48) (33) (100)
Both winters

5.2 Mätning av väglagets smutsighet ackumulerat över ett stort

 

antal exponeringstillfällen vintern 1981/82

 

Vid dessa exponeringar har två uppsättningar glasskivor använts. Varje

uppsättning har exponerats varannan vecka vid de fyra ordinarie expo-

neringstillfällena. Den uppsättning glasskivor som inte exponerats den

aktuella veckan har varit intagna för transmissionsmätning. Vid första

exponeringstillfället var glasskivorna rena. Därefter rengjordes de inte

någon gång så länge försöket pågick.

Eftersom exponeringen av varje uppsättning glasskivor har skett vid

helt olika tillfällen har två av varandra oberoende uppsättningar av data

erhållits för varje vägpar.
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Figur 3 Transmissionen hos två glasskivor efterupprepad exponering
på varje vägpar under 8 veckor vintern 1981/82.

Figure 3 The transmission of two glass plates after repeated exposure
on each pair of roads during 8 weeks winter 1981/82.
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Figur 4 Transmission hos tvâ glasskivor efter upprepad exponering
på varje vägpar under 7 veckor vintern 1981/82.

Figure 4 The transmission of two glass plates after repeated exposure
on each pair of roads during 7 weeks winter 1981/82.
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I figurerna 3 och 4 redovisas utvecklingen av transmissionen över

vintern för de båda uppsättningarna glasskivor. Kurvorna i figur 3 visar

en kraftig transmissionsförlust efter 1:a veckan. De två följande expo-

neringsveckorna (3:dje och 5:te veckan) visar i huvudsak en förbättrad

transmission vilket antagligen berott på att väglaget vid något eller

flera tillfällen har varit så vått att smutsen runnit av glasskivorna.

Under de tre följande veckorna har transmissionen i stort sett varit

oförändrad och sedan sjunkit kraftigt under de sista två exponerings-

veckorna. I motsats till den första uppsättningen glasskivor (figur 3)

visar den andra uppsättningen (figur 4) en avtagande tendens hos trans-

missionen under hela exponeringsperioden.

Gemensamt för båda uppsättningarna data är att transmissionen hos

glasskivor exponerade på de saltade sträckorna är lägre än transmissio-

nen hos glasskivor exponerade på motsvarande sandade sträckor inom

varje vägpar.

Detta resultat är en bekräftelse av huvudresultatet redovisat under

punkt 5.1 ovan; nämligen att den saltade vägen orsakar större grad av

nedsmutsning än den sandade.

6 DISKUSSION

Smutsexponeringen har utförts på två par av vägar som inom varje par

skall vara så lika varandra som möjligt. Detta gäller sådana förhållan-

den som kan ha betydelse för utfallet i den beroende variabeln - i detta

fall grad av nedsmutsning. Problemet är dock att vi inte på förhand vet

vilka förhållanden som kan ha betydelse.

Eftersom vägarna i varje vägpar aldrig kan göras helt identiska bör man

därför låta slumpen avgöra vilken väg inom varje par som skall saltas

resp sandas. Skall försöket sedan upprepas kan man på nytt slumpvis

fördela betingelserna alternativt låta betingelserna systematiskt alter-

nera inom varje vägpar så att den väg som var saltad ena vintern inte

saltades den efterföljande och vice versa.
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Av olika administrativa och praktiska skäl har man i detta experiment

bestämt att den ena vägen inom varje vägpar skall saltas och den andra

sandas. Någon växling av betingelserna inom vägparen har därför ej

kunnat göras från en vinter till nästa.

Strikt vetenskapligt innebär detta förhållande att resultaten kan vara

behäftade med systematiska fel av okänd storlek. Detta är ett viktigt

påpekande. Samtidigt kan man göra den bedömningen, mot bakgrund av

de observationer och erfarenheter som gjorts under försöket, att de

systematiska felen med stor sannolikhet inte är så stora att det inte

skulle föreligga någon sann skillnad i nedsmutsning mellan saltad och

sandad väg.

Vägarna inomvarje vägpar har valts så att de skall ha ett så likartat

trafikflöde som möjligt. Någon trafikräkning av systematiskt slag har

inte företagits under själva försöket utan de uppgifter som föreliger

utgörs av Vägverkets trafikräkningar och omfattar axelpar per års-

medeldygn i en eller ett par punkter utefter varje väg. Trafikflödet för

vägpar 1 har varit av storleksordningen 5000 axelpar per årsmedeldygn

medan motsvarande siffra för vägpar 2 har varit knappt 3000.

Trafikflödena på exponeringssträckorna inom vägpar 2 har enligt dessa

uppgifter varit identiska. Däremot har en viss skillnad i trafikflöde

förelegat inom vägpar 1. Denna skillnad i trafikflöde kan uppskattas ha

inneburit ett trafikflöde på den saltade sträckan som varit i storleks-

ordningen 10% större under den första vintern och 20% större under den

andra jämfört med den sandade sträckan. (Anledningen till denna skill-

nad mellan vintrar är att exponeringssträckans placering ändrats.) Vid

bearbetningen av resultaten har ingen hänsyn tagits till dessa sannolika

skillnader.

Antar man att nedsmutsningsgraden inom varje vägpar varit direkt

proportionell mot trafikarbetet skulle man kunnat normera data att

gälla ett lika stort trafikarbete genom att multiplicera varje transmis-

sionsvärde uppmätt på den saltade sträckan inom vägpar 1 med en

korrektionsfaktor.
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Detta skulle dock inte ha påverkat huvudresultatet av studien utan

enbart något minskat storleken av deuppmätta skillnaderna mellan den

saltade och den sandade sträckan inom vägpar l.

Samtidigt med smutsexponeringen har man utfört väglagsbedömningar

genom att klassa väglaget i någon av följande kategorier: Torr barmark;

våt, fuktig barmark; packad snö, tjock is; tunn is; lös snö; snömodd;

rimfrost. Förekomsten av dessa väglag under varje vintersäsong finns

redovisade i huvudrapporten (Öberg et al 1985, sid 18). Den mest

utmärkande skillnaden i väglaget mellan saltad och sandad väg inom

varje vägpar är för det första att andelen barmarksväglag ökar med

saltning och för det andra att detta huvudsakligen beror på att andelen

våt, fuktig barmark är betydligt större på de saltade sträckorna jämfört

med de sandade.

Vid en jämförelse mellan varje mätning av väglagets smutsighet med de

samtidigt utförda väglagsbedömningarna framgår att en hög nedsmuts-

ningsgrad företrädesvis erhålles då väglaget klassats som våt, fuktig

barmark.

Mot denna bakgrund kan man sätta upp ett hypotetiskt orsakssamband:

vintersaltning orsakar att andelen vått, fuktigt barmarksväglag ökar

varvid andelen vått, fuktigt barmarksväglag utgör en viktig förklarings-

variabel (den viktigaste?) vad gäller väglagets smutsighet.

Under försöksvintrarna har skillnaden i andelen våt, fuktig barmark

mellan saltad och sandad väg varit större vid vägpar l än vid vägpar 2

(se VTI Rapport 282, sid 18). En trolig orsak till detta kan vara att den

saltade vägen i vägpar l oftare har saltats än motsvarande väg i vägpar

2. Under första vintern saltades den saltade vägen i vägpar 1 71 gånger

jämfört med 33 gånger för motsvarande väg i vägpar 2. Under andra

vintern var motsvarande antal saltningstillfällen 33 resp 31 (Se

Jutengren 1982 och 1983, Tabell 2 i båda).

En möjlig men mindre trolig orsak kan vara skillnaden i trafikarbete

mellan vägparen. Trafiken borde ha en motsatt effekt nämligen att

genom smutssprut, uppvärmning och turbulens torka upp vägbanan.

VTI RAPPORT 286



19

Saltet däremot är hygroskopiskt, vilket innebär att det drar till sig

fuktighet från luften.

Utformningen av försöket har fordrat en stor administrativ apparat som

omöjliggjort att man slumpmässigt kunnat välja ut ett stort antal

vägpar inom ett väl definierat geografiskt område för studium. Kon-

sekvenserna av detta är, att man utifrån de resultat som erhållits för

två systematiskt utvalda vägpar i Linköpingsområdet, bör vara försiktig

med att generalisera den uppmätta effektens storlek att gälla svenska

vägar i allmänhet.

Samtidigt måste man bedöma sannolikheten som liten att man på vägar

med likartat trafikarbete, likartad dubbdäcksandel, beläggningstyp

(asfaltbetong och ytbehandling) och klimattyp skulle få ett resultat

som i någon väsentlig grad avviker från det som här redovisats.

Transmissionsmåttets validitet och reliabilitet med avseende på mät-

ning av nedsmutsning behandlas i VTI-Meddelande 302 (Helmers år

Ytterbom 1982). Man har där visat att transmissionsmâttet är högt

korrelerat med två andra mått på nedsmutsning nämligen reduktion av

ljushetskontrasten mellan ljusa och mörka ytor hos ett objekt samt

reduktion av reflexers retroreflexionsförmåga. På grund av trans-

missionsmåttets mycket höga reliabilitet (rxx:0,99) och enkelhet valdes

detta mått för det fortsatta försöket.
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7 SLUTSATSER

De resultat som erhållits och som här redovisats är förvånansvärt

stabila över de båda vintrarna försöket pågått. Att den första vintern

haft normal temperatur och den andra varit kall (se Öberg et al 1985,

sid 10) tycks inte på något påtagligt sätt ha påverkat skillnaden i

nedsmutsning mellan saltad och sandad väg. Detta tyder på att resulta-

ten torde kunna vara giltiga för normala och kalla vintrar med normala

nederbördsmängder i södra Sverige. Det måste dock påpekas att skill-

naden i saltning mellan saltad och sandad väg upphör dels vid tempera-

turer under 7°C samt dels då vägbanorna är torra och fria från snö och

is eftersom man då inte har anledning att salta.

Den första vinterns resultat, som tidigare redovisats i VTI-Meddelande

302, har resulterat i frågeställningar som bekräftats av resultaten från

den andra vintern. De slutsatser som kan dras är som följer:

- saltning har orsakat större nedsmutsning än sandning (tabell 1)

- den genomsnittliga ökningen av nedsmutsningen vid saltning har varit

liten (tabell 2)

- den saltade vägen har varit smutsigare än den sandade vid mer än

dubbelt så många tillfällen än som gällt för motsatsen (tabell 5)

- riktigt smutsigt väglag har uppträtt oftare på den saltade än på den

sandade vägen (tabell 3)

- vid de tillfällen väglaget varit riktigt smutsigt har ingen skillnad

uppträtt i nedsmutsningsgrad mellan den saltade och sandade vägen

(tabell 4).
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