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FÖRORD

En försöksverksamhet med osaltade vägar har diskuterats länge. Diskussio-

nen startade utifrån de stora svårigheter som föreligger att kvantifiera

saltningens inverkan på trafikolyckor. Det tycks i det närmaste vara

omöjligt att dra några säkra slutsatser om vad som kommer att hända om

man minskar eller ökar omfattningen av det saltade vägnätet utifrån dessa

typer av studier.

Det enda befintliga alternativet till saltning är sandning och vid vissa

väglag snö- och ishyvling, vilket innebär en sänkt standard från friktions-

synpunkt.

Vägverket gav 1979 i uppdrag till Statens väg- och trafikinstitut (VTI) att

tillsammans med Statens Provningsanstalt (SP) studera effekterna av ett

"FÖRSÖK MED ANNAN HALKBEKÄMPNINGSSTANDARD PÅ SAÄLTADE

VÄGAR"

Projektets arbetsnamn har varit "Försök med osaltad väg vintertid".

Projektledare har varit Gunnar Carlsson, VTI. Projektet har planerats och

genomförts i samråd med Börje Andersson, Vägförvaltningen i Östergöt-

lands län och Per-Gunnar Land, Vägverkets planeringsavdelning.

Resultaten från respektive vinter har tidigare dokumenterats i ett antal

VTI-meddelanden. Föreliggande rapport utgör en sammanställning av dessa.

För varje författare anges nedan vilket/vilka delar denne är ansvarig för

vid sammanställning av denna rapport.

Peter W Arnberg: Bilisternas och lastbilschaufförernas inställning

Gunnar Carlsson: Diskussion och slutsatser

Gabriel Helmers: Väglagets smutsighet

Kurt Jutengren: Korrosion

Per-Gunnar Land Bakgrund, syfte, försökets uppläggning och genom-
förande. Väghållarens erfarenheter och kostnader,
reaktioner i massmedia
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Gudrun Öberg: Väderleksförhållanden de olika vintrarna, olyckor, väg-

lag, friktion, trafikflödets variation med väglag,

reshastighet, vägslitage, diskussion och slutsatser,

fortsatt FoU.

Ett varmt tack riktas till alla som medverkat i projektet.
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Försök med osaltade vägar

Huvudrapport

av Gudrun Öberg, Peter W Arnberg, Gunnar Carlsson, Gabriel Helmers,

Kurt Jutengren och Per-Gunnar Land.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 Linköping

REFERAT

För att erhålla en fullständigare bild av saltningens för- och nackdelar

startade Vägverket vintern 1979/80 ett projekt för att se vilka konsekven-

ser det får att inte utföra kemisk halkbekämpning (saltning). Statens väg-

och trafikinstitut har tillsammans med Vägverket och Statens Provnings-

anstalt gjort omfattande studier av väglags- och friktionsförhållanden,

bilisternas hastighetsanpassning, den tunga trafikens framkomlighet, korro-

sion och nedsmutsning samt trafikanternas inställning till väghållning och

halkbekämpning. För att få referensmaterial inleddes undersökningarna

vintern 1979/80 då alla vägar fortfarande saltades. Försöken utfördes i

etapper.

Etapp 1 genomfördes vintern 1980/81. Två vägar, som tidigare saltats, hölls

då osaltade. Den ena vägen hade breda vägrenar, var rak och plan. Den

andra saknade vägrenar, var krokig och plan.

Etapp 2 genomfördes vintern 1981/82 och inriktades mot en kartläggning av

den tunga trafikens problem på backiga avsnitt. Försöket utökades därför

med två backiga vägar.

Etapp 3 genomfördes vintern 1982/83 i samma omfattning som etapp 2.

Dock skulle man genom förbättrad vinterväghållning försöka minska de

problem som ibland uppstod på de backiga sträckorna vintern 1981/82.

Vintern 1983/84 saltades alla vägar återigen och då genomfördes en

_ uppföljning av trafikanternas inställning.

Till varje osaltad väg valdes en liknande kontrollväg som fortfarande

saltades och på vilken samma undersökningar gjordes.
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Experiments with unsalted roads

Final report

by Gudrun Öberg, Peter W Arnberg, Gunnar Carlsson, Gabriel Helmers,

Kurt Jutengren and Per-Gunnar Land.

Swedish Road and Traffic Rescarch Institute (VTT)

S-581 01 Linköping Sweden

ABSTRACT

In order to obtain a more complete picture of the advantages and

disadvantages of salting, the Swedish National Road Administration started

a project in winter 1979/80 which sought to determine the cohscqucnces of

discontinuing chemical deicing (salting). The Swedish Road and Traffic

Research Institute, together with the Swedish National Road Administra-

tion and the National Testing Institute of Sweden, have made extensive

studies of road conditions and friction, drivers! speed adaptation, accessibi-

lity of heavy vehicles, corrosion, dirt spray and drivers! attitudes to road

maintenance and deicing. To obtain reference material, the studies were

started in winter 1979/80 when all roads were still salted. The experiments

were organized in three stages.

Stage 1 was carried out in winter 1980/81. Two roads, which had earlier

been salted, were then left unsalted. One of these had wide hard shoulders

and was straight and level. The other lacked hard shoulders and was

sinuous and level.

Stage 2 was carried out in winter 1981/82 and was aimed at surveying the

problems of heavy vehicles on hilly roads. The experiments weretherefore

extended with two hilly roads.

Stage 3 was carried out in winter 1982/83 to the same extent as Stage 2.

However, improved winter road maintenance was to be applied in order to

reduce the problems occurring on the hilly roads in winter 1981/82.

During winter 1983/84, all the roads were salted again and a follow-up

study was made of drivers! attitudes.

For each unsalted road, a similar control road was selected which con-

tinued to be salted. Similar investigations were made on these roads.
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Försök med osaltade vägar

Huvudrapport

av Gudrun Öberg, Peter W Arnberg, Gunnar Carlsson, Gabriel Helmers,

Kurt Jutengren och Per-Gunnar Land.

Statens väg- och trafikinstitut (VTT)

581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Is och snö medför problem för vägtrafiken. För att minska dessa problem

har olika metoder för snöröjning och halkbekämpning utarbetats. Saltning

har därvid visat sig vara en effektiv sådan metod. En del menar dock att

saltning medför större nackdelar än fördelar. Vägverket har därför genom-

fört en serie försök för att se vilka konsekvenser en halkbekämpning utan

salt får. Försöket startade i liten skala för att successivt utvidgas om

resultaten blev positiva. Statens väg- och trafikinstitut, Statens provnings-

anstalt, och Vägverkets arbetstekniska grupp (DDa2) har följt de olika

effekter som försöken fått.

Den första etappen genomfördes i Östergötland vintern 1980/81. Två vägar, 

som tidigare saltats, hölls då osaltade (Lv 796 vilket är gamla E4:an öster

om Linköping och Rv 32 mellan Skänninge och Motala). Provsträckan på Lv

796 är 17 km lång med en årsdygnstrafik (ÄDT) på 2800-5300, har breda

vägrenar och är rak och plan. Provsträckan på Rv 32 är 16 km lång med en

ÅDT på 2700-3400, saknar vägrenar och är krokig och plan. Trafiken är

huvudsakligen lokal pendeltrafik. Trafikanterna informerades om försöket

dels genom lokala massmedia, dels genom skyltar längs provvägarna.

Den andra etappen (vintern 1981/82) inriktades mot en kartläggning av den 

tunga trafikens problem på backiga vägavsnitt. Försöket utökades därför

med två backiga vägar i Östergötland (Rv 34 söder om Linköping och Rv 55

norr om Norrköping). Provsträckan på Rv 34 är 56 km lång och på Rv 55 är

den 25 km lång. Ärsdygnstrafiken varierar mellan 1900 och 11000. Aven

under denna etapp erhöll trafikanterna information om försöket genom

lokala massmedia och genom skyltar längs provvägarna.

Den tredje etappen (vintern 1982/83) skulle enligt de planer som gjorts upp 

omfatta alla saltade vägar i en större region t ex hela Östergötland. Pga en
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tendens till ett ökat antal olyckor på de backiga provvägarna och pga

klagomål från en del förare av tunga fordon beslöt vägverket att fortsätta i

samma omfattning som under etapp 2. Dock skulle man genom förbättrad

vinterväghållning söka minska de problem som ibland uppstod på de backiga

provavsnitten vintern 1981/82.

Under den tredje etappen blev vägförvaltningen tveksam om försöket skulle

fortsätta. Olycksökningen hade fortsatt på de backiga provvägarna. Man

fick fortfarande klagomål från den tunga trafiken. Efter att ha tillsatt en

referensgrupp med representanter för bl a åkerinäringen, chaufförerna och

olika statliga myndigheter där problemen diskuterades fattade vägverket

beslut om att avbryta försöken.

De viktigaste resultaten från försöken med osaltade vägar i Östergötland

är följande:

- avseende de raka och plana vägsträckorna visar på en

27 % ökning av de polisrapporterade olyckorna och på de backiga

vägarna är olycksökningen 53 %. På de plana sträckorna är olycksök-

ningen inte statistiskt säkerställd (5% risknivå), vilket den dock är på de

backiga.

 

- Väglagsstudier visar att andelen is-/snöväglag är ca 10 procentenheter

större på de osaltade vägarna. Det sker även en omfördelning av

is/snöväglagen så att de osaltade vägarna får mer packad snö, tunn och

tjock is medan de saltade vägarna som regel har mer snömodd. Andelen

våt barmark är större på de saltade vägarna medan torr barmark är lika

vanligt på den saltade som på den osaltade.

 

- Friktionsmätningar visar att friktionsnivåer mellan 0.15 och 0.40 är 40-

50 % vanligare på de osaltade än på de saltade vägarna i spåren och 10-

15% vanligare mellan spåren. Övergångssträckorna mellan de saltade

och osaltade avsnitten kan ibland vara relativt långa genom att salt

dras in på de osaltade vägarna. . Mätningarna visar dock inga tendenser

till återfrysningssituationer eller andra överraskande väglag. Vid halt

väglag varierar friktionen mer tvärs vägen (genom spårbildning) på de

saltade än på de osaltade vägarna.

 

- Ett försämrat väglag i form av is/snö på vägen sänker trafikflödet med

upp till 5 %. Denna skillnad kan dock vara en effekt av att mätappara- -

turen intefungerar likabravid is/snö på vägen. b

 

- Hastighetsstudier visar att bilisterna körde ungefär lika fort på de

osaltade vägarna som på de saltade vid samma väglag. Förare av lätta

fordon sänker vid is/snö hastigheten till cirka 70-90 % av barmarks-

hastigheten. Förare av tunga fordon sänker som mest till 75-30 % av

barmarkshastigheten och som minst sänker de inte alls hastigheten. Vid

lös snö/snömodd kan det hända att medelhastigheten för de tunga
fordonen är högre än för de lätta.
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- Studierna av korrosion visar att rostangreppen på provkroppar av bilplåt

(såväl behandlade som obehandlade) var mindre än hälften så omfattan-

de på de osaltade vägarna som på de saltade.

- Studierna av väglagets smutsighet visar att antalet dagar med stark

nedsmutsning var ca hälften så stort på de osaltade vägarna som på de

saltade. På den osaltade vägen var det 6-7 dagar mot på den saltade 12-

15.

 

- Metoden att studera stopp i backar innehåller flera osäkerhetsmoment.

Den beräknade stopptiden är emellertid så pass liten att de ekonomiska

konsekvenserna blir relativt måttliga även vid en kraftig uppräkning.

Däremot upplevs säkert väntetiden i samband med stopp mycket

irriterande.

 

- Vägslitaget under vintern var 10-20 % större på den saltade vägen än på

den osaltade.

- Kartläggningen av bilisternas inställning visar att åsikterna om saltning

går vitt isär. Många tycktes vilja helt ta bort saltning, medan andra

upplevde saltning som nödvändig. Flertalet var försiktiga i sina åsikter.

De ansåg att saltningen inverkar negativt på miljön samt ger mer

rostskador och nedsmutsning på bilar. De tyckte även att det är svårare

att bedöma halka på en saltad väg. Hälften ansåg dock att saltningen

har en gynnsam effekt på trafiksäkerhet och framkomlighet.

 

Närmare hälften av de tillfrågade önskade någon form av partiell

saltning, dvs vid svåra partier såsom backar, korsningar o dyl.

70-30 % var positiva till fortsatta försök med osaltade vägar.

- Kartläggningen av lastbilschaufförernas inställning visar att de är mer

positiva till saltning än personbilsförarna. Deras största problem är

bromsning och styrning i nedförsbacke liksom stillestånd i uppförs-

backar vid halt väglag och de kostnader detta medför.

Ca 30% sade sig ha tagit omvägar någon gång under vintern för att

undvika att köra på de osaltade vägarna (ca 10% hade tagit längre

omvägar). Ca 10% hade någon gång under vintern väntat på att sträckan

skulle bli farbar eller undvikit den vissa tider.

Av lastbilsförarna var ca 50% positiva till fortsatta försök med osaltade

vägar om övrig vinterväghållning intensifierades, ca 20% var tvek-

samma och ca 30% var negativa.

Dessutom har lastbilsförarna kommit med egna kommentarer avseende

saltning och vinterväghållning. Man kan ur dessa utläsa att det finns två

läger. Vissa är negativa till salt och menar att osaltade vägar: skapar

större medvetande omhalka, att snömodd (från saltningen) ger risk för

"planing" även med Jastbil m m. Andra är positiva till salt och menar

att vägskatterna är så höga att de fordrar en normal vinterväghållning,

att lastbilschaufförer måste få kräva samma arbetsskydd somgäller för

andra arbetsplatser, att det känns tryggare att köra på saltad väg m m.
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- Väghållarens viktigaste erfarenhet är att det med nu utvecklade meto-

der inte gick att upprätthålla vad man anser vara en acceptabel

vägbana utan att använda salt. Även när man satte in starkt ökade

resurser klarade man inte vid några tillfällen att leva upp till instruk-

tionen som föreskriver en jämn is- eller snövägbana som lägsta accepta-

bel standard. Den mest besvärliga vädersituationen var blöt nysnö på

en kall (tidigare nerkyld) vägbana. 1 dessa fall fäste snön på vägbanan,

packades snabbt av trafiken och var, om temperaturen sjönk, mycket

svår att få bort. En annan situation som är mycket besvärlig att klara

utan salt är underkylt regn.

 

- Vägverkets kostnader var ungefär lika stora på de raka och plana

osaltade vägarna och på en av de backiga som på motsvarande saltade.

De pengar som sparades in genom att inte använda salt gick i stället åt

till ökad hyvling och sandning. På den andra av de backiga osaltade

vägarna ökade kostnaderna. Trots ökade kostnader var det svårt att

upprätthålla önskvärd standard.

 

- Massmedia har visat ett ganska stort intresse för försöket. Lokaltid-

ningarna har visat det största intresset, men även radio och TV har haft

några reportage. De flesta inslagen var av informativ karaktär, objek-

tiva och neutrala.

De ovan redovisade erfarenheterna från försöket och resultaten av uppfölj-

ningen visar att saltningen utgör ett mycket komplext problem. Många

effekter påverkas och vissa i stor utsträckning. Den största relativa

inverkan erhölls på korrosionen, nedsmutsningen och antalet olyckor.. Det

finns också effekter som svårligen låter sig mätas men som trots detta har

stor betydelse. Exempel på detta är yrkesschaufförernas krav på en trygg

arbetsmiljö och den väghållande personalens tveksamhet inför en alternativ

väghållning som faktiskt innebär en lägre friktion och ojämnare vägbanor.

Problemets komplexitet gör att behovet att försöka sammanfatta resulta-

ten av undersökningen på ett gripbart sätt är stort. En möjlighet är att

försöka göra en monetär värdering av de uppmätta effekter för vilka detta

är genomförbart. Ett försök till detta har gjorts i form av ett räkne-

exempel som jämför alternativen salt och icke salt. Eftersom det primära

syftet med räkneexemplet är att belysa den relativa storleksordningen av

de olika effekterna har av praktiska skäl beräkningen utförts för de 11 mil

vägar som ingår i försöket i stället för samtliga saltade vägar i landet.

Kostnadsberäkning har gjorts av effekter av alternativen salt/icke salt på

olyckor, korrosion, restid, stopptid, bränsleförbrukning, vinterväghållning,

broreparationer och andra indirekta väghållarkostnader.
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Resultatet av beräkningen visar att de två stora posterna i sammanhanget

är det ökade antalet olyckor och den minskade korrosionen och att dessa

två poster är av samma storleksordning. Övriga effekter är mer än 50

gånger mindre. Pga ett litet antal olyckor är skattningen av ökningen i

olyckskostnad mycket osäker.

Det bör påpekas att försökets begränsade omfattning i tid och rum

sannolikt har påverkat resultaten. Eftersom det fanns alternativa vägar så

torde framkomlighetsproblemen ha underskattats. Vidare är det troligt att

trafikanterna efter en tid vänjer sig vid de försämrade förhållandena och

anpassar sig så gott det går genom att skaffa sig bättre vinterutrustning

och ändra sitt körsätt. Detta torde påverka trafiksäkerheten och även

framkomligheten på ett positivt sätt på den osaltade vägen.

På grund av de stora effekterna på framförallt antalet olyckor och

korrosion är det viktigt att forskningen inom området fortsätter. Kommu-

nikationsdepartementet har tagit initiativet till ett projekt som har till mål

att minska saltanvändning eller skadeverkningarna av saltning utan att för

den skull ge avkall på trafiksäkerhet och framkomlighet. VV, VTI och

kommunförbundet har pga detta utarbetat ett brett upplagt forsknings-

program. Eftersom lönsamheten kan vara stor med "rätt" halkbekämpning

är det väsentligt att medel snarast avsätts för denna forskning.
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Experiments with unsalted roads

Final report

by Gudrun Öberg, Peter W Arnberg, Gunnar Carlsson, Gabriel Helmers,

Kurt Jutengren and Per-Gunnar Land.

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

S-581 01 Linköping Sweden

SUMMARY

Ice and snow cause problems for road traffic. To alleviate these, various

methods for snowclearing and de-icing have been developed. Salting has

been found to be an effective method. However there are views that the

disadvantages of salting are greater than its advantages. The Swedish

National Road Administration (VV) has therefore conducted a series of

experiments to determine the consequences of winter road maintenance

without salt. The experiments were started on a small scale to be

successively extended if the results were positive. The Swedish Road and

Traffic Research Institute (VT], together with the National Testing

Institute of Sweden and the Swedish National Road Administration's Office

for Work Techniques (DDa2) have followed up the results of the experi-

ments.

The first stage was conducted in the county of Östergötland during winter

1980/81. Two roads, earlier salted, were then left unsalted (road 796,

which is the old E4 east of Linköping, and road 32 between Skänningé and

Motala). The test stretch on road 796 was 17 km long, with an average

annual daily traffic (AADT) of 2800-5300 vehicles, wide hard shoulders and

straight and level alignment. The test stretch on road 32 was 16 km long,

with an AADT of 2700-3400 vehicles, but lacks hard shoulders and is

sinuous and level. Traffic is mainly local commuter traffic. Road users

were informed of the experiments through the local mass media and by

signs along the test roads.

The second stage (winter 1981/82) was aimed at surveying the problems of 

heavy traffic on hilly roadsections. The experiments were therefore

extended with two hilly roads in Östergötland (road 34 south of Linköping

and road 55 north of Norrköping). The test stretch on road 34 was 56 km

long and that on road 55 was 25 km long. The average annual daily traffic
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varies between 1900 and 11000 vehicles. Also during this stage, road users

were informed of the experiments through the local mass media and by

signs along the test roads.

According to the plans, the third stage (winter 1982/83) was to include all

salted roads in a larger region, such as the whole county of Östergötland.

Owing to a tendency to an increased number of accidents on the hilly test

roads and complaints from a number of drivers of heavy goods vehicles, VV

decided to continue the experiments to the same extent as in stage 2.

However, improved winter road maintenance was planned to solve the

problems which had sometimes occurred on the hilly test stretches in

winter 1981/82.

During the third stage, the regional road administration offices became

doubtful as to whether the experiments should continue. The increase in

accidents continued on the hilly test roads. Further complaints were

received from drivers of heavy vehicles. After appointing a reference

group which discussed the problems with representatives from the trans-

port trade, drivers and various government agencies, the Road Administra-

tion decided to stop the experiments.

The most important results from the experiments with unsalted roads in

Östergötland are as follows:

- Statistics for the straight and level stretches of road show a 27 %

increase in accidents notified by the police. On the hilly roads, the

increase is 53 %. On the level stretches, the increase in accidents has

not been statistically established (5 % risk level), although it has been

established for the hilly roads.

- Road condition studies show that the proportion of icy/snowy conditions

is about 10 percent units greater than on the unsalted roads. There is

also a redistribution of the icy/snowy road conditions, so that the

unsalted roads receive more packed snow, thin and thick ice while the

salted roads generally have more slush. The proportion of wet bare

ground is greater on salted roads but the proportion of dry bare ground

is almost the same on salted and unsalted roads.

 

- Friction measurements show that friction levels between 0.15 and 0.40

are 40-50 % more frequent than on the salted roads measured in the

ruts and 10-15 % more frequent between the ruts. Transitional

stretches between salted and unsalted stretches may occasionally be

relatively long because salt is drawn onto the unsalted roads. However,

the measurements showed no tendency to refreezing situations or other
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surprising road conditions. In slippery conditions, friction varies more

across the road (through rut formation) on the salted as compared to

the unsalted roads.

- road conditions in the form of ice/snow on the road reduce the

traffic flow by up to 5 %. This difference may, however, be a result of

inaccurate operation of the measuring equipment in icy/snowy condi-

tions.

 

- Speed studies show that speeds were about the same on unsalted roads

as on salted roads under similar conditions. Drivers of light vehicles

reduced speed in icy/snowy conditions to about 70-90 % of their speed

on a dry surface. Drivers of heavy vehicles reduced their speed to at

most 75-30 % and in some cases no reduction at all was made. In loose

snow/slush, the mean speed of heavy vehicles may be higher than that

of light vehicles.

- Studies of corrosion show that rust corrosion on test specimens of car

body steel (both treated and untreated) were less than half as extensive

on the unsalted roads as compared to the salted roads.

- Studies of dirt spray in relation to winter road maintenance method

show that there was significantly more dirt spray on the salted roads.

The mean difference over all measurement occations was small but the

number of days with severe dirt spray was only about half as many on

the unsalted roads as on the salted ones.

- The method of studying stops on hills involves several points of

uncertainty. However, the calculated stop time is so short that the

economic consequences are relatively slight, even for a high count. On

the other hand, waiting time in conjunction with a stop is regarded as

very irritating.

 

- Road wear in winter was 10-20 % greater on salted roads than on

unsalted roads.

- The survey of drivers! attitudes shows that views on salting are very

divergent. Many seemed to want salting abandoned completely, while

others considered it essential. The majority were cautious in their

attitude. They considered salting to have a negative influence on the

environment and also that it leads to more rust corrosion and dirt spray

on cars. They also thought that it was more difficult to judge

slipperiness on a salted road. However, half of them thought that

salting has a favourable effect on traffic safety and accessibility.

 

Almost half of those questioned wanted some form of partial salting,

i.e. on risky sections such as hills, junctions etc.

70-30 % were positive to further experiments with unsalted roads.

- The survey of truck drivers! attitudes shows that they are more positive .

to salting than car drivers. Their greatest problem is braking and

steering on downward gradients, in addition to standstills on hills in

slippery conditions and the costs these incur.
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XI

About 30 % said that they had taken a detour some time during the

winter to avoid the unsalted roads (about 10% had taken a longer

detour). About 10 % had at some time during the winter waited for the

stretch to be trafficable or had avoided it at certain times.

Of the truck drivers, 50 % were positive to continued experiments with

unsalted roads if other winter road maintenance was intensified. About

20 % were doubtful and about 30 % were negative.

In addition, truck drivers added their own comments regarding salting

and road maintenance. From these, it can be seen that there are two

camps. One is negative to salting and of the opinion that unsalted

roads create greater awareness of slipperiness, that slush (from salting)

leads to a risk of "aquaplaning" even with a truck and so on. Others are

positive to salting and say that road taxes are so high that they have a

right to demand normal winter road maintenance, that truck drivers

must have the same protection in their jobs as at other workplaces, that

they feel safer when driving on a salted road etc.

- The principal finding made by the road administration is that with the

techniques so far developed it is not possible to achieve an acceptable

road surface without using salt. Even when greatly increased resources

were set in, it was not possible on some occasions to fulfil the

directives for a smooth ice or snow road surface as the lowest

acceptable standard. The most troublesome weather situation was wet,

new snow on a cold(previously frozen) road surface. In these cases,

snow adhered to the road surface so that it was rapidly packed by the

traffic and if the temperature fell, became very difficult to remove.

Another situation which was very troublesome to tackle without salt

was subcooled rain.

 

- The road administration's costs were approximately the same on the

straight and level unsalted roads and on one of the hilly roads as on

corresponding salted roads. The money saved by not using salt went

instead to increased grading and sanding. On the other hilly unsalted

road, costs increased. But despite higher costs, it was difficult to

maintain a desirable standard.

 

- The mass media showed considerable interest in the experiments. The

local press showed the greatest interest, but TV and radio also provided

reports. Most were of an informative nature, objective and neutral.

 

The experience and results of the experiments recorded above show that

salting is a very complex problem. Many different impacts are involved

some of which are very great. The largest relative effect is on corrosion,

dirt spray and the number of accidents. There are also effects which are

very difficult to measure, but which nevertheless are highly significant.

Examples include professional drivers! demands for a safe working environ-

ment and the doubts of road maintenance personnel] regarding a different

approach which, in fact, means lower friction and more uneven road

surfaces. The complexity of the problem increases the need to summarize
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XII

the results in an easily evaluated form. One possibility is to make a

monetary evaluation of the effects which have been measured where this is

feasible. An attempt has been made in the form of a calculated example,

which compares the alternatives of salt and no salt. Since the primary aim

of the example is to shed light upon the relative magnitude of the various

effects, the calculation has for practical reasons been based on the 110 km

of roads included in the experiments, instead of all salted roads in the

country. -A cost calculation has been made of the effects of the

alternatives of salt/no salt on accidents, corrosion, journey time, stop

time, fuel consumption, winter road maintenace, bridge repairs and other

indirect costs for the road.

The results of the calculation show that the two large factors in this

context are the increased number of accidents and the reduced corrosion,

and that these two aspects are of the same magnitude. Other effects are

over 50 times smaller. Because of the smal! number of accidents, the

estimated increase in accident cost is very uncertain.

It should be pointed out that the limited extent of the experiments in time

and space has probably influenced the results. Since there were alternative

roads, accessibility may have been underestimated. Furthermore, it is

probable that road users after a time become used to poorer road

conditions and adapt as far as possible by obtaining better winter equip-

ment and changing their driving technique. This may affect traffic safety

and also accessibility in a positive way on the unsalted road.

Due to the large effects on especially the number of accidents and

corrosion further research in this subject is important. The Ministry of

Transport and Communications has initiated a project in which the goal is

to reduce the use of salt or the damage caused by using salt without

affecting traffic safety and accessibility. Consequently VV, VTI and the

Swedish Association of Local] Authorities have worked out a research

programme on a broad scale. Owing to the potential cost-savings from

adopting the "right" winter road maintenance strategy it is important that

this research is sponsored soon.
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1 BAKGRUND

Alltsedan den kemiska halkbekämpningen började användas i Sverige i

mitten på 60-talet har en livlig debatt förts om saltets för- och nackdelar.

Kritikerna av salt brukar vanligen peka på den ökade nedsmutsning som

saltningen medför. En annan vanlig kritik berör den ökade korrosionen.

Väghållaren har hävdat att saltningen på högtrafikerade vägar är den enda

metoden att åstadkomma ett väglag som är acceptabelt från såväl säker-

hets- som framkomlighetssynpunkt.

De senaste årens forskning rörande effekter av den kemiska halkbekämp-

ningen har medfört en viss tveksamhet vad gäller saltningens inverkan på

trafikolyckorna. T ex så har jämförande studier i Sverige av olyckor på

saltade och osaltade vägar inte kunnat påvisa någon effekt av saltningen.

En amerikansk utvärdering av olika undersökningar har påvisat mycket

stora indirekta kostnader som en följd av saltningen. Den största posten

gäller korrosionsskador, men den negativa effekt som bedöms mest allvar-

lig på sikt är förhöjda salthalter i lokala dricksvattentäkter vilket kan

medföra försämrad hälsa för människor med hjärt- och kärlsjukdomar.

En genomgång av nuvarande kunskap om saltningens för- och nackdelar

visar att resultaten från olika studier är högst varierande. En bidragande

orsak till detta är brister i undersökningsmetodiken. De flesta resultaten

bygger på jämförande studier från vägar som saltas respektive inte saltas.

Eftersom saltningen tillämpas selektivt bl a med avseende på vägens

trafikflöde och klimatet så behöver konstaterade skillnader inte bero på

enbart saltningen utan kan även förklaras av andra skillnader mellan de

jämförda vägarna.

För att erhålla en fullständigare bild av saltningens för- och nackdelar

startade därför Vägverket vintern 1980/81 en serie försök för att se vilka

konsekvenserna blir av att inte utföra kemisk halkbekämpning.

De i projektet genomförda studierna har tidigare redovisats var för sig.

Föreliggande rapport utgör ett sammandrag av dessa.
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2 SYFTE

Syftet med föreliggande arbete är att med ledning av resultaten försöka

klarlägga

dels vilka konsekvenserna blir av en vinterväghållning utan salt

dels om det finns några vägar som numera saltas där det är möjligt

med en vinterväghållning utan salt
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3 FÖRSÖKETS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Följande fundamentala krav ställdes på försöket med osaltade vägar

e Försöket skulle kunna genomföras utan ökade risker för trafikanterna.

e Skulle allvarliga olägenheter uppkomma skulle försöken snabbt kunna

avbrytas.

e Trafikanterna skulle informeras om att det pågick ett försök.

Projektet startade därför redan 1979 med att inhämta erfarenheter från

Finland och Norge.

I Finland hade ett likartat försök utförts under vintern 1977/78 på några av

deras största vägar. Försöket var relativt omfattande (ca 500 km riksvägar)

men fick avbrytas. De viktigaste orsakerna till att försöket fick avbrytas

var?

e Försöket var för stort, vilket bl a innebar att alltför många vägmästare

var inblandade för att man skulle lyckas få en genomgående positiv

inställning till försöket.

e Vägarna hade en stor andel genomfarts- och Lastbils-

chaufförerna ansåg att framkomligheten var för dålig på de osaltade

vägarna speciellt på backiga avsnitt.

I Norge användes rensaltning enbart på de stora vägarna i Oslofjordens

närhet. Generellt kan sägas att Norge har varit mer restriktiv med saltning

än Sverige. Ett fylke (län) höll väg E 18 osaltad ända till 1978 medan

angränsande fylken saltade sina avsnitt.

Med ovanstående krav och erfarenheter bestämdes att föreliggande projekt

skulle starta i blygsam omfattning och växa efterhand om erfarenheterna

blev positiva.

Enligt de ursprungliga planerna delades projektet därför upp i tre olika

etapper. Den första etappen omfattade ett par plana provvägar med stor

andel Jokaltrafik. I den andra etappen utökades provvägarna med två

backiga riksvägar med stor andel tung trafik. 1 den tredje etappen

planerades en utökning till alla saltade vägar i en större region t ex ett län.

Försöket lades upp så att par av vägar valdes ut. Den ena vägen i paret

skulle vara osaltad (provväg), den andra skulle saltas som vanligt (kontroll-
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väg). Vägarna i ett par skulle ha ungefär samma geometriska standard och

ungefär samma trafikflöde.

Den första etappen genomfördes vintern 1980/81. Två vägar, som tidigare 

saltats, hölls då osaltade (Lv 796 dvs gamla E4:an öster om Linköping och

Rv 32 mellan Skänninge och Motala). Den första vägen har breda vägrenar,

är rak och plan. Den andra saknar vägrenar, är krokig och plan. Trafiken är

huvudsakligen lokal pendeltrafik. Väglängden på provsträckorna var till-

sammans ca 3 mil. Vintern tidigare (1979/80) gjordes även "referensmät-

ningar" på dessa vägar i syfte att skaffa kunskap om hur lika de utvalda

prov- och kontrollvägarna var och för att se hur provvägarna fungerade

medan de var saltade.

Den andra etappen inriktades mot en kartläggning av den tunga trafikens 

problem på backiga vägavsnitt. Försöket utökades därför med två backiga

vägar i Östergötland (Rv 34 söder om Linköping och Rv 55 norr om

Norrköping). Totala väglängden på provsträckorna var ca 11 mil (se

figur 1). Ytterligare information om sträckorna ges i tabell 1 och figurerna

2 och 3.

Instruktionerna för den alternativa vinterväghållningen under etapperna 1

och 2 redovisas i bilaga 1.

Den tredje etappen genomfördes vintern 1982/83. Som tidigare nämnts var 

det meningen att denna etapp skulle omfattat alla saltade vägar i en större

region. Resultaten från etapp 2 var dock oroande på ett par punkter. Det

fanns en tendens till ett ökat antal olyckor på de backiga provvägarna.

Ökningen var emellertid inte statistiskt signifikant. Det hade också fram-

förts klagomål till vägförvaltningen från en del lastbils- och busschauffö-

rer. Klagomålen gällde framför allt framkomligheten i uppförbackar och

säkerheten i nedförsbackar. Beslut fattades därför att etapp 3 skulle få

samma omfattning som etapp 2. Dock skulle man genom förbättrad

vinterväghållning (se instruktioner i bilaga 2) söka minska de problem som

ibland uppstod på de backiga provavsnitten vintern 1981/82. Vid extrema

vintersituationer fick även saltning användas.

Under etapp 3 blev vägförvaltningen tveksam om försöket skulle fortsätta.

En av orsakerna till detta var en fortsatt ökning av antalet olyckor på de

backiga provvägarna. Klagomålen från en del av chaufförerna av tunga
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fordon hade också fortsatt. För att få en så bred bedömning som möjligt av

de slutsatser man kan dra av försöket tillsatte vägförvaltningen en

referensgrupp med representanter för åkerinäringen, transportarbetar-

förbundet, trafiksäkerhetsverket, väg- och trafikinstitutet, naturvårds-

verket, rikspolisstyrelsen och provningsanstalten.

Vägförvaltningen föreslog att försöket skulle avbrytas eftersom man inte

hade lyckats upprätthålla vad man ansåg vara en tillfredsställande säkerhet

och framkomlighet utan att använda salt. Referensgruppen tillstyrkte för-

slaget och vägverket avbröt försöket efter vintern 1982/83. Referens-

gruppens överväganden redovisas i bilaga 4.

I försöken med osaltade vägar ingick att studera följande effekter

- Olyckor

- Väglag

- Friktion

- Trafikflödets variation med väglag

- Reshastighet

- Korrosion

- Väglagets smutsighet

- Antal stopp i backar

- Vägslitage

- Bilisternas inställning

- Lastbilschaufförernas inställning

- Väghållarens erfarenheter och kostnader

Under hela försöksperioden erhöll trafikanterna information om försöket

genom Jokala massmedia och genom skyltar längs provvägarna. Dessutom

hölls informationsmöten för berörda åkare.
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Figur 1 Karta över Östergötland med prov- och kontrollvägar marke-
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som kontrollväg. Rv 34 och Rv 55 har sina kontrollvägar på
samma riksvägar, men utanför Östergötlands län.
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Tabel] 1 Data för de olika sträckorna

 
Trafikflöde Beläggning

 

Väg- Prov=P Provsträckans Vägens

nummer Kontroll=K Jlängd(km) bredd (Axelpar/ (Beläggnings-

årsdygn 1981) år)

Lv 796 P 17 13,5 2800-5300 60 MAB (71)

Lv 636 K 13,0 5800 830 HAB (77)

Rv 32 P 16 6,3 2700-3400 Y1 (75)

Lv 206 K 7,0 2400 Y1 (77)

Rv 34 P1 39 8,0-9,0 3000-3600 Y1 (78och79)

Rv 34 P2 17 8,0-9,0 1900 Justering (81)

Rv 34 K 1 6,5-9,0 4800 Y1 (78)

Rv 34 K2 9,0 1900 40 MAB (79)

Rv 55 P 25 13,0 4400-11000 80HAB (75),

Y2(82)

Rv 55 K 9,0 4500 80 HAB (74),

Y1(82)
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4 VÄDERFÖRHÅLLANDEN DE OLIKA VINTRARNA

I tabell 2 finns medeltemperatur och nederbörd angiven för varje vinter-

månad de vintrar försöket pågick och för "normalvintern" (genomsnitt för

åren 1931-60).

 

 

 

 

Tabell] 2 Medeltemperatur och nederbördsmängd för försöksåren och

för "normalvintern" (1931-60) i Norrköping

1931-60 1980-31 1981-32 1982/83

medel- neder- medel- neder- medel- _ neder- medel- neder-

tempera- börd tempera- börd tempera- börd tempera- börd

tur OC mm tur 9C mm tur 2C mm tur CC mm

November + 2,5 46 - 0,5 50 + 1,1 99 + &,l 4 5

December - 0,2 4 ] - 0,5 67 - 6,5 4 3 + 0,6 33

Januari - 3,5 36 - 3,3 12 - 8,0 34 + 2,1 54

Februari - 3,7 28 - 2,1 32 - 4, & 14 - 3,9 9

Mars - 1,0 23 - 0,8 45 + 1,9 34 + 1,2 48

Medel-

värde - 1,2 - 1,4 - 3,2 + 0,9

Totalt 174 215 224 189
 

I stort sett var vintern 30/81 normal, vintern 81/82 kallare och vintern

82/83 varmare än normalt. Nederbördsmängden för försöksvintrarna har

varit mellan 10 och 30 % större än normalt.
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5. RESULTAT FRÅN UPPFÖLJNINGEN

De mätningar som utförts på prov- och kontrollvägarna har gjorts på olika

delsträckor. I olycksstudien har alla polisrapporterade olyckor tagits med i

analysen om de inträffat mellan de yttersta skyltar som anger att detta är

en provväg.

5. 1 Olyckor

Under hela försöket följdes kontinuerligt upp hur många de polisrapportera-

de olyckorna var. Beräkningar hade gjorts i förväg av hur sannolika olika

olycksutfall under försöket skulle vara. Detta för att kunna avbryta

försöket om "alltför många" olyckor inträffade. På detta begränsade

vägnät inträffar få olyckor vilket innebär att varje olycka står för en stor

andel av en vinters olyckor. Detta innebär att det relativt sett kan vara

stora variationer mellan åren utan att man statistiskt kan säkerställa den

skillnaden.

Förutom för de fyra provvägarna har olycksutfallet på nio större vägar i

Östergötland och delar av Rv 34 och Rv 55 utanför länet studerats. Dessa

övriga vägars olycksutveckling utgör då referensmaterial, med vilket

olycksutvecklingen på provvägarna jämförs. Perioden fr o m vintern 75/76

och fram till försöket startade får utgöra "före" period. En vinter definie-

ras här som tiden fr om november t om mars. Om man jämför olycksut-

fallet på prov- och referensvägar under perioderna finner man att olyckor-

na på de plana provvägarna ökat med 27 % och sannolikheten för detta

utfall eller en större ökning är 0,15 (tabell 3) Motsvarande siffror för de

backiga sträckorna är 49 % med sannolikheten 0,008 (tabell 4). Person-

skadeolyckorna (tabell 5) på de plana vägarna har ökat med 46 % och

sannolikheten för denna eller en större ökning är 0,19. På de backiga

sträckorna (tabell 6) har personskadeolyckorna ökat med 70 % och sannolik-

heten för detta eller mer är 0,08. Hypotesen om samma olycksutveckling

på provvägar och referensvägar förkastas på 5 % risknivå om samtliga

olyckor på de backiga vägarna beaktas.

Vid motsvarande undersökning på sommarolyckorna finner man att alla

olyckor har ökat med 1 % på de plana vägarna och minskat med 3 % på de

VTI RAPPORT 282



12

backiga. Personskadeolyckorna har minskat med 12 % på de plana vägarna

och ökat med 26 % på de backiga. Ingen av dessa förändringar är statistiskt

säkerställd på 5 % risknivå.

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Olyckor på de plana provvägarna och på referensvägarna.

Vid beräkning av olycksökningen på provvägarna har hänsyn

tagits till olycksutvecklingen på referensvägarna vintertid.

Före period Försöksperiod

75/76-79/80 30/81-82/83

Totalt Olyckor Totalt Olyckor

antal per antal per Ökning p!)

olyckor vinter olyckor vinter i %

Plana

provvägar 52 10 . 4 42 14 . 0

(Lv796, Rv32)

27.4 0.15

Referens- 910 182.0 577 192 .3

vägar

Tabell 4 Olyckor på de backiga provvägarna och på referensvägarna.

Vid beräkning av olycksökningen på provvägarna har hänsyn

tagits till olycksutvecklingen på referensvägarna vintertid.

Före period Försöksperiod

75/76-80/81 81/82-82/83

antal per antal per Ökning p)

olyckor vinter olyckor vinter i %

Backiga

provvägar 142 23.7 7 2 36.0

(Rv34, Rv55)

48.3 0.008

Referens- 1109 184.8 378 189.0
vägar

 

1) p= sannolikheten för detta utfall eller fler olyckor på provvägarna under

försöksvintrarna om försöket inte påverkat olycksutfallet.

(Fisher's exact test 1-tail)
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Tabell 5 Personskadeolyckor på de plana provvägarna och på refe-

rensvägarna. Vid beräkning av olycksökningen på provvägar-

na har hänsyn tagits till olycksutvecklingen på referensvä-

garna vintertid.

Före period Försöksperiod

75/76-79/80 30/81-82/83

Totalt Olyckor Totalt Olyckor

antal per antal per Ökning pl)

olyckor vinter olyckor vinter i %

Plana

provvägar 20 4.0 15 5.0

(Lv796, Rv32)

46.1 0.19

Referens- 265 53.0 136 45.3

vägar

Tabell 6 Personskadeolyckor på de backiga provvägarna och på ett

referensvägarna. Vid beräkning av olycksökningen på prov-

vägarna har hänsyn tagits till olycksutvecklingen på refe- '

rensvägarna vintertid.

Före period Försöksperiod

75/76-80/81 81/82-82/83

Totalt Olyckor Totalt Olyckor

antal per antal per Ökning på)

olyckor vinter olyckor vinter i %

Backiga

provvägar 34 5.7 16 8

(Rv34,Rv55)

69.8 0.08

Referens- 314 52.3 87 43,5
vägar
 

1) p= sannolikheten för detta utfall eller fler olyckor på provvägarna under

försöksvintrarna om försöket inte påverkat olycksutfallet.

(Fisher's exact test 1-tail)
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Om man misstänker att någon förändring inträffat tex trafikarbetet

ändrats från perioden före till under försöket, bör hänsyn tas till olycksut-

vecklingen sommartid och då fås följande skattning av olycksökningen.

På de plana vägarna ökar alla olyckor med 27 % och på de backiga med

53 %. Personskadeolyckorna ökar på de plana vägarna med 65 % och på de

backiga med 34 %.

Dessa siffror gäller för de fyra vägar som varit osaltade under två

respektive tre år. Vad som skulle hända om dessa vägar hade varit osaltade

under en längre tid eller om större områden är osaltade går inte att uttala

sig om utifrån denna studie.

 

 

 

 

Tabell 7 Andel olyckor på provvägarna vid is/snö-väglag.

före 0.39

Lv796 under 0.67

före 0.70

Rv32 under 0.79

före 0.56

Rv34 under 0.68

före 0.71

Rv55 under 0.60
 

Andelen olyckor som inträffat vid is/snö (tabell 7) har ökat på de plana

provsträckorna och på Rv 34 medan den minskat på Rv 55. På den

sistnämnda vägen har således barmarksolyckorna ökat i högre grad än

is/snö-olyckorna. Även på Rv 32 och 34 är ökningen av andelen is/snö-

olyckor måttlig om man betänker att is/snö-väglaget ökat med cirka 10 %-

enheter.
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Andelen viltolyckor på de plana provvägarna har på vintrarna ökat från

cirka 0.10 före försöket till 0.17 under försöket. På somrarna var andelen

något över 0.27 både före och under försöket. På de backiga vägarna

minskade andelen från 0.39 före till 0.36 under. På somrarna var det en

ökning från 0.56 till 0.67.

Andelen olyckor vintertid med ett tungt fordon inblandat har på de plana

vägarna ökat från 0.12 till 0.19 och på de backiga vägarna minskat från

0.20 till 0.18. I båda fallen är detta antalsmässigt en ökning med 1.5-2.0

olyckor

I de längre backarna har det inträffat något fler olyckor under försöken än

annars, men ungefär hälften av dessa har inträffat vid barmark. De kortare

backarna är det svårt att uttala sig om p g a den onoggrannhet som finns i

platsbestämning av olyckor.

Om antalet olyckor varje vinter (även vintern efter försöket) prickas som i

figur 4 ser man att för Lv796 och Rv34 skiljer sig inte antalet olyckor

under försöksvintrarna mot övriga vintrar. För Rv32 är det lika många

olyckor under försöksvintrarna som vad det har varit under den mest

olycksdrabbade vintern tidigare. Rv 55 har ett högre olycksutfall under

försöksvintrarna än under övriga vintrar. Helst skulle man väntå ytterliga-

re några vintrar innan man uttalar sig om olycksbilden på provvägarna och

då även ta hänsyn till olycksutvecklingen på andra vägar. Den statistiska

bearbetningen skulle då ta med olyckor från före, under och efter försöket.
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Figur 4 Antalet olyckor per vinter på provvägar

o försöksvintrar

x övriga vintrar
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5.2 Väglag

Under vintrarna 1979/80 t om 1982/83 gjordes väglagsbedömningar på

provvägarna Lv 796 och Rv 32, och deras kontrollsträckor, Lv 636 och

Lv 206, fyra vardagar/vecka under november t o m mars. Observationerna

utfördes enligt ett roterande schema, så att varje väg observerades först

en dag, som nummer två en annan dag osv. Observationerna gjordes på två

platser på varje väg. En plats omgiven av öppen och en omgiven av sluten

terräng. På varje plats observerades en 100 m lång sträcka.

Vid sammanställning av väglagsobservationerna har varje is/snöväglag

räknats som % observation vid de tillfällen det varit flera (n) olika

is/snöväglag på observationssträckan. Om det varit barmark och ett

is/snöväglag har det räknats som om det enbart varit is/snöväglag. De två

observationerna på varje väg har viktats ihop efter andel av öppna och

slutna partier utefter vägen. Resultaten från dessa vägar och från de fyra

åren redovisas i figur 5.

Under vintern före försöket, dvs vintern 1979/80 då alla vägarna fick saltas

hade de 4 sträckorna is/snöväglag vid mellan 13 och 21 % av observations-

tillfällena. Vid mer än hälften av dessa tillfällen var det tunn is på vägen.

Under de följande vintrarna har de osaltade provsträckorna mellan 7 och

13 %-enheter mer is/snö än respektive kontrollsträcka. Det is/snöväglag

som tas bort med salt omvandlas mest till våt/fuktig barmark. Andelen torr

barmark är ungefär densamma för prov- och kontrollsträckorna.

På de saltade vägarna finns en liten andel packad snö/tjock is, medan det

är ett av de vanligare is/snöväglagen på de osaltade vägarna. Vintern

1981/82 var det kallt under långa perioder vilket innebar att inte heller

kontrollsträckorna saltades under dessa perioder och därmed har packad

snö/tjock is blivit ett vanligt is/snöväglag även på dessa vägar. Tunn jis

förekommer oftare på de osaltade vägarna medan däremot snömodd oftare

finns på de saltade vägarna.
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eg, VINTERN 79/80 & VINTERN 80/81
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Figur 5 Väglagsförhållanden på de plana prov- och kontrollvägarna

under referensvintern 1979/80 och försöksvintrarna 1980/81 till

1982/83.

Andelen is/snöväglag varierar något mellan åren beroende på hurudan

vintern varit under perioden november till och med mars. Observationerna

är gjorda under något olika tidsperioder de olika åren men efter en

genomgång av materialet visar det sig att detta endast i ringa omfattning

påverkar olika väglags andelar.

Registrering av väglag har även utförts på prov- och kontrollsträckorna på

Rv 34 och Rv 55. Dessa uppvisar liknande resultat dvs andelen is/snöväglag
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är cirka 10 %-enheter större på provvägarna. I övrigt hänvisas till referen-

serna 1, 5 och 8.

5.3 Friktion

Friktionen har mätts med en Saab Friction Tester som arbetar efter

skiddometerprincipen. Vid mätning används ett odubbat däck. Mäthjulet är

litet och har låg belastning vilket kan medföra att den uppmätta friktionen

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

Skillnaden blir större ju större snödjupet är. Samtliga mätningar har utförts

i höger hjulspår och mellan spåren i vardera färdriktningen vid en hastighet

av 50 km/h.

De två första vintrarna 1979/80 och 1980/81 mättes friktionen i samband

med reshastighetsmätningar på Lv 796, Lv 636, Rv 32 och Lv 206. (Se även

kap 5.5.) Mätningarna gjordes över samma sträckor som restiden mättes (1

till 2 km långa). Dessa mätningar gjordes då det enligt väderprognoserna

kunde förväntas bli halt på vägarna. En prov- och dess kontrollsträcka

mättes samtidigt. Mätningarna pågick sedan till dess väglaget blev stabilt

dvs oftast barmark på den saltade vägen(ref 1).

Den tredje vintern, 1981/82, mättes friktionen på Rv 34 i samband med

väglagsbedömning under vardagsförmiddagarna oavsett vilket väder eller

väglag som rådde (ref 5). Mätningarna utfördes på 300 m långa sträckor

med varierande förhållanden avseende mikroklimat, trafikmängd och om-

givande terräng.

Den fjärde vintern, 1982/83, mättes friktionen på Rv 55 före och efter det

att väghållaren åtgärdat vägen (ingick i intensivbevakningen av Rv55)

(ref 8).

Från vintern 1980/81 redovisas i figur 6 resultat från i stort sett samtidiga

mätningar på en osaltad och en saltad väg. Denna figur visar på en

ansamling av mätresultat kring 0,2 dvs då det är is/snö på vägarna. På den

saltade vägen förekommer det blandväglag (barmark och is/snö) samtidigt

som det är enbart is/snöväglag eller enbart barmark på den osaltade.

Plandväglag på den osaltade vägen förekommer då den saltade har bar-

mark.
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Det bör påpekas hur dessa mätningar utfördes (mätningarna började vid

is/snöväglag på båda vägarna och fortsatte till dess väglaget blir stabilt dvs

oftast barmark på den saltade vägen) eftersom detta delvis påverkar

resultaten om de redovisas som i figur 6.

Lv 796 Får EJ saLtas

 

   

1,0

8 % 9 x

O * %

0,8

X

0,6

X

0& "

0 X

O X x

X o
X

02 x ). kx

-

xx I

-

LV 636 rår

0

0 02 04 =08 10 f

50

Figur 6 Jämförelse mellan i stort sett samtidiga friktionsmätningar på

prov- och kontrollsträcka. Medianfriktion (f59) över en längre

sträcka

x i spårområdet

o mellan spåren

Mätningarna vintern 1981/82 utfördes oberoende av väglag och kan därför

sammanställas som i figurerna 7 och 8 som visar hur vanliga olika

friktionsnivåer varit under en hel vinter (vardagar cirka kl 8-13). Den

friktionsvariabel som används är 15-percentilen (f;5) i friktionsfördelning-

en utefter vägen. Med 15-percentilen avses den friktion som 15% av

mätsträckans längd (oftast 300x0,15=45 meter) underskrider vid ett visst

mättillfälle.
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Av figurerna framgår att friktionsnivåer mellan 0,15 och 0,40 är vanligare

på den osaltade vägen än på den saltade och att friktionen varierar mer

tvärs vägen (spårbildning) på den saltade vägen. Detta framgår även av

figur 9 där friktionen dels i spår och dels mellan spår är prickad dag för

dag. Av figuren framgår även vilka åtgärder som vidtagits på den saltade

och den osaltade delen av vägen. De två mätsträckor som redovisas i

figuren ligger på cirka fem kilometers avstånd från varandra så väder- och

temperaturförhållandena är ungefär desamma. Figuren visar på tre något

längre perioder då friktionen skiljer sig mycket mellan de två sträckorna.

Den första perioden är kring månadsskiftet november-december då det

under flera dygn snöar mer eller mindre kraftigt och där man med många

saltningar oftast lyckats få barmark på den saltade sträckan. Temperaturen

har pendlat mellan några minusgrader och ett par plusgrader. Nästa period

börjar den 7 december med ett kraftigt snöfall som ger 15-20 cm snö på

vägen vid några minusgrader. Man saltar kontrollsträckan efter att först ha

hyvlat den, men p g a ett snabbt temperaturfall innan vägen hunnit bli bar

får man fastkörd snö som ligger kvar längre än vad snön gör på prov-

sträckan. Den tredje längre perioden börjar i slutet av januari och

fortsätter in i februari med lätta till täta snöfall och den 6 februari t 0 m

regn vid -109C. Den isbark som bildades efter regnet var svår att få bort

även på kontrollsträckan men efter många saltningar lyckades man. På

provsträckan använde man saltinblandad sand, men friktionen blev ändå

inte högre än 0,10-0,15. Totalt var det under två veckor som det hela tiden

var låg friktion på provsträckan. På kontrollsträckan var det hög friktion i

spårområdet men ganska låg friktion mellan spåren.

I övergången från saltad till osaltad väg ändras friktionen succesivt och

effekter av saltet kan observeras upp till några km från saltgränsen. Vid

mätning från osaltad in på saltad väg har friktionsnivån däremot stabilise-

rats efter bara några hundra meter. Detta innebär att skillnader i friktion

mellan de båda körriktningarna är vanliga i anslutning till saltgränser.

Friktionsmätningarna på Rv 55 kompletterade en tidigare studie av frik-

tionsförbättringar vid sandning, eftersom sandningar här utfördes vid lägre

friktion än i denna studie. På Rv55 användes dock inget salt i sanden och
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friktionsförändringen varierade från en försämring på 0,01 till en förbätt-

ring på 0,10 på snö/isvägbana. På rimfrosthalka uppmättes en större

förbättring, vid ett tillfälle från 0,18 till 0,38. Långtidseffekten av

sandning är begränsad. En timme efter sandningen har friktionsförbätt-

ringen minst halverats. Resultaten från de båda studierna sammanfattas av

  

figur 10.
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FRIKTION FÖRE SANDNING

Figur 10 Friktionsförändring vid sandning på Rv 55 (x). Friktionsföränd-
ring vid sandning enligt VTI-rapport 164(0). Snö/isvägbana.

Vid ett tillfälle sandades en väg med tre olika slags sand. Dessa var vanlig

sandningssand med och utan salt inblandat och singel 4-8 mm. Friktionen

mättes före sandning och fram till fyra timmar efter sandning. Ingen

friktionsskillnad mellan de olika sandslagen kunde konstateras.
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På den osaltade delen av Rv 55 finns en beläggningsskarv (Y2 och

30HAB1I6t). Vid tunna is/snöskikt erhölls en högre friktion på ytbehandling-

en än på massabeläggningen. Skillnaden var ofta omkring 0,1 friktionsen-

heter, men kunde även vid åtminstone ett fall vara uppemot 0,6 enheter

(fig 11). Det finns dock även vissa tecken som tyder på att is/snö blir kvar

längre på ytbehandlingen än på massbeläggningar. Vid rimfrost var

friktionen lägre på ytbehandlingen vid de få tillfällen mätningar gjordes.

FRIKTION

f=081 f=0,74 f=018

MÄTSTRÄCKANS

LÄNGD ( m)

 
100 400 700

YTBEHANDLING Y2 (1982) MASSABELAGGNING BOHAB 16f (1975)

Figur 11 Exempel på extrem skillnad i friktion mellan två olika belägg-
ningstyper vid 1 cm blötsnö och en lufttemperatur på +20C.
Friktionsmedelvärde över de senast passerade 300 m anges i
friktionsremsans överkant.

5.4 Trafikflödets variation med väglag

Mätningar av trafikflöde har genomförts för att ge underlag för en

bedömning av hur flödet påverkas av väderlek, väglag och väghållarinsatser

samt av hur resultatet av väghållarinsatser beror av trafikens storlek.

Trafikflödet på Rv 55 har mätts på tre olika platser. Åby 1 mellan E4 och

Åby. Åby 2 mellan södra och norra infarten till Åby. Åby 3 norr om norra

infarten till Åby.

För varje kvart på dygnet har antalet tiotal axelparpassager tillsammans

med klockslag skrivits ut på en pappersremsa. I efterhand har remsan
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kompletterats med uppgift om datum varefter materialet behandlats i

dator.

De dagliga observationerna av väglaget har tillsammans med mätningar av

timtrafiken på Rv 55 använts för att undersöka hur trafikflödet varierar

med väglaget. Väglaget har för detta ändamål klassats som barmark (torr,

fuktig eller våt), lös snö (rimfrost, lös snö eller snömo'dd). eller hård snö

(tjock is, packad snö, tunn is eller isvalkar). Trafikflödet under exempelvis

en tisdag med lös snö har jämförts med flödet under närmast liggande

tisdag (ev tisdagar) med barmark. Trafikmätningarna vid Åby 1 och 3 har

kombinerats med väglagsobservationer från i stort sett samma plats.

Tabell 8 Totala trafikflödet vid olika väglag uttryckt i procent av jämför-
bart barmarksflöde (under vardagar november 1982-mars 1983).

 

 
Väglag Åby 1 Åby 3

Hård snö (ev kombinerat med 97,4 % 96,3 %
: lös snö eller barmark) '

Hård snö (inget annat väglag) 96,8 % 98,9 %

Lös snö (ev kombinerat med 97,1 % 94,9 %
hård snö eller barmark)

   
Lös snö (inget annat väglag) 99,5 % 94,6 %

Siffrorna i tabell 8 antyder att trafikflödets beroende av väglaget är

mindre uttalat vid Åby 1 än vid Åby 3. Detta kan eventuellt förklaras av

den väsentligt större andelen pendeltrafik vid Åby 1.

Ett försämrat väglag i form av is eller snö på vägen tycks sänka

trafikflödet med upp till fem procent.

Det är emellertid svårt att korrekt mäta trafikflödet när det är is eller

snö på vägen. Den konstaterade flödesminskningen kan bero på väglaget

men kan också vara en effekt av registreringsförfarandet.
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5.5 Reshastighet 

Samtidiga mätningar av reshastighet och friktion gjordes på de plana

provvägarna Lv 796 och Rv 32 och deras kontrollsträckor Lv 636 och

Lv 206 vintern före försöket (79/80) och första försöksvintern (80/81). För

mätning av reshastigheten har en utrustning som kallas HM-78 använts.

Den är uppdelad i två enheter, en elektronikdel och en kameradel

uppbyggd kring en super-8 kamera.

Som givare på vägen användes vid denna undersökning en stråle av

infrarött ljus. Då strålen bryts av ett fordon tar kameran en bild och man

får samtidigt in fordonets ankomsttid (i ms) i bildens nederkant.

HM-7Z8 utplaceras i båda ändpunkterna på mätsträckan och vi får en bild

på varje fordon på de båda filmerna. Vid utvärdering får man därför

manuellt leta reda på samma fordon i de båda filmerna och notera dess

ankomsttidpunkt till de båda ändpunkterna och vilken typ av fordon det är

fråga om. Beräkning av reshastighet och statistiska beräkningar sker i

dator.

Alla reshastighetsmätningar har delats in i tidsperioder under vilka

friktionen i stort sett varit oförändrad. För varje sådan tidsperiod

sammanställdes friktions- och hastighetsdata.

Som framgår av figur 12 sker en viss hastighetsanpassning till rådande

friktion (väglag) men av figur 13 framgår att denna anpassning inte är

tillräcklig åtminstone inte om man vill kunna stanna sitt fordon på samma

sträcka oavsett väglag. Det är vanligt att de beräknade stoppsträckorna

blir dubbelt så långa vid is/snöväglag som vid barmark. Hastighetsanpass-

ningen är något bättre på de osaltade provvägarna än på de saltade

kontrollvägarna. Denna skillnad är dock ej signifikant på 5 % risknivå.

Personbilarna håller vid is/snöväglag en hastighet som är mellan 70 och

90 % av hastigheten vid torr barmark. Lastbilarna sänker sin hastighet

som mest till 75-30 % av barmarkshastigheten och som minst sänker de

inte alls sin hastighet då det blir halt. Vid is/snöväglag är skillnaden liten

mellan personbilars och lastbilars hastighet. Oftast har personbilarna

högst medelvärde mendet finns tillfällen då lastbilarna har det. Vid de

flesta av dessa tillfällen, då lastbilar haft högre hastighet, har det funnits
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ett löst lager, lös snö eller snömodd, på vägen. I referens 1 beskrivs

studien mer ingående.

v59 km/h
Å

80 -

70 -

60 -

 

 

v5gkm/h
A

PERSONBILAR 90 -

PERSONBILAR

80 -
TUNGA FORDON TUNGA FORDON

   

 

70 -
Lv 796 osaltad

--- Lv 636 saltad
-- Rv 32 osaltad
--- Lv 206 saltad

60 -

   

50 - 50 -

40 7 40 -

30 - 30 -

20 -) 20 -

10 - 10 -

0 t t t t --> 0 t t t t en
0 0,2 0,& 0,6 0,8 10 f15 S,M 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 f15 SM

Figur 12: Samband mellan friktion och hastighet. Som hastighetsmått

används 50-percentilen i hastighetsfördelningen (v59) och som

friktionsmått används medelvärdet av 15-percentilerna i frik-

tionsfördelningarna för spårområdet och mitt emellan spåren

(f; 5, S, M). 1

För varje väg har funktionen v=vp : l anpassats.

Alla vägarna har hastighetsgränsen 90 km/h.
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Beräknad

stoppstracka

för personbil

1

PRINCIPSKISS

LÅNG

ODUBBAD

 

KORT

_ Uppmätt friktion

LÅG HÖG med odubbat däck
  

Figur 13 Beräknade stoppsträckor för personbilar utifrån uppmätt has-

tighet och friktion. Tidigare resultat av skillnader i hastig-

hetsanpassning och tillgänglig friktion mellan dubbade och

odubbade fordon har utnyttjats.

53.6 Korrosion

En serie om tre undersökningar (ref 3, 7 och 11) avsedda att belysa

vägsaltets korrosiva effekter på bilunderreden har utförts under vinter-

säsongerna 1979/80, 1980/81 och 1981/82 (se även kapitel 5.2).

Försöken utfördes genom mobil exponering av kassetter innehållande

provkroppar och plana provplåtar (provpaneler) tillverkade av vanlig bil-

plåt. Provkropparna består av en större plåt bockad enligt figur 14 och en

mindre plåt fastsatt med skruvar på den större plåtens kortsida. Prov-

kroppen har således plana och buktiga ytor samt en spalt, vilket också

förekommer på alla bilunderreden. En uppsättning kassetter framställdes
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för var och en av vägsträckorna. En tredjedel av proven var behandlade

med ett vanligt rostskyddsmedel för bilar, en tredjedel var lackerade och

en tredjedel helt obehandlade. De lackerade proven var under de två första

vintrarna fabriksbehandlade genom fosfatering och ED-lackering (som

lackering av nya bilar) och under den tredje vintern behandlade med ett

alkydbaserat lacksystem för repafationslackering'. Kassetterna var monte-

rade i hållare på en vanlig släpkärra, de med provkroppar under flaket och

de med provpaneler i hjulhusen. Släpkärran, som drogs av en personbil,

trafikerade de olika vägarna fyra dagar i veckan. Under de två första

vintrarna var den dagliga sträckan ca 30 km på varje vägavsnitt.

., )
l  

Figur 14 Provkropp bestående av en större (a) och en mindre (b) plåtsammanhållna med skruvar.
För att utvärdera om de korrosiva betingelserna var likvärdiga på de tvåvägparen, inleddes försöken med en referensundersökning vintern 1979/80,då samtliga sträckor saltades i normal omfattning.
Vintern 1981/82 utökades .försöket med ytterligare två uppsättningarkassetter som omväxlande kördes på saltade och osaltade vägsträckorenligt två alternativ. Avsikten var att studera effekten av reduceradsaltning. Detta medförde att körsträckan av kostnadsskäl fick dras ner tillca 20 km per dag.
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Reducerad saltning simulerades:

dels genom växelvis exponering på saltad kontrollsträcka (ca 2,5 km) och

osaltad försökssträcka (ca 17,5 km) vid varje exponeringstillfälle. Denna

exponering gjordes för att efterlikna de förhållanden som kan råda då en

vägs mest besvärliga partier t ex backar saltas.

dels genom exponering på saltad kontrollsträcka under de sju första

veckorna, exponering på osaltad försökssträcka under de följande nio

veckorna samt åter på kontrollsträckan under de sju sista veckorna d v s

saltning endast under höst- och vårperioden.

De kassetter som för tillfället inte exponerades förvarades i skåp montera-

de på släpkärran. Då ingen exponering pågick, var släpkärran med skåpen

inställd i varmgarage (cirka + 59C). Plåtarna tvättades inte.

Den atmosfäriska korrosionen utvärderades genom exponering av provpane-

ler monterade på stativ i närheten av varje vägsträcka.

Uppföljning av miljödata utfördes genom journalföring av vägbanornas

beskaffenhet, nederbörd, temperatur, vägsaltning och sandning. Uppgifter

om väderförhållanden har inhämtats från SMHI.

Resultaten utvärderades genom okulärbesiktning av skador i ytbehandling-

en, rostutbredning efter borttagning av rostskyddsmedel och färg samt

genom vägning och beräkning av metallförluster.

Undersökningarna gav följande resultat:

Beroende på vilken väderlekstyp som är dominerande under säsongen kan

korrosionsbetingelserna på vägen variera kraftigt från en vinter till en

annan. Den atmosfäriska korrosionen på stationära prover varierar inte i

samma grad och något samband mellan den atmosfäriska och mobila

korrosionen framkom inte i någon av dessa undersökningar. Vägsaltningen

orsakade minst en fördubbling av korrosionshastigheten på oskyddat stål

under en normalvinter i försöksregionen d v s Östergötlands län. (se fig 15).
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Under en kallare vinter är korrosionen markant mindre både på saltade och

osaltade vägar, men samtidigt ökar i vissa fall effekten av vägsaltningen.

Hos oskyddat stål (öppen yta) var korrosionshastigheten under vintern

1981/82 3-5 gånger högre på saltad vägbana (se fig 15).

7 >-

6 -

 | UZ f ZA |

Metallförlust

g /m? + dygn

- 7

- 6

- 5

- li

I  

  

1

 

A B C D (A B C D (A B C D (A BC D A B C D A B C D

Prov - Prov - P rov - Prov - Prov - Prov -

kroppar paneler kroppar paneler kroppar paneler

1979/80 1980 / 81 1981/82

0 p?
D osaltad vägbana E saltad vägbana stationär exponering

Figur 15 Metallförlust för obehandlade prov

A = Lv 796

B = Lv 636

C = Rv 32

D = Lv 206

VTI RAPPORT 232



33

Vägsaltet orsakar snabbare nedbrytning av rostskyddsmedel (se fig 16) och

bättringslack. ED-lack på fosfaterad yta (fabrikslackering av bilen) påver-

kas av vägsaltet endast i liten omfattning efter en vinters exponering.

Rostutbredning

9 7
- 9=hela ytan

rostig

8 7
- 8

19
- 7

 

  

5-

  

100 II I ! E TiS F - © -5 - ©11 0 = ingen rost
A B C D (A B C D A BC D (A BCD (A BCD (A B C DProv - Prov- Prov - Prov- Prov- Prov -kroppar paneler kroppar paneler kroppar paneler1979/80 1980 /81 1981/82

B osaltad vägbana E saltad vägbana

Figur 16 Rostutbredning (rostgrad) för rostskyddsbehandlade prov

A = Lv 796

B = Lv 636

C = Rv 32

D = Lv 206

Resultaten innebär således att vägsaltet dels ger en snabbare nedbrytning

av rostskyddet på fordonet och dels leder till en ökad korrosion då

processen väl kommit igång (se figur 17).
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Figur 17 Korrosionsförloppet för ytskyddad bilplåt'

5.7 Väglagets smutsighet 

Saltning förknippas ofta med smutsigt väglag. Eftersom de mera trafikera-

de vägarna, till skillnad från de mindre trafikerade, regelmässigt saltas

skulle denna iakttagelse lika väl kunna bero på skillnader i trafikintensitet

som på saltning.

Under vintrarna 1980/81 och 1981/82 har nedsmutsningen studerats på de

båda provvägarna Lv 796 och Rv 32 och på dithörande kontrollvägar.

Under den första vintern har arbetet haft det dubbla syftet att ge en god

beskrivning av väglagets smutsighet samt att ta fram lämpliga metoder för

exponering och mätning. Vid detta arbete, redovisat i referens 2, har

lämpliga procedurer för exponering och mätning fastställts. Samtidigt har

en god beskrivning erhållits av väglagets smutsighet vintern 1980/81 på

varje par av prov- och kontrollväg.

Den under den första vintern utvecklade proceduren för exponering och

mätning av väglagets smutsighet har upprepats vintern 1981/82. Av denna

anledningredovisas resultaten från de båda vintrarna inte bara var för sig

utan också sammanslagna (referens 12).

Väglagets smutsighet studerades genom att exponera bilburna glasskivor

för smuts och stänk vid färd på varje prov- och kontrollväg. Smutsexpone-
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ringen utfördes samtidigt med korrosionsexponeringen (se avsnitt 5.6) och

väglagsbedömningarna (se avsnitt 5.2). Dessa exponeringar och bedöm-

ningar utfördes fyra gånger per vecka varvid turordningen mellan sträckor-

na varierades bla för kontroll av eventuella dygnsvariationer. Under

vintern 1980/81 var körsträckan vid alla exponeringstillfällen på varje

prov- och kontrollväg ca 30 km. Motsvarande körsträckor vintern 1981/82

var ca 20 km. (Orsaken till den minskade körsträckan det andra året var att

betingelserna vid korrosionsstudierna utökats enligt avsnitt 5.6.)

De glasskivor som skulle exponeras för smuts och stänk monterades i en

hållare strax ovanför bakre stötfångaren till höger om registreringsskylten

på en Ford Taunus Stationsvagn 1980.

Inför varje exponering på respektive prov- och kontrollväg monterades rena

glasskivor i hållaren. Efter exponeringen placerades varje glasskiva i en

förvaringslåda för senare uppmätning av transmissionsförlusten. Dessa

mätningar gjordes i laboratoriet.

Eftersom nedsmutsningens effekt på transmissionen hos glasskivorna kan

antas vara additiv så har alla transmissionsvärden omräknats att gälla

exponeringskörsträckor av exakt 30,0 km för båda vintrarna.

För varje exponeringstillfälle har förhållandet (F) mellan transmissionen

för den saltade sträckan (Tsa|t) och den osaltade sträckan (Tej salt) inom

varje vägpar beräknats:

F - T(salt)

T(ej salt)

Medelvärdet av F över alla exponeringstillfällen redovisas i tabell 9.
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Tabell 9 Medelvärdet av transmissionsförlusten hos den saltade vägen

i förhållande till den för den ej saltade (F) inom varje

vägpar.

F

Antal

Vägpar 1 Vägpar 2 exponerings-

Lv796,Lv636 Rv32,Lv206 tillfällen
 

Vintern

1980/81 0,96 0,98 76

Vintern

1981/82 0,95 0,98 68

Båda

vintrarna 0,96 0,98 140
 

Eftersom alla värden i tabellen är mindre än 1,00 visar resultaten att

transmissionen efter exponering i genomsnitt varit större på de osaltade

sträckorna än på de saltade. Detta innebär att saltningen orsakat en ökad

nedsmutsning.

Nedsmutsningsgraden över mättillfällen är liten i en majoritet av fallen.

Därför finns skäl att mera ingående studera de tillfällen vid vilka ned-

smutsningen varit stor. I tabell 10 visas totalantalet exponeringstillfälleh

med transmissioner hos glasskivorna som varit lägre än 0,90 respektive

0,75.

VTI RAPPORT 282



37

Tabell 10 Antalet exponeringstillfällen transmissionen hos glasskivor-

na i förhållande till transmissionen hos rena, ej exponerade

glasskivor understigit 0,90 respektive 0,75 för de i försöket

ingående vägsträckorna. Totalantalet exponeringstillfällen

är 76 vintern 1980-81 och 68 vintern 1981-82.

 

Antal exponeringstillfällen

 

Transmission Vägpar 1 Vägpar 2 Vägpar 1 och 2

mindre än Lv7Z96 Lv636 Rv32 Lv206

Osaltad Saltad Osaltad Saltad Osaltad Saltad

 

 

 

Vintern = 0,90 15 27 10 16 25 4 3

1980-81 = 0,75 6 9 0 3 6 12

Vintern = 0,90 11 24 14 16 25 40

1981-82 = 0,75 5 11 2 4 7 15

Båda © 0,90 26 51 24 32 50 83

vintrarna © 0,75 11 20 2 FÅ 13 27

 

Resultaten visar att antalet tillfällen med riktigt smutsigt väglag har varit

i det närmaste dubbelt så stort på de saltade sträckorna jämfört med de

osaltade.

I tabell 11 redovisas transmissionens medelvärde vid dessa smutsiga väg-

lagstillfällen. Det föreligger ingen skillnad i transmission vid smutsigt

väglag inom varje par av osaltad och saltad väg. Detta visar att när det är

smutsigt väglag så är nedsmutsningsgraden oberoende av halkbekämpnings-

metod salt respektive ej salt.
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Tabell 11 Medelvärdet av uppmätta transmissioner mindre än 0,90 respek-

tive 0,75

 

Medelvärdet av transmissioner © 0,90 resp 0,75
 

Transmission Vägpar 1 Vägpar 2

mindre än Lv796 Lv636 Rv32 Lv206

Osaltad Saltad Osaltad Saltad
 

 

 

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

1980-81 £ 0,75 0,66 0,65 - 0,73

Vintern = 0,90 0,76 0,74 0,83 0,30

1981-32 = 0,75 0,68 0,64 0,67 0,68

Båda x 0,90 0,75 0,76 0,84 0,82

vintrarna 4 0,75 0,67 0,64 0,67 0,70
 

Sett över båda vintrarna och båda paren av saltad och osaltad väg var den

osaltade vägen smutsigast vid 19% av exponeringstillfällena och den

saltade vid 48 %. Vid övriga tillfällen (dvs vid 33 % av tillfällena) var de

lika.

Sammanfattningsvis kan sägas att studien entydigt visar att saltning

orsakar ökad nedsmutsning jämfört med ej saltning. Vid det övervägande

antalet tillfällen är väglaget inte särskilt smutsigt. Detta gäller såväl

saltad som osaltad väg. Det som i första hand utgör skillnaden mellan

saltad och osaltad väg är att antalet tillfällen med riktigt smutsigt väglag

är större på den saltade vägen än på den osaltade. Denna skillnad tycks öka

med ökad trafikbelastning.

Studien har utförts under två vintrar varvid resultaten från den första

vintern ej i någon väsentlig del skiljer sig från resultaten från den andra

vintern. Eftersom den första vintern haft normala temperaturer och den

andra vintern varit mycket kallare än normalt (se avsnitt 4). tyder detta på

att de ovan redovisade resultaten bör vara giltiga för normala vintermedel-

temperaturer i syd- och mellan-Sverige.
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5.8 Antal stopp i backar 

Under vintrarna 1981/82 och 1982/83 registrerades stopp i backar med

hjälp av kameror som tog två bilder med 20 sekunders mellanrum den

första vintern var femte minut och den andra vintern var sjätte minut.

Genom att jämföra på varandra följande bilder kan man avgöra om några

fordon stannat på den fotograferade sträckan. Metoden fungerar någor-

lunda tillfredsställande även i mörker eftersom fordonens lyktor syns på

filmen.

Den första vintern valdes tre backar på Rv 34 och två på Rv 55 ut där en

kamera placerades i varje backe nära backens högsta punkt. Bilden täckte

200-300 meter av backen. Den andra vintern valdes en backe på vardera

vägen ut och flera kameror placerades i varje backe (tre kameror i backen

på Rv 55 och fem i backen på Rv 34). Synfälten genom de olika kamerorna

har inte varit överlappande utan ett par mindre obevakade zoner har

funnits.

Den första vintern fungerade inte kamerorna tillfredsställande förrän i

mitten av januari. Cirka 70 % av stoppen har drabbat lastbilar och cirka

30 % personbilar. En kvalitetskontroll av resultaten har visat att det råder

stor osäkerhet vid utvärdering av 5-minutersstoppen. Därför har i tabell 13

stopptiden beräknats både med och utan dessa stopp.

Tabell 13 Stopp i backar vintern 1981/82

 
Stopptid Procent Stopptid Procent

 

Väg Mätplats CXk! av total inkl av total

5 min filmad 5 min filmad

stopp tid stopp tid

55 Åby övre 430 min 0,5 568 min 0,7

55 Åby nedre 218 min 0,2 368 min 0,3

34 Rimforsa 510 min 0,6 698 min 0,8

34 Kisa nord 603 min 0,6 760 min 0,7

34 Kisa syd 1425 min 1,8 1882 min 2,4

 

För vintern 1982/83 har den totala stopptiden för tiden 1 november t 0 m
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31 mars beräknats. Stopptider under de dygn kamerorna ej varit igång

(främst tiden fram till den 15 december samt sista veckan i mars)

uppskattats med hjälp av väglagsobservationer, väderdata samt stopptider

under fungerande bevakning.

Eftersom bilderna tas var sjätte minut kommer varje stopp att anges som

en multipel av sex minuter. Tidpunkten då en bil stannar eller kommer iväg

efter ett stopp kan rimligen antas vara likformigt fördelad över tiden

mellan två bilder. Varje funnet stopp redovisas därför med ett tidstillägg

av två gånger tre minuter (under "T" i tabell 14).

Bilister som med kännedom om rådande framkomlighetsproblem stannat

ovanför eller nedanför backarna eller valt en annan färdväg har ej bidragit

till stopptiden T i tabell 5. 1 Åby-backen har trafikflödet mätts timme för

timme. En vecka i november 1982 genomfördes dessutom en mätning som

möjliggjort en beräkning av lIastbilsandelar under olika perioder av dygnet.

_Den registrerade stopptiden T har med dessa uppgifter kunnat omräknas till

en total stopptid för lastbilar ("S" i tabell 14). Stopptiden S bygger på

antagandet att alla lastbilar som normalt skulle passera backen under

stopptiden T tvingats stanna och ej kommit iväg förrän vid stopptiden T:s

utgång.

För Kisa-backen saknas mätningar av timtrafiken vintern 1982/83. Last-

bilsandelar har beräknats utifrån mätningar 1979 och 1980. Med hjälp av

uppgifter om årsdygnstrafik samt sambandet mellan T och S vid Åby har

den totala stopptiden för lastbilar (S) i Kisa-backen kunnat uppskattas.

I tabell 14 redovisas de registrerade (T) och beräknade (S) stopptiderna. Det

bör påpekas att filmutvärderaren varit osäker huruvida ett stopp förevarit

eller ej, vid ett antal stopptillfällen i Kisa-backen svarande mot drygt 40

procent av stopptiden.
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Tabell 14 Stopptider i timmar vintern 1982/83, dels vid Åby (övre Graversfors-

backen) och dels vid Kisa (Rothultsbacken).

 

 

Åby Kisa

november 1982-mars 1983 T S T S

(h) -(h) -(h) (h)

Registrerade stopp 8,9 539,3 13,0 14,4

inkl. 6-minuters stopp

Registrerade stopp 3,9 530,8 1,0 3,7

exkl. 6-minuters stopp

Uppskattade och registerade 11,0 66,5 14,6 16,1

stopp, inkl. 6-minuters stopp

 

T anger de stopptider som registrerats på film.

S anger den totala stopptiden för lastbilar under beaktande av

konsekvenserna även för de lastbilar som ej återfunnits på film.

Siffrorna i ovanstående tabell gäller vintern 1982/83. Vid nio nederbördstill-

fällen under vintern har snödjupet vid väderstationen i Simonstorp ökat.

Härvid har väghållningen ibland varit saltfri och ibland har salt använts.

Under båda förhållandena har stopp förekommit i backen vid Åby. Någon

motsvarande bevakning av stopp i backar, under perioder med normal

vinterväghållning, finns ej. Därför är det inte möjligt att ange den osaltade

vintervägens inverkan på stoppens omfattning. De redovisade resultaten får

ses som bruttouppgifter som ger en övre begränsning för de stillestånd som

orsakats av att vägen inte saltats.

5.9 Vägslitage

Dubbarna sliter naturligtvis mer på en väg som har mer barmark. Slitaget

är dessutom 2-3 gånger större vid våt barmark än vid torr barmark. Det

var därför av intresse att mäta effekter på vägslitaget av ändrad vinter-

väghållning.

Slitaget uppmättes genom profilering höst och vår av ett antal vägsektio-

ner på saltad respektive osaltad del av Rv 34. Slitaget var på
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saltad sträcka 0,39 + 0,05 mm (95% konfidensintervall)

osaltad sträcka 0,23 + 0,04 mm (95% konfidensintervall)

Detta innebär att slitaget är 70% högre på den saltade sträckan. Den

saltade sträckan har dock mycket mer trafik än den osaltade. Andelen

dubbade fordon är densamma på båda sträckorna (för personbilar på denna

väg under försöken nästan 90%). Efter en korrigering för trafikskillnaden

blir slitaget på den saltade sträckan 10-20% större än på den osaltade

sträckan, vilket stämmer bra överens med tidigare utförda teoretiska

beräkningar.

5.10 Bilisternas inställning 

Målsättningen med undersökningen var att få en uppfattning om förarnas

krav på hur vinterväghållning ska ske och åsikter om hur den skötts,

speciellt med avseende på saltning. I målsättningen ingick även att studera

om erfarenheten av att köra på de osaltade provvägarna skulle ändra

kraven och åsikterna.

Skillnaderna mellan åren betonas i bearbetningen mer än mellan prov- och

kontrollvägar beroende på att det stora intresset för försöket ledde till att

kontrollförarna på eget initiativ skaffade sig erfarenhet av osaltade vägar.

Signifikanta skillnader mellan prov- och kontrollgrupp förekom därför

endast när det gäller frågor om väglag på den väg de skulle bedöma.

Studierna beskrivs ingående i referens 4 och 10.

Försökspersoner utvaldes genom följande procedur:

Vid de två plana provsträckorna Lv 796 och Rv 32, och tillhörande kontroll-

sträckor utplacerades personal som på band läste in förbipasserande bilars

nummerskyltar. Avläsningen pågick under höstarna 1980 och 1983. 30 000

respektive 10 000 bilnummer samlades in. Fordon som förekom endast en

gång i materialet rensades bort.

Följande enkäter med kompletterande intervjustudier genomfördes:
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1. Mars 1980. 1000 trafikanter som åkte regelbundet på prov- och

kontrollvägarna frågades om sina attityder till saltning. Alla vägar

saltades normalt under denna vinter. Svarsfrekvens 39%.

2. Mars 1982. 1000 nya trafikanter som åkte regelbundet frågades på

samma sätt som i mars 1980. Av dessa hade hälften regelbundet

trafikerat de nu osaltade vägarna och den andra hälften kontroll-

vägarna. Svarsfrekvens 86%.

3, November 19830. Samma trafikanter som i 1980 års enkät utfrågades

igen. Nya frågor ställdes speciellt inriktade på erfarenheterna av att

köra på de osaltade vägarna. Svarsfrekvens 30%.

4, Februari 1981. Samma trafikanter som utfrågades i 19830 års enkät

utfrågades en tredje gång. Samma frågor användes som i november

1980 för att avgöra om inställningen till väghållningen ändrades

under första saltfria vintern. Svarsfrekvens 76%.

5. Mars 1984. 571 nya trafikanter som åkte regelbundet på de före

detta provvägarna utfrågades igen. Dessa trafikanter har erfarenhet

av hur vägarna var då de saltades före försöket och hur det var

under försöket och från den vinter då vägarna återigen saltas.

Svarsfrekvens 83%.

Enkät 1, 2 och 5 har i stort sett samma frågor.

I samtliga enkäter genomfördes bortfallskontroll som visade att de som ej

svarat inte skilde sig signifikant från de som svarat.

Urvalet bestod av 830 % män och 20% kvinnor. Majoriteten av de som åkte

på vägarna var i åldern 25-65 år och hade haft körkort i över 10 år. Endast

ca 20% hade haft körkort kortare tid. De flesta körde personbil, endast ca

5% tung lastbil, ca 3% tung lastbil med släp och ca 2,5% lätt lastbil. Det

tekniska bortfallet blev avsevärt större för yrkesförare beroende på

svårigheter att hitta rätt förare i olika bolag.
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Saltning och framkomlighet
 

Den största förargruppen, över 40%, menar att saltning saknar betydelse

för framkomlighet och en nästan lika stor grupp att den ökar framkomlig-

heten något. Att framkomligheten ökades mycket ansåg endast 7% 1930

och 1981 och 13% 1984. I intervjuerna framhöll framför allt lastbilsförarna

att saltning hade betydelse för framkomligheten på backiga och krokiga

vägar och att det behövdes effektiva alternativa metoder om saltning

uteblev för att inte trafiken skulle bli stående i backarna.

En klar majoritet (ca 65%) av förarna kunde tänka sig en hastighetssänk-

ning som alternativ till saltningen under 1980 och 1981. I 1984 års enkät

var något över hälften positiva till hastighetssänkning.

På en fråga, om föraren undvikit att köra på vägen beroende på att den

inte saltats, svarade i november (1980) 0,8% att de gjort det "ofta" och

2,5% ""ja, ibland" på den raka vägen, Lv 796. På den krokiga vägen, Rv 32,

svarade 1,7% "ofta" och 4,1% "ja, ibland". I februari var motsvarande

siffror för Lv 796 1,0 respektive 6,2% och för Rv 32 2,0 respektive 6,0%. I

1984 års enkät var de som ofta undvikit vägarna när de varit osaltade 3%

och ibland 5%.

De flesta anser att saltningen inte har någon större betydelse för körkom-

forten. Någon ändring över åren har inte skett. Omkring 10% anser att

komforten minskar mycket och några att den ökar mycket. Efter det att

osaltade vägar prövats ökade spridningen. Fler svarade att den ökade

mycket och fler att den minskade mycket. De som körde på de osaltade

vägarna ansåg att saltningen minskade komforten mer än de övriga. Det

var framför allt smutsen på vindrutan som var störande.
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Saltning och trafiksäkerhet
 

Förarna frågades i februari 1981 om de varit nära att råka ut för eller

råkat ut för olyckor under den gångna vintern. De flesta hade varken råkat

ut för olyckor eller tillbud, men de som gjort detta var jämnt fördelade

mellan prov- och kontrollvägarna.

En tiondel av förarna ansåg i alla tre enkäterna att saltning ökade

säkerheten mycket och närmare 40% ansåg att saltning ökade säkerheten

något, dvs ca hälften av förarna upplevde en säkerhetsvinst. Nära en

fjärdedel av förarna angav att saltning minskar säkerheten. I intervjuerna

betonades den försämrade sikten av de som inte tyckte att saltning ökade

säkerheten samt svårigheterna med att salta enbart när det verkligen

behövdes. Så hade t ex snön vid flera tillfällen blåst av de osaltade vägarna

och de uppfattades därigenom säkrare än de saltade, där snön p g a fukten

stannat på vägen.

De som påminde sig de osaltade vägarna när de var som isigast ansåg ofta

att så fick det inte se ut på vägarna.

En överväldigande majoritet (närmare 80%) ansåg att det ibland var svårt

att bedöma om vägbanan var hal. 7 % ansåg att det var svårt. Intressant

att notera är att 13% av de 64 yrkesförarna ofta tyckte att det var svårt

att bedöma halka.

Majoriteten (närmare 60%) anser både i 1980 och 1981 års enkät att det är

svårare att bedöma om vägbanan är hal vid saltning. Endast 11% anser att

saltningen underlättar bedömningen. Av yrkesförarna tyckte endast 53% att

saltet hjälpte medan 72% ansåg att det försvårade bedömningen av halka.
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Saltets inverkan på miljö, rost och nedsmutsning
 

Så gott som alla förare i alla enkäterna tror att saltet påverkar växter,

ajur och grundvatten runt vägen.

En majoritet anser att bilen rostar på grund av vägsaltet, något fler 1980

(64%) än 1981 (56%) och ännu fler 1984 (86%). Skillnaden mellan 1984 års

resultat och resultaten från 1980 och 1981 kan förklaras av att resultaten

från rostundersökningarna i detta projekt flera gånger redovisats i mass-

media. I intervjun diskuterades ofta variationer mellan de som skötte sina

bilar, tvättade och underredsbehandlade gentemot de som inte gjorde

detta. En välskött bil ansågs .klara salt betydligt bättre, men få förare

ansåg sig ha tid med detta.

En överväldigande majoritet (ca 70%) ansåg i alla enkäterna att saltet

gjorde rutor och strålkastare svårare att hålla rena.

Vägunderhållet
 

De flesta tyckte vägunderhållet varit bra på de sträckor de åkt (se figur

18). De som åkte ofta var signifikant mer nöjda än de andra. En tredjedel

av de som åkte sju gånger i veckan tyckte underhållet var mycket bra.

Detsamma tyckte 17% av yrkesförarna.

Under 1981 var man något mindre nöjd än 1980, speciellt de som åkte på de

osaltade vägarna, vilket tyder på att saltning av vissa upplevdes som

viktigt för vägunderhållet. Skillnad mellan prov- och kontrollvägar är

signifikant 1981 men ej 1980. Under 1984 när saltning genomfördes igen var

svaren mycket lika de från 1980.
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Figur 18 Vad tycker Du om vägunderhållet på sträckan under den gångna
vintern? Jämförelse mellan de vägar som saltades 1980 och
samma vägar osaltade 1981 samt återigen saltade 1984. 1930
svarade 367, 1981 350 och 1984 402.

På frågan: "På vilka vägar tycker Du att man skall använda salt vid halt

väglag?" svarade drygt 40% att salt endast ska användas vid riskabla

partier såsom backar, korsningar och dylikt (se figur 19). 20-30 % ansåg att

man helt skulle avstå från saltning och en lika stor grupp att man skulle

salta de större vägarna. Av yrkesförarna ville 44% ha partiell saltning och

31% ville slippa saltning helt. I intervjuerna ansåg även många som var

klart mot saltning att det inte gick att sluta salta överallt och att man
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måste gå varsamt fram genom att pröva alternativa väghållningsmetoder

och ge folk en chans att anpassa sitt körbeteende till nya väghållnings-

metoder.

I alla studierna föredrog närmare 70% av förarna plogning, skrapning och

sandning oberoende av ålder, kön, körvanor etc.

A. Q 2 1
0 20 40 60 100 %/e

å PÅ ALLA VÄGAR
[eo]

rer ENBART PÅ DE STÖRRE VÄGARNA
O O O

 
J EnBart vid svÅrRA PARTIER SÅSOM

0 *0 * 0 *] BACKAR, BROAR, KORSNINGAR 0 DYL

HELT AVSTÅ FRÅN SÄALTNING

 

[] 1980 och 1981

1984,

Figur 19 På vilka vägar tycker Du att man ska använda salt vid halt
väglag? Enkätresultat från mars 1980 och 1981. Ingen skillnad
erhölls mellan åren 1980 och 1981 och totalt svarade 1537 och
1984 svarade 462.
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Fortsatta försök med osaltade vägar
 

Närmare 80% av dem som svarade på februari-enkäten 1981 var positiva

till fortsatta försök med osaltade vägar. Av de övriga var 14% tveksamma

och resten negativa. I 1984 års enkät svarade 73% att de skulle velat ha

vägarna osaltade även i framtiden och endast 15% svarade klart nej till

detta.

Sammanfattning 

Resultaten från bilistenkäten och intervjuerna visar en stor variation och

två relativt stora extremgrupper som är för eller emot saltning. Den grupp

som är emot saltning och vill minska den är i kraftig majoritet, men man

vill ha fler undersökningar hur det ska genomföras. Problemen med salt för

bilisterna har kommit fram mycket tydligt i enkäten, t ex rost, rengöring,

halkbedömning m m. Många hävdar att folk vänjer sig vid att köra som om

det vore sommarväglag året runt på grund av saltningen. Slutligen i det

närmaste krävs fortsatta försök av en mycket stor majoritet. Över hälften

av de tillfrågade kunde tänka sig sänkta hastighetsgränser om saltningen

upphörde.

5.11 Lastbilschaufförernas inställning
 

Eftersom det redan från början stod klart att den tunga trafiken kunde få

problem när man slutade salta de backiga vägarna Rv 34 och Rv 55

utfördes speciella enkätundersökningar riktade till den tunga trafiken efter

vintrarna 1981/82 och 1982/83. Urvalet bestod av de lastbilsägare som är

medlemmar i Östergötlands läns åkeriförening. Frågeformulär sändes ut

efter vintrarnas slut i april 1982 och 1983 till enskilda förare och företag

som trafikerade provvägarna. Av de 77 st enkäter som utsändes 1982 till

förare i enbilsföretag inkom 56 st ifyllda, dvs 73% svarsfrekvens. 448

enkäter sändes ut till företag. Företagen kunde ej dela ut 251 st beroende

på att deras förare inte trafikerade vägarna.

Av de utdelade 197 enkäterna återkom 149 st, dvs 76% svarsfrekvens. I

bearbetningen ingår 1837 förare. Enkäterna från de övriga kom in för sent

för stansning eller varfel ifyllda t ex med två vägar.

VTI RAPPORT 282



50

Bortfallskontrollen visade att några sålt sina bilar, företag försvunnit, flera

fyllt i samma blankett, några hade även glömt och/eller var inte intresse-

rade. I intervjuerna med dem som utgjorde bortfall framkom inte något

som ger anledning att befara snett bortfall.

I 1983 års enkät kom information av misstag ut att försöken avblåsts och

många trodde det gällde även enkäten. Endast 50% hann svara innan dess,

dvs 142 förare. Bortfallskontroll gick inte att genomföra då förarna ansåg

sig veta att försöket upphört och vägrade svara i mycket större utsträck-

ning än tidigare. Resultaten av 1983 års enkät bör därför behandlas med

försiktighet.

Förarnas ålder låg i båda enkäterna i huvudsak mellan 35 och 44 år och de

flesta hade haft körkort mer än 11 år. Lastbil med släpvagn var det klart

vanligaste fordonet, ca 30% på riksvägarna 32, 34 och 55 samt ca 70% på

Lv 796. Under vintern kördes vanligtvis 3000-4000 mil. Full last förekom

mest och endast några få procent körde bilen olastad. Dubbdäck fanns på

ca 10% av bilarna varav över 60% enbart på styrhjulen. Av de som ej hade

dubbar trodde 40% att det var bättre med dubbar, dvs de som hade dubbar

och trodde på dubbar utgjorde tillsammans ca hälften av de svarande i 1982

års enkät. I 1983 års enkät ökade den andel som ej trodde på dubbar till

70%.

På frågan om förarna råkat ut för några problem i form av att de fastnat i

uppförsbacke m m svarade 1982 närmare 150 av de ca 175 förarna att de

haft problem. Femtio av förarna anmälde två eller flera problem. Av

förarna som åkte på Rv 55 (backig väg) anmälde nästan alla problem. För

alla vägar sammanslaget var det vanligaste problemet styrning och/eller

bromsning i nedförsbacke (44%). Ungefär en fjärdedel hade haft problem

med att de fastnat i uppförsbacke och lika många att omkörande bilar kört

in för snävt och framtvingat inbromsning. En ganska stor andel hade kört

eller glidit av vägbanan, totalt 4%, varav hälften skett i kurva.

Av de tillfrågade var det 25% som svarade att de någon gång blivit stående

p g a väglaget. På Rv 55 var det en snittid på 1,10 tim per bil som kört på

denna sträcka. Det var den längsta tiden per bil på de fyra provsträckorna.

Den kortaste stilleståndstiden erhölls på Lv 796 och var 0,63 tim/bil. Av

förarna uppgav 27% att de någon gång kört omvägar. På Lv 796 har det

anmälts proportionellt mindre problem.
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För alla fyra provvägarna 1982 och 1983 uppgavs att slät, osandad, hal

isvägbana var besvärligast (40% 1982 och 50% 1983). Ojämn tjock is och

spårig tjock is var därefter problematisk. Snömodd och lös snö skapade

minst problem på alla vägarna (endast ett fåtal procent uppgav det som

mest störande).

De tillfrågade 1982 och 1983 fick kryssa för fem olika alternativ på hur

deras inställning till saltning var. De fick välja på mycket positiv till

mycket negativ. De flesta ställde sig positiva till saltet, 38% 1982 och ca

45% 1983 medan 27% 1982 och ca 19% 1983 var negativa. En stor grupp (ca

35%) var emellertid, trots flera vintrars erfarenhet, tveksamma.

Oberoende av vägsträcka ansåg de flesta förarna (46%) 1983 att partiell

saltning d v s saltning i backar, kurvor, korsningar och på broar skulle vara

det bästa alternativet, (därefter genomgående saltning)(37%) och slutligen

osaltade vägar (17%).

Av de tillfrågade 1982 svarade närmare 60% att de i stort sett var nöjda

med väghållningen men av dessa ville många ha mer sandning och plog-

ning/hyvling. Av de övriga ville de flesta helt återgå till tidigare vägunder-

håll dvs saltning och 6% ville försöka lösa vägunderhållet på något annat

sätt. I 1983 års enkät var betydligt färre nöjda, mellan 29 och 43% för de

olika vägarna.

Nästan hälften, 48%, av alla tillfrågade förare 1982 kunde tänka sig att

fortsätta försöken med osaltade vägar. 34% kunde inte tänka sig att

fortsätta med försöken, medan 18% ställde sig tveksamma. Under 1983 var

det något färre, 41%, utom på Lv 796 där det var 50%, som var positiva till

fortsatta försök. Andelen tveksamma hade ökat till närmare 30%.
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Diskussion

Liksom i den tidigare attitydundersökningen var svarsfrekvensen hög och

många engagerade kommentarer och hela sidor med uppfattningar gavs.

Dessa presenteras fullständigt direkt från enkäten i referens 6 och 9.

Resultaten visar att en väghållning utan salt gav betydligt fler problem på

de backiga vägarna än på de tidigare provade vägarna. Det som är speciellt

intressant är att problem i nedförsbackar med bromsning och styrning är så

dominerande.

Stillestånd för lastbilarna i backar ansågs om man räknar över hela vintern

relativt allvarligt och många bilar hade långa stillestånd som bedömdes

som mycket kostsamma. Det är fullt förståeligt att den som fått stopp

utefter en sträcka anser detta vara mycket stressande och därför bedömer

effekterna som allvarliga. Jämför man däremot med kapitel 5.8 så

framgår att effekterna av stopp är små pga att de är så ovanliga. En VV-

undersökning (15) tyder inte heller på att stopp i trafiken är något stort

problem.

Ett totalt saltfritt vägnät skulle enligt majoriteten ge ökade totalkostnader

genom ökade arbetstider, mer tillbud och ökad bränsleförbrukning. Det

senare genom att många skulle ta omvägar runt osaltade backar och dylikt.

Partiellt saltade vägar ansågs bli det bästa alternativet, beroende på att en

hel del nackdelar även noterades med salt. Slutresultaten blev för de flesta

att saltning skulle ske enbart vid svåra partier såsom backar, broar,

korsningar och dylikt. Många var tveksamma till saltning vid en direkt

förfrågan. Andelen som ville fortsätta försöken minskade mellan 1982 och

1983 till ca 40% och gruppen tveksamma ökade till närmare 30%. Det

framkom i enkäten och kommenteras i enkäten liksom i intervjuer att det

var angeläget med mer arbete för att ersätta saltet såsom plogning och

hyvling och eventuellt kunde man salta i början och slutet av vintern.
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5.12 Väghållarens erfarenheter och kostnader

Erfarenheter 

Den helt avgörande erfarenheten, som tillsammans med den tendens till

olycksökning som fanns kom att påverka beslutet att avbryta försöken, var,

att det med nu utvecklade metoder, inte gick att hålla en enligt väghålla-

rens bedömning acceptabel vägbana utan att använda sig av salt.

De berörda arbetsområdena svarade för var sin av de fyra provvägarna.

Kontrollvägarna var utlagda på tre andra arbetsområden inom och utom

länet. Under den tredje (den sista) provvintern var arbetstekniska kontoret

med personal från Växjö-avdelningen behjälplig med rådgivning och uppfölj-

ning, i första hand avseende provsträckan på rv 55.

Instruktionen till personalen var till en början densamma för de backiga

provvägarna som på de plana men fick modifieras ganska omgående. Efter

första vinterns försök på de backiga provvägarna stod det klart att den

tänkta utökningen av försöken att omfatta hela länet inte var möjlig innan

de alternativa metoderna förbättrats och erforderliga resursinsatser över-

setts.

Påföljande vinter ökades därför tillgången på resurser på rv 55 med 1

hyvel, 1 lastbil och 1 man i passningstjänst. Instruktionen reviderades också

så att salt i begränsad omfattning fick användas i de fall man med de

alternativa metoderna inte kunde nå upp till intruktionens krav på jämn

vägbana. Trots att förhållandevis stora mängder salt kom till användning

(knappt halva mängden mot på kontrollsträckan på rv 55) uteblev i

huvudsak det avsedda resultatet, främst för att saltet spreds ut i för sena

skeden. Om man saltat tidigare skulle snön inte packat sig och man hade

förhindrat att snövägbana byggts upp. Vid högre trafikintensiteter var det

vid vissa väderlekssituationer (t ex blöt snö på frusen vägbana) inte möjligt

att röja bort snön med vettiga resursinsatser innan den packat sig. Man fick

då ibland på provsträckorna en spårig och knagglig vägbana som var ytterst

svår att få jämn och som vid något tillfälle per vinter blev liggande så ett

par veckor.
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Berörd personal upplevde detta förhållande som mycket besvärande. Lång-

tradarna blev så svajiga att underhållspersonalen vid något tillfälle var på

gränsen att vägra utföra underhållsåtgärder på provsträckorna då de tyckte

det var riskabelt att möta dessa ekipage. Vid ishyvling styrde hyveln lätt

ut mot den mötande trafiken om hyvelbladet ansattes för hårt. Det var i

vissa lägen därför ogörligt att hyvla ned längsgående valkar och/eller isen

mellan hjulspåren. .

Saltets användning i halkbekämpningen är i praktiken begränsad till tempe-

raturer över -7/9C. Vid lägre temperaturer finns ingen effektiv metod att

bekämpa halka. Är vägbanan någorlunda jämn brukar svårigheterna för

trafikanterna då dessbättre inte vara så stora. Ytan blir strävare av kylan.

Sandningssand har kort varaktighet genom att den blåses bort av trafiken.

På försökssträckorna med dess relativt stora trafikflöden var sandning på

konventionellt sätt inget realistiskt alternativ. I instruktionen till persona-

len föreskrevs därför att genomgående sandning endast skulle ske vid våt

is/snövägbana. Förhållandet att inte få använda sig av salt som snabbt

skulle eliminerat trafiksvårigheterna var många gånger frustrerande för

arbetsledningen. Vid ett tillfälle med underkylt regn vid -109C måste

provvägarna sandsaltas då dessa annars blivit mycket svårframkomliga för

trafiken. Det bör dock påpekas att detta är en mycket ovanlig väder-

situation.

Olika fraktioner av sand provades. Ett 4-3 mm material vållade många

protester pga stenskottsrisken. Därför togs ett 4-6 mm material fram

varefter klagomålen minskade. Båda dessa material kunde lagras utan

inblandat salt utan att det frös ihop.

Av speciellt intresse var huruvida de sandsträngar, som bildades efter

vägkanterna, kunde vara till hjälp för trafikanterna. Något entydigt besked

gick inte att få, men i något fall har strängarna varit till nytta. Den tunga

trafiken var mest försiktig i nedförsbackarna och inväntade gärna sandbilen

ovanför backen.

Allmänheten visade både positiva och negativa reaktioner. Förmodligen

gav man dock i första hand uttryck för de negativa reaktionerna. Förutom

från yrkestrafiken kom de kraftigaste erinringarna från personer och
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företag som i stor utsträckning var beroende av vägen. För många fanns

dessutom möjligheten till omfartsväg. Underlag saknas för en bedömning

vad reaktionen blivit om vägbanorna sett likadana ut på landets alla vägar.

Försöken gav, trots att de inte kunde fullföljas som planerats, flera

värdefulla delresultat för den framtida vinterväghållningen såväl från

teknisk/administrativ som från effektsynpunkt.

Kostnader

Arbetsledningen på berörda arbetsområden har löpande rapporterat väg-

hållarinsatsen. Uppföljning har gjorts på både prov- och kontrollvägar.

Rapporteringen omfattar tidpunkter, tidåtgång, delsträckor, resursinsatser

(personellt och maskinellt) samt förbrukade kvantiteter sand och salt.

Resurserna har prissatts med respektive års priser. I nedanstående figur 20

redovisas mZ-kostnaden för respektive väg.

I figuren utläses bl a

att kostnaderna på de plana provvägarna med åren blev lägre än på de

saltade kontrollvägarna, medan kostnaderna på de backiga provvägar-

na var lika eller större,

att kostnaderna på Rv 55 är betydligt högre på den osaltade delen.

De stora variationerna i vinterkostnaderna mellan försöksvägarna speglar

närmast osäkerheten om lämplig åtgärd. Någon bedömde t ex sandning ha

så liten effekt att han avstod, medan en annan sandåde för "husfridens"

skull. Skillnaden i bredd mellan provsträckan och kontrollsträckan på

riksväg 55 har gjort att saltning och sandning har fördelats på 9 m bredd

även för provsträckan vid denna ytjämförelse.

Det är viktigt att notera att man vid några tillfällen med de vidtagna

åtgärderna inte nådde upp till instruktionens krav på vägbanestandard.

Utöver här upptagna vinterkostnaderna finns vissa indirekta kostna-

der/kostnadsbesparingar redovisade i kap 6.
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5.13 Reaktioner i massmedia 

Genom att detta projekt har varit något utöver det vanliga, har massmedia

visat ett ganska stort intresse för försöket. Störst har intresset givetvis

varit hos Jokaltidningarna. Men även rikstidningar och vissa facktidskrifter

(t ex från motororganisationer) har berättat om försöken.

Även lokalradion och regional-TV, öst-nytt, har haft en del reportage.

Några inslag har gått ut i hela landet via riks-radio och TV. Dessutom har

vissa resultat från försöken redovisats i riksradions nyhetssändningar.

Snöoväder ger nästan alltid trafikproblem och olyckor. Även om hela länet

drabbades, var det inte ovanligt att tidningarna gärna tittade på hur

trafiken klarade av provsträckorna. Om det då inträffade någon allvarlig

trafikolycka, blev journalisternas språk ganska känsloladdat. Uttryck som

"provväg krävde liv" och "dödad på Vägverkets experimentväg" användes

när man berättade om en svår olycka.

De flesta inslagen var dock av "informativ" art. En sammanfattning av

massmedias reaktioner är att dessa var "objektiva" och "neutrala".
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

6. 1 Allmänt

Då försöket påbörjades var det helt klart att om man slutade salta skulle

is/snöväglag, och därmed lägre friktion, råda under längre tider än då

vägen saltades. Tidigare olycksstudier hade inte lyckats påvisa någon

positiv effekt av saltning och därför antogs att trafiksäkerheten skulle

kunna hållas på samma nivå under som före försöket. Det beslutades också

att kontinuerligt kontrollera hur många olyckor som rapporterades av

polisen. Sannolikheten för olika olycksutfall beräknades och om "för

många" olyckor inträffade skulle försöket avbrytas.

Försöket började på två vägar där det bedömdes att eventuella problem

skulle bli små. Eftersom det gick bra att klara dessa vägar utan salt

utvidgades försöket planenligt nästa vinter till att även omfatta två

backiga vägar, varav den ena har stor andel tung trafik. På dessa vägar

hade den tunga trafiken vid vissa tillfällen problem att komma uppför och

nedför backarna. Dessutom fanns en tendens till olycksökning på de backiga

vägarna. Därför beslutades att inte utvidga försöken till att omfatta en hel

region som planerats, utan samma fyra vägar som tidigare fick den tredje

vintern ingå i försöket. Ökade resurser för hyvling och sandning sattes in

och under mycket besvärliga förhållanden skulle salt kunna användas på de

backiga vägarna. 1 stort sett kvarstod samma problem för den tunga

trafiken även denna vinter. Detta berodde på att man alltid först försökte

klara väghållningen utan salt. När man sedan tillgrep salt blev effekten

ingen eller ringa eftersom man redan erhållit en åtkörd is/snö-vägbana.

Efter denna vinter var olycksökningen på de backiga vägarna statistiskt

säkerställd, klagomålen fortsatte från den tunga trafiken och därför

avbröts försöken.

Försöken har visat vilket problemkomplex saltningen är. Saltning påverkar

många faktorer och har dessutom stor inverkan på flera av dem. Som

framgått av kapitel 5 så ökade t ex antalet olyckor med flera 10-tals %

samtidigt som korrosionen minskade med 50-75 % och antalet smutsiga

dagar halverades på de osaltade vägarna. Allmänheten visade ett stort

gensvar för försöken. Enskilda personer, företag, myndigheter (polisen

framförallt), branschorganisationer och press ställde upp på ett bra sätt

och informationen i olika former hade mycket god genomslagskraft.
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Olika trafikantkategorier har olika uppfattning om saltning. Efter den

första vinter (80/81) med osaltade vägar svarade 830 % av trafikanterna,

övervägande personbilister, att de var positiva till fortsatta försök. Då

vägarna återgått till att vara saltade (83/84) svarade 73 % att de skulle

velat att vägarna hade fortsatt att vara osaltade. Av lastbilsförarna

svarade 48 % efter vintern 81/82 att de kunde tänka sig att försöket

fortsatte. Ett år senare hade andelen positiva sjunkit till 41 %, samtidigt

håde andelen tveksamma ökat från 18 % till närmare 30 %. De positiva

menade dock att övrig vinterväghållning borde intensifieras. Vid val mellan

olika väghållningsalternativ rekommenderade de flesta förarna (av både

person- och lastbil) att endast svåra partier av vägarna skulle saltas.

I 'den referensgrupp som tillsattes under 82/83 ingick bl a Åkeriförbundet,

som gick ett steg längre än vad lastbilsförarna gjorde i enkäten, då man

menade att saltning förbättrar arbetsmiljön genom att minska stress och

osäkerhetskänslor och detta mycket väl kunde betalas av högre kostnader

för fordonskorrosion.

Sådana faktorer som stress och osäkerhetskänsla är svåra att mäta och det

harheller inte gjorts i denna undersökning. En del människor känner sig

osäkra då de kör på is och snö. Is/snöväglag är vanligare på en osaltad väg,

men det är okänt om denna känsla är olika framträdande vid olika

is/snöväglag. Väglagsstudierna tyder på att snömodd är ett vanligare väglag

på de saltade vägarna och åtminstone från olyckssynpunkt är detta ett

mycket besvärligt vinterväglag. Den fråga i enkäterna som något anknyter

till upplevelser är frågan om saltning underlättar eller försVårar en

bedömning av om vägbanan är hal. På detta svarar en majoritet att det är

svårare på en saltad väg.

De i instruktionen till vägverkets personal angivna kraven på vägbanestan-

dard kunde inte uppnås under vissa tider. Den tunga trafiken och vägver-

kets underhållspersonal upplevde framförallt spårigheten (isvalkar längs

vägen) på vägbanorna som besvärande. Spårbildningen med spårdjup > 1 cm

förekom som mest på någon del av någon väg under 15 dagar under en

vinter. Många partier av vägarna hade ytterst sällan någon spårbildning och

ett genomsnitt verkar vara cirka fem dagar. Det fanns dessutom något till

några dygn per vinter då provvägarna var mycket ojämna pga att t ex små

gropar bildats i den packade snön.
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Vid extrem halka och vid underkylt regn användes saltinblandad sand på

några provvägar. Eftersom effekten av sandning är ytterst kortvarig

sandades provvägarna normalt endast vid blöt isvägbana. Yrkestrafiken

framförde krav om återgång till salt åtminstone i backar. Efter nyår 82/83

saltades vägarna vid ett flertal tillfällen, inte enbart vid extrema väglag.

Försöken gav, trots att de inte kunde fullföljas som planerats, flera

värdefulla delresultat främst avseende de olika effekterna av saltning men

även för den framtida vinterväghållningen från teknisk/administrativ syn-

punkt.

Diskussionen salt/inte salt är dock olycklig och missvisande. Det är

angeläget - och stora ansträngningar har redan gjorts - att hitta alternativ

till salt. Något sådant finns dock ännu inte framme. De klagomål som

oftast framförs till väghållaren gäller främst den ökade nedsmutsningen.

Salt används i dag också på ett många gånger slentrianmässigt sätt. Det

går att nyansera användningen. Likaså bör saltstrategierna ses över. Allt

detta kräver vidare forskning och konstruktivt samarbete mellan trafikant-

forskare - väghållare. Utvecklingen av kända metoder i vinterväghållningen

får inte avstanna utan ska fortgå parallellt med att man söker och provar

fram nya metoder.

Försöket har utförts på ett begränsat vägnät vilket kan leda till att

trafikanterna inte anpassar sig till detta genom att t ex skaffa dubbdäck

eller räkna med längre restider oftare. Det kan också tänkas att man

lättare accepterar en lägre standard eftersom olägenheterna är begränsade

till endast en del av körsträckan och det finns möjligheter att välja andra

vägar.
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6.2 Samhällsekonomiskt räkneexempel 

Trots en del förbehåll om vissa effekters storlek, är det ändå av intresse

att kunna jämföra de olika effekter som här erhållits. För att kunna göra

detta behöver de omvandlas till samma enhet. Ett sätt att göra detta är att

ekonomiskt värdera de olika effekterna. För detta ändamål används den

värdering som VV använder i sina trafikekonomiska beräkningar. Alla

effekter går inte att ekonomiskt kvantifiera, framförallt gäller detta hur

trafikant och väghållare upplever vissa förhållanden.

Sammanställningen av effekterna kan göras på olika sätt. Dels med exakt

de förutsättningar som rådde under försöket, dv s endast fyra vägar

osaltade och beräkningarna görs för dessa. Detta skulle dock göra det svårt

att göra uppräkningar till ett större vägnät. Dels kan beräkningar göras för

hela det svenska vägnätet. Detta skulle dock för närvarande leda till

tidsödande informationsinsamling och osäkra antaganden om det svenska

vägnätet. Därför väljer vi här att göra beräkningar som om ett stort

område (hela Sverige) vore osaltat, men beräkningarna baseras enbart på de

fyra i försöket ingående vägarna.

Beräkningen grundar sig på resultat från försöket med osaltade vägar och

då resultat därifrån saknas på resultat från andra undersökningar och

bedömningar av olika experter. Förutsättningarna för beräkningarna fram-

går av bilaga 3. Det bör påpekas att beräkningen endast är ett räkne-

exempel.

Räkneexempel som visar förändring i kostnader på provvägarna när man 

övergår från en väghållning med salt till en väghållning utan salt.

Kostnadsförändring (kkr/vinter)

Olyckor +4065

Korrosion - 5750

Restid lastbil +46

Restid personbil +107

Stopp +51

Bränsleförbrukning 0 +102

Vinterväghållning +58 *

Tvättning - 28

Dikning +22 & -102

Broreparation - 109

Beläggningsslitage - 45 J  
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Av räkneexemplet framgår att de två i särklass största posterna är

olycksökningen och korrosionsminskningen och att dessa är av samma

storleksordning. Övriga effekter är relativt dessa av underordnad betydel-

se.

Hur stor är då säkerheten i skattningen av de två största posterna olyckor

och korrosion ?

Om vi börjar med olyckorna kan den statistiska osäkerheten beräknas. Görs

detta i form av ett approximativt 95 %-igt konfidensintervall erhålls allt

från en minskning av olyckskostnaden med 1635 kkr/vinter till en ökning

med 6625 kkr/vinter. Att osäkerheten är så stor beror på att olycksmateri-

alet är så litet. Det kan tyckas konstigt att undre.gränsen av konfidensin-

tervallet ger en minskning av antalet olyckor när vi tidigare sagt att vi har

erhållit en signifikant ökning av antalet olyckor (se kapitel 5.). Detta beror

dels på att den signifikanta ökningen inträffat enbart på de backiga

vägarna medan beräkningen här utförs för samtliga vägar och dels på att

endast en approximativ beräkning kan göras av konfidensintervallet. Det

bör påpekas att det mest sannolika värdet på olycksförändringen naturligt-

vis är den olycksökning som observerats vilket motsvarar den olyckskostnad

som redovisats i tabellen dvs 4065 kkr/vinter.

Med tanke på den stora osäkerheten kan det vara av intresse att översikt-

ligt redovisa resultaten från andra undersökningar som gjorts av saltningens

inverkan på trafikolyckor.

I en tidigare större olycksundersökning (13) har försök gjorts att skatta

saltningens effekt dels genom att studera olycksutvecklingen på vägar som

börjat saltas och dels genom att jämföra saltade och osaltade vägar.

Resultatet av denna undersökning är att man inte kunde påvisa någon

effekt på polisrapporterade olyckor av saltningen. En beräkning av olycks-

kvoten för olika väglag visar att då andelen is/snö minskar så ökar

olyckskvoten på detta väglag så mycket att totalantalet olyckor är

konstant. Man menade i den rapporten att det inte gick att säga om detta

resultat beror på skillnader mellan saltade och ej saltade vägar med

avseende på trafikflöde och hastigheter eller om saltning endast eliminerat

mindre farliga is/snö väglag.
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I en annan stor olycksundersökning (14) har man bl a utnyttjat olycks- och

väglagsdata från 1973 och 1977. Man har där utnyttjat de variationer i

andel trafikarbete vid is/snöväglag som finns på saltade vägar mellan olika

vintermånader och olika regioner i Sverige. Man har då erhållit ett

samband mellan andel is/snöväglag och olyckskvot enligt nedanstående

figur.
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Denna visar då att olyckskvoten stiger upp till en andel trafikarbete vid

is/snöväglag på cirka 15%, därefter ligger olyckskvoten kvar på samma

nivå eller t om sjunker något. Det bör dock påpekas att de observationer

som utnyttjats var och en är unika med avseende på region och tidsperiod.

Det kan vara så att det erhållna sambandet utgör en utjämning av ett antal

enskilda samband för respektive region och tidsperiod. Men om man

förutsätter att det finns ett samband liknande det ovan visar det att man

får störst effekt på olyckorna om man minskar andelen trafikarbete vid

is/snöväglag på vägar där den redan är liten. Det kan vara detta man gjort

i Östergötlands län vintern 83/84 då man införde en förändrad saltnings-

strategi som innebar att man snabbare skulle vara ute på vägarna. Under

den vintern minskade antalet olyckor till 233 från i genomsnitt 302 per år

under de föregående fem åren. Denna skillnad är signifikant på 5 %

risknivå. I grannlänen har man inte haft lika stor olycksförändring. Ingen

kontroll har gjorts av om några andra förändringar inträffat i något av

länen.

I försöket med osaltade vägar har effekten på trafikolyckor av vinterväg-

hållning med och utan salt på jämförbara vägar studerats. Om denna stora

olycksökning skulle vara den "sanna" effekten av saltning, borde detta ha
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framkommit i tidigare studier även om inte jämförbara vägar studerats.

Det är därför troligt att effekten här överskattats. Den väg som hade

störst olycksökning hade en större ökning av barmarksolyckor än av

is/snöolyckor vilket tyder på att något annat än salt/icke salt inverkat.

Ytterligare invändningar som kan göras är att försöket pågick under kort

tid och på ett fåtal sträckor och att trafikanterna därför inte anpassat sig

till osaltade vägar. Det kan t ex nämnas att olyckskvoten vid is/snö är

betydligt lägre i norra Sverige än i södra och en del av denna skillnad kan

säkerligen förklaras av hur van man är att köra på is/snövägbana. Det kan

inte heller uteslutas att vägarna bevakats mer och att därför fler olyckor

än vanligt har rapporterats.

En beräkning av osäkerheten i korrosionskostnaden kan inte göras på

statistiska grunder utan måste göras resonemangsmässigt. Kostnaden för

korrosion kan grovt delas upp i två huvudposter. Den ena är kostnaden för

det korrosionsskydd som dels bilen har från början och dels får under sin

livslängd plus kostnader för reparationer av korrosionsskador m m (se

bilaga 3). Den andra huvudposten är de kostnader som är förenade med en

förkortad livslängd. Den första posten är relativt lätt att beräkna medan

den andra är osäker. Efter diskussion med olika experter förefaller det

rimligt att anta att bilarnas livslängd skulle förlängas med 25% om

korrosionen upphörde helt. Bedömningarna varierade mellan 10 och 50 %.

För att få ett mått på osäkerheten i bedömningarna och beräkningarna görs

även alternativa antaganden angående förlängningen av livslängden nämli-

gen från 0 till 50 %.

För att beräkna hur stor andel av korrosionen som saltet ger upphov till

utnyttjas förutom resultaten från denna studie även en tidigare studie som

Statens Provningsanstalt utfört (16). Dessutom har underhandskontakter

tagits med Provningsanstalten som på uppdrag av vägverket f n arbetar

med att ta fram hur stor del av korrosionen som orsakats av vägsalt.

Slutsatsen är att ca 25 % av totala korrosionen orsakas av vintersaltningen.

I sammanhanget kan det även vara värt att påpeka att den saltning med

kalciumklorid av grusvägar som görs under sommaren för att binda dammet

även kan förorsaka avsevärda korrosionsskador. Denna problematik bör

studeras närmare.
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De beskrivna beräkningarna (för närmare detaljer se bilaga 3) ger följande

intervall för korrosionskostnaderna: från - 2700 kkr/vinter till - 7940

kkr/vinter och det mest sannolika värdet bedöms vara - 5750 kkr/vinter .

I denna beräkning har vi försökt ta hänsyn till att plåtarna inte tvättades

under hela vintern och att de förvarades i varmgarage då de inte

exponerades. Att de inte tvättades har efter samtal med Provnings-

anstalten bedömts öka den av saltet orsakade korrosionen med ca 10 %. Att

plåtarna förvarades i varmgarage har ökat korrosionens storlek men

bedöms inte ha påverkat saltets relativa bidrag till korrosionen.

Som framgår av tabellen över de olika effekterna så är övriga effekter av

underordnad betydelse i jämförelse med korrosionen och olyckorna. I

många fall utgör de övriga effekterna grova skattningar. De kan utan

vidare vara fel på en faktor två men inte med en faktor tio.
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7. FORTSATT FoU

Den här undersökningen pekar ut två stora och viktiga effekter för

trafikanten nämligen olyckor och korrosion. Då en väg ej längre saltas

kommer olyckorna sannolikt att öka medan fordonskorrosionen minskar.

Dessa resultat innebär att med tanke på korrosionen vill man minska

saltningen, men med tanke på det olycksutfall som här erhölls bör man

noga överväga om och i så fall hur en minskning skall göras.

Det måste påpekas att olycksresultaten är tämligen osäkra pg a att få

olyckor inträffar på ett så pass litet vägnät som ingick i försöken och att

därför lätt stora procentuella förändringar erhålls. Olycksökningen för hela

försöksperioden var 44 %. Beräknas ett ungefär 95 % konfidensintervall

runt detta skulle olycksutfallet kunna vara allt från en minskning med 11 %

till en ökning med 99 %. På den väg som hade den största olycksökningen,

ökade barmarksolkaorna mer än is/snöolyckor. Detta visar att det behövs

omfattande olycksundersökningar där det även går att fördela olyckorna

och trafikarbetet på olika barmarks- och is/snöväglag. Detta förutsätter en

ny väglagsundersökning liknande de som utfördes 1973 och 1977. Om det

dessutom fanns åtgärdsregister skulle man även kunna få fram trafiksäker-

hetseffekter av olika nivåer på vinterväghållningen.

Av trafikanterna som utfrågades var det många som svarade att man gärna

ville ha besvärliga partier saltade såsom backar, broar, korsningar m m.

Om en sådan strategi skall tillämpas är det viktigt att undersöka om och i

så fall hur stora korrosionsvinsterna blir. Korrosionsstudier hittills har

mest gällt skillnader mellan vägar som helsaltas eller ej saltas. En del

undersökningar finns om minskad saltning, men de korrosionsresultaten är

osäkra. En förhoppning är att fordonen förbättras så att de skall rosta

mindre. Redan i dag har många fabrikanter infört rostskyddsgarantier och

detta kan innebära att korrosionseffekterna av saltning minskar i fram-

tiden.

Det finns andra effekter som också påverkas mycket av saltningen. Dit hör

miljön och då framförallt i tätorter där växtligheten även utsätts för

mekaniska skador och luftföroreningar som gör den ännu känsligare.

Saltningen kan också göra att brunnar, vattentäkter får för höga salt-

koncentrationer åtminstone för personer som är satta på saltdiet.
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På grund av de negativa effekterna av saltning har kommunikations-

departementet tagit initiativ till ett projekt som har som mål att minska

saltanvändningen eller skadeverkningarna av saltning utan att ge avkall på

trafiksäkerhet och framkomlighet.

VV, VTI och kommunförbundet har utarbetat ett brett upplagt forsknings-

program som är indelat i tre delprojekt.

e Utökning av det saltfria vägnätet i tätorter och inom Jlandsbygds-

områden.

e Utveckling av nya halkbekämpningsmetoder, som medför minskad an-

vändning av NaCI.

e Utveckling av nya halkbekämpningsstrategier, där möjligheterna att

utnyttja tekniska hjälpmedel, organisatoriska förändringar, samt infor-

mation och attitydpåverkan klarläggs.

För var och en av de 3 delprojekten har föreslagits en rad undersökningar.

En del av dessa har redan gjorts, andra har påbörjats. Många förekommer

endast här som förslag. Det är dock viktigt att det snarast avsätts resurser

så att dessa undersökningar kan göras.
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Statens vägverk Instruktion

Driftsektionen 1980-09-09

HAÄLKBEKÄMPNING AV VÄGAR I PROV MED OSALTAD VÄG

Salt får under inga omständigheter spridas ut på de provsträckor som skall

vara osaltade. Skulle mot förmodan förhållandena bli sådana att saltning

måste tillgripas skall ledningen för vägförvaltningen först kontaktas.

Vägen skall i görligaste mån och inom ramen för ordinarie resurser hållas

isriven.

Sand utan saltinblandning skall användas för halkbekämpning av våt väg-

bana (vid regnväder och vid tö).

Angränsande vägar halkbekämpas i sedvanlig ordning.

Frosthalka skall inte bekämpas.

Torr isriven isvägbana godtages ur framkomlighetssynpunkt och kräver

ingen ytterligare åtgärd.

En detaljerad uppföljning av resursinsatser utföres.
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STATENS VÄGVERK

DDd, Gunnar Henrysson

INSTRUKTION

FÖRSÖK VINTERN 1982/83 PÅ VÄG 34 OCH RV 55

mår

En jämn vägbana som ej innebär svårare framkomlighetsproblem för den

tunga trafiken.

Snö- och moddavröjning och isrivning

Startkriterier och åtgärdstider enligt femårsplanestandard bibehålles.

Under pågående snöfall bör dock röjning ske kontinuerligt. Tillkörda snö-

och isvallar isrives med hyvel. Normalt ska ej salt användas i samband med

snöröjning, men bedömer beredskapshavaren att han med de tidigare

nämnda åtgärderna ej når det uppställda målet får salt användas i

undantagsfall.

Kommentar: Det är värdefullt ju tidigare röjningsinsatsen kan igångsättas.

Man bör definitivt inte avvakta och se hur ett snöfall] utvecklar sig.

Passningsberedskapen i berörda områden bör därför höjas. Det är "också

viktigt att berörda arbetsområden erhåller sådan flexibilitet i redskaps-

valet att man i görligaste mån förhindrar påbyggnad av snö och is.

Sandning

Sandning ska endast tillgripas för att temporärt hjälpa fram den tunga

trafiken i backar, kurvor och vägskäl t ex under kraftiga snöfall.

Genomgående sandning tillämpas vid våt is- eller snövägbana (extrem

halka).

Kommentar: Effekten av sandning är på de aktuella vägarna synnerligen

begränsad i tid (10-20 min). Den grussträng som vanligen bildas vid

vägkanten, är dock ofta tillräcklig för att den tunga trafiken ska kunna ta

sig fram. Förutsättningen är dock att vägbanan är jämn. Metodiken kräver

ökad passning.

Saltning

Saltning ska endast användas vid enstaka svåra tillfällen när man kan

förvänta sig en snabb och varaktig effekt av åtgärden (t ex temperaturer

omkring 09 C. Underkylt regn eller annan form av extrem halka när

friktionskoefficienten är © 0,1).

Kommentar: Respektive beredskapshavare bör ifrån en gemensam grundsyn

söka handla såp riktigt som möjligt vid varje enskilt tillfälle.

Instruktionen skiljer sig från vad som gäller för en A-saltväg främst på

den punkten att vi här accepterar en snö- och isvägbana om den är jämn

och att salt används endast i undantagsfall.
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RÄKNEEXEMPEL

Beräkningar av kostnadsförändringar då provvägarna övergår från vinter-

väghållning med salt till vinterväghållning utan salt.

Olyckor

Den värdering av olyckorna som använts är den som VV använder i 1983 års

priser.

Egendomsskadeolycka 65 000 kr '

Lindrigt skadad person 120 000 kr

Svårt skadad person 700 000 kr f265 000 kr

Dödad person 4 300 000 kr  

Då olycksmaterialet i detta fall är litet har ett genomsnittligt värde för en

olycka beräknats. För viktning av olycksvärdet har utnyttjats olycksmate-

rial från europa- riks- och primära länsvägar under åren 1977-31 och den

fördelning som finns däri av olika svårt skadade eller dödade personer, hur

många som skadas i varje personskadeolycka och fördelningen mellan

person- och egendomsskadeolyckor.

De två sista försöksvintrarnas resultat på alla provvägarna har utnyttjats.

för att beräkna olycksökningens storlek och dess osäkerhet. Ökningen blir

för detta material 44 % och ett ungefärligt 95 % konfidensintervall går

från en olycksminskning med 11 % till en olycksökning med 99 %. Detta

innebär att provvägarnas 50 olyckor/vinter skulle om vägarna saltats varit

25, 35 eller 56 för de olika procentuella förändringarna ovan. Skillnaden i

olyckor mellan saltad och osaltad väghållning beräknas. Med en kostnad för

varje olycka på 265 000 kr blir de olika alternativen som nedan.

 

Förändring i olyckor då vägarna blev osaltade (medelvärde + 95 %

konfidensintervall)

 

procentuell

förändring av kostnad

olyckorna kkr/vinter

Undre gräns - 11 - 1635

medelvärde + 44 + 4065

övre gräns + 99 + 6625
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Korrosion

Som framgår av kapitel 6 valdes olika alternativ vad beträffar hur mycket

fordonens medianlivslängd ökar, nämligen 0, 10, 25 och 50 %. Genomsnitt-

ligt inköpspris för en personbil var 1984 55 576 kr exklusive moms, accis,

skrotningsavgift. Den indirekta skattefaktorn antas vara 20 % vilket leder _

till ett pris på 66 700 kr. Antalet personbilar var under 1984 3 285 000.

Uppgiften om reparationskostnader har erhållits från korrosionsinstitutet.

För lastbilarna har också gjorts en grov beräkning. Det finns ca 200 000

lastbilar och cirka 12 000 skrotas varje år, d v s det tar 17 år att omsätta

lastbilsbeståndet. En genomsnittlig lastbil kostar 247 300 kr. Reparations-

kostnaderna sätts lika stora som för personbilar.

 

Kostnad i miljarder kronor/år

 

Personbilar Lastbilar Totalt

Längre A Reparation A .
livslängd Kapital- rostskydd Kapital- Reparation

kostnad B; kostnad m m
ilprovn

0 % 0,0 3,0 0,0 0,2 3,2

10 % 1,5 3,0 0,3 0,2 5,0

25 % 3,2 3,0 0,5 0,2 6,9

50 % 5,2 3,0 1,0 0,2 9,4
 

Utifrån VVs undersökningar och underhandskontakter med statens prov-

_ ningsanstalt framgår att den genomsnittliga korrosionen under

vintersäsongen utgör cirka 50 % av korrosionen under ett år. Att

korrosionen på sommaren är så stor beror på saltningen av grusvägar för

att binda dammet. Utifrån resultaten av korrosionsförsöken med osaltad

väg har VV gjort en uppskattning av att korrosionen under vintern till.2/3

beror av saltning. Plåtarna tvättades inte under hela vintern och detta kan

ha ökat korrosionen med cirka 10% på de saltade vägarna. Plåtarna

förvarades under den tid de ej exponerades i ett varmgarage (+59C) och

detta har ökat korrosionen. Men med nu tillgängliga data skulle inte

förhållandet mellan plåtar från saltade respektive osaltade vägar påverkas

av detta. På grund av osäkerheterna ovan räknas dock här med att endast

halva vinterkorrosionen beror på vägsalt.
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Trafikarbetet på de statliga saltade vägarna är cirka 72% av totala

trafikarbetet. På de kommunala vägarna uppskattas andelen vara lika stor.

Dessutom kör många då och då på saltade vägar och eftersom även små

saltmängder sätter fart på korrosionen räknas detta med, liksom att de

vägar som sandas även får ut salt på vägen. Det trafikarbete som påverkas

av vintersaltning beräknas därför till 90 % av vintertrafikarbetet.

Det totala trafikarbetet i Sverige är cirka 45 000 miljoner fordonskilome-

ter. Av detta uträttas cirka 35 % (VTlIs trafikarbetsmodell) under de fem

vintermånader då undersökningarna pågått. Det trafikarbete som uträttas

och påverkats av vintervägsaltning blir således cirka 14 200 miljoner

fordonskilometer.

 

 

 

Ändrad Kostnad för korrosion p g a

livslängd vintersaltning

2 miljarder kr/år kr/fkm

0 0;8 0,06

10 % 1,3 0,09

25 % 1,7 0, 12

50 % 2,4 0, 17
  

För var och en av provvägarna har det genomsnittliga årstrafikarbetet

beräknats för den tidsperiod försöken pågått. Detta har gjorts utifrån ÄDT-

siffror för åren 1978, 1981 och 1984 på de olika länkarna. För att beräkna

trafikarbetet per vinter har VTIs trafikarbetsmodell använts.

 

 

 

 

Kostnad för korrosion pga vintersaltning (kkr/år, provväg)

Provvä Förändrad livslängd

S 0 % 10 % 25 % 50 %

Lv 796 - 420 -660 -900 - 1250

Rv 32 -300 -460 -630 -870

Rv 34 -970 - 1520 -2070 -2860

Rv 55 - 1010 - 1580 - 2150 - 2960

Totalt -2700 - 4220 -5750 - 7940
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Dessa beräkningar förutsätter att fordonen enbart färdas på osaltade

vintervägar. Under detta begränsade försök färdades troligen de flesta

även på närbelägna saltade vägar vilket innebäratt korrosionsvinsten av

detta försök nästan har uteblivit. 

Restid

Hastighetsmätningar gjordes första försöksvintern på de plana vägarna.

Dessa visade att hastighetsanpassningen till väglaget var i stort sett

densamma på provvägarna som på kontrollvägarna. De hastighetsnivåer

som använts bygger på dessa mätningar och övriga hastighetsmätningar

gjorda vid VTI. I följande tabell framgår de hastighetsnivåer som använts.

 

P E R SON BIL A R TUNGA FORDON

 

 

Hastighet (km/h) Hastighet (km/h)

Is/snö Restids- Is/snö Restids-

Väg Barmark ev barmark förändring Barmark ev barmark förändring

(s/km) (s/km)

32 85 380 2,65 7 8 / 5 1,85

ÖVTIB8 99 32 3,90 78 75 1,85
vägar

 

Skillnaden mellan de två hastighetsnivåerna är här något mindre än vad

som erhållits från hastighetsstudierna i detta försök. Detta beror på att

väglaget is/snö här även inkluderar blandväglag dv s fläckvis eller spår-

bildning med barmark och is/snö.

Andelen tunga fordon på de olika vägarna har erhållits från hastighetsmät-

ningar gjorda av VTI. Lastbilsandelen på Lv 796 är 14 %, Rv 32 19%, Rv

34 18 % och Rv 55 24 %. Denna andel är troligen något för hög eftersom

mätningarna utförts på vardagar, men den används ändå här. Av persontra-

fiken utgörs 10 % av tjänsteresor (VV P 016) och detta skulle leda till ett

värde på 26,50 kr/fordonstimme. Lastbilar värderas till 96 kr/fordons-

timme.
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kostnad kr/vinter

 

 

lastbil personbil

Lv 796 + 5000 + 19000

Rv 32 + 5000 + 3000

Rv 34 + 15000 + 41000

Rv 55 + 21000 + 39000

Totalt + 41000 + 107000

Stopp

De stopp som registrerades vintern 1982/83 på Rv 34 och 55 i en backe på

vardera sträckan fick en sammanlagd tid av 16 respektive 67 lastbils-

timmar. Med tanke på linjeföringen i övrigt utefter dessa sträckor upp-

räknas dessa tal med 4 resp 7 gånger d v s totalt 64 och 469 timmar. Om en

Jastbilstimme värderas till 96 kr blir detta en kostnad på drygt 6000 kr på

Rv 34 och 45000 på Rv 55. Totalt 51000 kronor.

Väntat

12% av lastbilsförarna hade någon gång under vintern väntat på att

provvägen skulle bli farbar. Denna uppgift har hämtats från enkäterna. Där

finns däremot ingen uppgift om hur länge man väntat och därför kan man

endast konstatera att detta ger en ökad kostnad.

Bränsleförbrukning 

Pränsleförbrukningen är mycket beroende av den hastighet som fordonet

framförs med och vilket väglag som råder. På de saltade vägarna är

andelen lösa snöskikt något större än på de osaltade vägarna. De 10 %-

enheter mer is/snö som finns på de osaltade vägarna består därför av i

stort sett packad snö eller is. De 10 %-enheter mer barmark som finns på

de saltade vägarna består till största delen av våt-fuktig barmark. Den

hastighet som fordonen färdas med på dessa väglag framgår av avsnittet

"Reshastighet". Bränsleförbrukningssiffror har erhållits från VTlIs mätning-

ar. Dessa visar att bränsleförbrukningen blir densamma på de saltade som

på de osaltade sträckorna.
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Miljö

Miljöeffeketer av vintervägsaltning har studerats i andra VTI-projekt och

man har där funnit att ytvatten (sjöar, åar) är relativt okänsliga för

saltföroreningar. Detta beror på ytvattnets förhållandevis stora volym och

vattenomsättning vilket gör att föroreningar snabbt späds ut och transpor-

teras bort. I små grundvattenmagasin nära vintersaltade vägar kan

salthalterna under vissa ogynnsamma betingelser bli relativt höga. Ett

föroreningskänsligt grundvattenmagasin kännetecknas av högt grundvatten-

avstånd, liten volym och låg vattenomsättning. I Sverige finns dock endast

ett fåtal kända fall av grundvattentäkter som förorenats av salt från vägar.

Vegetationsskador kan uppkomma genom saltstänk på blad och barr och

genom upptagning via rötterna. Både natrium- och kloridjoner är skadliga

för växter. Det är dock stora skillnader mellan olika arters saltresistens

men i allmänhet är lövfällande träd mindre känsliga än vintergröna.

Natrium- och kloridjoner i marken kan ocskå medföra att tillgängligheten

av såväl vatten som näringsämnen minskar.

Utefter landsbygdsvägar bedöms miiljöproblemet som ringa, medan det

däremot är mycket kostsamt för tätorter att ersätta alléeträd m m som dör

p g a saltningen.

Nedsmutsning av fordon 

Studierna av väglagets smutsighet visade att antalet dagar med en viss

grad av nedsmutsning var cirka hälften så många på den osaltade vägen

som på den saltade. Utifrån detta skulle man kunna göra anfagandet att

man tvättar bilen hälften så många gånger vintertid om man kör på osaltad

väg. I kostnaderna för korrosion finns dock upptaget kostnader för tvätt-

ning av bil varför vi väljer att inte ta upp dessa kostnader separat.

Väghållarens direkta kostnader 

Med rubriken ovan avses de kostnader väghållaren har för vinterväghåll-

ningen. Vägförvaltningen i Östergötland har efter varje vinter försöket

pågått gjort en sammanställning av dessa kostnader. För att kunna jämföra

kostnaden på prov- och kontrollväg har en genomsnittlig kostnad per väg
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och längdmeter beräknats. Denna kostnad har sedan för både prov-och

kontrollvägen multiplicerats med provvägens längd. I ett fall Rv 55 finns

även en breddskillnad mellan prov- och kontrollväg. Detta har tagits

hänsyn till i dessa beräkningar genom att minska kostnaderna för snöröjning

och isrivning på provvägen. Provsträckan har en bredd av 13 m och

kontrollsträckan 9 m. Det bör också påpekas att på provvägen på Rv 55

finns en lång och brant backe medan kontrollvägen är planare.

 

 

 

 

Kostnad öre/Im

(genomsnittligt över åren) Skillnad i

Kontroll kostcnad
Provväg väg Skillnad kr/vinter

Lv 796/636 110 153 - 43 - 7400
Rv 32/Lv 206 112 127 - 15 - 2400
Rv 34 207 206 + 1 +
Rv 55 4 l 3 178 +265 +663800

Totalt +57600

   

Väghållarens indirekta kostnader 

Med ovanstående rubrik avses ökade kostnader för tvättning, dikning,

beläggningsslitage och broreparationer.

Tvättning avser tvättning av kantreflektorer. Dessa rengörs cirka 20

gånger per vinter. Av nedsmutsningsstudien skulle man kunna dra den

slutsatsen att om vägarna var osaltade skulle det räcka med hälften så

många tvättar. Kantreflektorerna sätts dock igen av snö vid snöröjning och

måste således rengöras även beroende på detta. Ett antagande kan då vara

att på en osaltad väg sparas fem tvättar per vinter. Kostnaden för

tvättning uppgår till cirka 50 kr/km (VV-rapport DD 127), d v s i detta fall

sparas varje vinter 250 kr/km.
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kr/vinter

Lv 796 - 4300

Rv 32 - 4100

Rv 34 - 14000

Rv 55 - 6300

Totalt - 28700

Dikning kan behöva göras oftare om man sandar mycket istället för att

salta. Vintern 1982/83 studerades hur mycket sand som spreds i Gravers-

forsbacken på Rv 55. Denna sand gav ett tillskott på 0.03 m? dikningsmas-

sor per meter vägsida och år. Om tillskottet är mindre än 0.4 m3 brukar

man inte dika, dv s tidigast vart trettonde år skulle man få en extra

dikning. Kostnaden för dikning av denna mängd uppgår till cirka 10 kr/m

dike. Detta skulle innebära en kostnad av cirka 75 öre/m dike och år. Med

tanke på hur man sandade på dessa provvägar, sällan genomgående sand-

ning, kan troligen kostnaden dras ned till cirka 20 öre/Im och år.

 

 
kr/år

Lv 796 + 3460

Rv 32 + 3260

Rv 34 + 11160

Rv 55 + 5040

 

Totalt + 22920

Broreparationerna uppgår årligen till cirka 170 miljoner kronor. Därav 

åtgår 20 miljoner till räcken, målning m m och 40 % av denna kostnad

anser man beror på salt. Byte av beläggning och isolering kostar 60

miljoner kronor per år och en tredjedel av denna kostnad beror på salt. För

reparation av betongen åtgår 35 miljoner kronor och där anses 30 % bero på

salt, övriga reparationer kostar 5 miljoner enligt underhandsuppskattning

från VV. Kostnaderna fördelas på de 11000 broar som finns i landet.

Kostnaden per bro och år skulle då bli cirka 15000 kr och av detta skulle

cirka 7300 kr bero på saltning. Uppgiftenlom antalet broar per väg har

hämtats från vägnätsrapportören och samtliga broar har betraktats som en

genomsnittsbro.
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kostnad kr/år

Lv 796 - 34900

Rv 32 - 0

Rv 34 - 87000

Rv 55 - 17500

Totalt - 139400

Vägslitaget uppmättes på Rv 34 före och efter en vinter. Slitaget var på

saltad sträcka 0,39 + 0,05 mm

osaltad sträcka 0,23 + 0,04 mm

i genomsnitt tvärs vägen

Den saltade sträckan hade dock mycket mer trafik än den osaltade

sträckan och efter en korrigering för detta skulle slitaget bli 10-20 %

större på den saltade vägen. Skillnaden beror på hur lång tid vägen är.

täckt av snö/is och hur stor andel som är torr respektive våt barmark.

Enligt uppgifter från VV, åtgärdas inte spår i beläggning förrän de är minst

15 mm djupa. Detta skulle innebära att det skulle ta mer än 100 år innan

behovet av en extra beläggning skulle uppstå. Dock slits beläggningen mer

och om man räknar med att det årliga slitaget är 0,05-0,10 mm större på

den saltade vägen måste detta ersättas med 0,125-0,25 kg/mz, år vilket

innebär en kostnad på 4-3 öre/mZ, år. Om enbart körbanan (ej vägrenar)

beläggs skulle detta medföra en ökad kostnad som framgår av tabellen på

nästa sida.

 

 
kostnad kr/år

Lv 796 7000

Rv 32 _ 6000

Rv 34 - 22000

Rv 55 10000.

 

Totalt 45000

Saltet kan även göra att vattnet tränger djupare in i beläggningen och att

frostsprängningen får större konsekvenser än på en osaltad väg. Detta är

dock svårt att kvantifiera.
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VÄGVERKET SAMMANFATTNING

VFF 1983-11-25

Referensgruppens utvärdering av försöken med vinterväghållning utan salt

Under åren 1980-1983 har i Östergötlands län pågått försök med att hålla

vägar framkomliga vintertid utan att använda salt. Väg- och Trafikin-

stitutet, VTI, har tillsammans med bl a Provningsanstalten på Vägverkets

uppdrag följt upp och dokumenterat försöken.

För att få en så bred bedömning som möjligt av de slutsatser man kan dra

av försöken har Vägverket inbjudit representanter för näringsliv, myndig-

heter och organisationer med anknytning till vägtransporter att deltaga i

utvärderingen av försöken. Bil 1.

Referensgruppen har i första hand hjälpt till att belysa relevanta effekter

som inte kvantifierats genom den uppföljning som gjorts av försöken.

Bakgrund till försöken 

Rensaltning som metod infördes i Sverigei mitten av 1960-talet. Alltsedan

bilismens genombrott har dock salt använts i vinterservicen i nästan samma

kvantiteter som i dag. Saltet användes tidigare inblandat i sandningssanden.

Utvecklingen har varit likartad världen över där halkbekämpning före-

kommer. Man har i de flesta länder varit inriktad på att finna en

saltningsmetodik som syftar till att inte salta mer än vad som erfordras.

Den FoU som pågår inom detta område kan indelas i följande grupper:

att inte salta vid fler tillfällen än vad som behövs.

Detta sker genom t ex utbyggnad och utnyttjande av halkvarningsan-

läggningar och TV-övervakning samt utveckling av bättre prognosme-

toder med hjälp av väderradar. Saltningen kommer då att kunna ske mer

selektivt och utföras när saltet gör mest nytta.

att inte sprida mer salt vid varje tillfälle än vad som behövs

Spridarnas kalibrerings- och funktionssäkerhet har förbättrats kon-

tinuerligt. Dessutom pågår utveckling av den praktiska användbarheten

av de saltkoncentrationsindikatorer som finns. Syftet är att endast

tillföra vägen den saltmängd som saknas.

att finna ersättningar till salt. 

Fantasin har varit stor när det gällt idéer om hur halka skall bekämpas.

Tyvärr har ingen av idéerna ännu resulterat i någon praktiskt användbar

metod jämförbar med nuvarande rensaltningsmetoder.

VTI hade i sina undersökningar i slutet av 1970-talet inom och utom landet

inte hittat något som entydigt talade för att rensaltning ledde till ökad

trafiksäkerhet. Metoden att rensalta var och är kritiserad. Det ifrågasattes
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om de positiva effekterna av rensaltning verkligen var av sådan omfattning

att de övervägde de negativa effekterna främst beträffande fordonskorro-

sion och miljö.

Det hade bland väghållare länge stått klart att vinterväghållning utan salt

skulle medföra framkomlighetsproblem. Oklarhet rådde dock om vilka

olägenheter trafikanterna var beredda att ta för att slippa de negativa

effekterna av salt. Den ökade användningen av dubbdäck hade inte precis

bidragit till att skingra dimmorna på den punkten.

Det hade med andra ord blivit angeläget att mer noggrant kunna kvantifie-

ra för- och nackdelarna med salt. Enda sättet att få en relevant jämförelse

mellan saltad och osaltad väg var att helt upphöra med saltanvändningen på

några större vägar. Detta försök har också visat sig vara ett av några få

där vägmiljön varit heltfri från salt.

Försöksresultaten 

Delresultat av försöken har redovisats i ett antal publikationer. Referens-

gruppen har tagit del av dessa och har under hand informerats om

föreliggande preliminära slutresultat.

Det skulle leda för långt att här. mer än mycket grovt sammanfatta de

slutliga resultaten.

- På de plana (lätthållna) vägarna finns ingen tendens till olycksökning

medan det finns en klar tendens till ett ökat antal polisrapporterade

olyckor på de backiga (svårhållna) vägarna.

- På de plana vägarna var restidsförlusterna måttliga. På de backiga

vägarna var framkomlighetsproblemen i backarna relativt frekventa

och tidvis undvek vissa förare av tunga fordon att köra vägarna.

- Korrosionen var på de osaltade vägarna endast hälften till fjärdedelen

av motsvarande värden på de saltade kontrollsträckorna. Redan vid

små mängder salt erhålles en betydande korrosion. Begränsningar av

saltmängder och/eller det vägnät som skall saltas ger därför relativt

små vinster.

- Antalet nedsmutsningstillfällen var ca två gånger fler på de saltade

än på de osaltade vägarna.

- Vägverkets kostnader var högre än normalt på den ena backiga vägen

medan de var normala på den andra. På de plana vägarna var

kostnaderna normala eller lägre än normalt.

Även då fördubblade resurser satts in har man inte lyckats hålla en

acceptabel körbana utan att använda salt vid vissa svåra vädersitua-

tioner.

- Förekomsten av is och/eller snö på vägbanan var ca 10%-enheter

vanligare på de osaltade vägarna under tiden 1 november - 1 april.

Friktion under 0,2 var ca 70 % vanligare på de osaltade vägarna under

samma tid.

- Väglagsstudierna visar att andelen moddig vägbana tenderar att öka

vid saltning. Eftersom snömodd enligt samstämmig forskning är ett
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mycket farligt underlag att köra på utgör konstaterandet ett viktigt

observandum i den framtida vinterväghållningen.

- Topografin och omgivningen (t ex skog intill vägen) .ger stora varia-

tioner i väglaget, ibland t om större än mellan saltad och osaltad

väg.

- Ca 30% av fordonsförarna på de plana vägarna var positiva till

fortsatta försök med osaltade vägar medan motsvarande siffra för

chaufförer av tunga fordon på de backiga vägarna var ca 50% under

förutsättning att sandning, plogning och hyvling intensifierades.

- Vid val mellan olika väghållningsalternativ rekommenderade de flesta

förarna (såväl av personbilar som av tunga fordon) saltning av enbart

svåra partier såsom backar, kurvor och broar.

Referensgruppens synpunkter för och emot fortsatta försök

Det eventuella behovet av fortsatta försök penetrerades. Önskemål fram-

fördes om en fortsättning för att t ex få bättre precision på olycksana-

lysen.

- Från vägverket anfördes att försöken redan gett mycket värdefull

information till vinterväghållningen. Den tendens till olycksökning

och de framkomlighetsproblem försöken hittills visat på de backiga

sträckorna talade mot fortsatta försök.

- Transportarbetareförbundets representant menade, att så länge fort-

satta försök ledde till bättre framkomlighet och trafiksäkerhet samt

bättre vägar fanns anledning fortsätta försöken. Förbundet var berett

att ta sitt samhällsansvar men måste före ett slutligt ställnings-

tagande göra en större undersökning bland de förbundets medlemmar

som trafikerat provområdet.

- Representanten för Naturvårdsverket anförde, att han givetvis såg

det som positivt om saltningen kunde minskas. Miljöproblemen är

störst i tätorter. På landsbygden har problemen i huvudsak varit

förknippade med Jagringen av salt. Problemen tycks nu sedan Vägver-

ket byggt ordentliga lagringsutrymmen vara borta.

- Rikspolisstyrelsens representant framförde att polisens erfarenhet

var att framkomlighetsproblemen också fanns på de saltade vägarna.

Vid olyckor är anledningen ofta brister i fordonens utrustning.

- Åkeriförbundets representant anförde, att vägen är arbetsplats för

många av deras medlemmar. Saltningen förbättrar arbetsmiljön

genom att minska stress och osäkerhetskänslor. Bättre arbetsmiljö

kan mycket väl betalas av högre kostnader för bilkorrosion.
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I den fortsatta diskussionen enades gruppen om att försöken kunde avslutas.

Skulle i den fortsatta utvärderingen av försöken behov av kompletterande

undersökningar visa sig nödvändiga fick frågan i så fall tas upp i det

sammanhanget.

 Referensgruppens synpunkter för och emot fortsatt saltning

Diskussionen kom till stor del att gälla om punktsaltning kunde vara ett

alternativ till nuvarande rensaltning och om saltvägnätet pga försöks-

resultaten kunde differentieras ytterligare.

Från Vägverkets sida hävdades att i varje fall i det kortare perspek-

tivet det inte fanns vinster att hämta genom att punktsalta i den

omfattning gruppen avsåg. Ev vinster på korrosionssidan skulle bli

små i förhållande till vinsten med att helt sluta salta. Det är

dessutom troligt att vinsten äts upp av kostnaden för den dubbla

organisationen en sådan uppläggning skulle kräva. Punktsaltning an-

vänds i dag för att nå kontinuitet i väglaget (t ex vid frosthalka).

Det sker en ständig anpassning av servicegraden mot behoven.

Erhållna försöksresultat kan mycket väl leda till ändringar i saltväg-

nätet i endera riktningen.

Transportarbetarförbundets representant menade att med teknisk

utveckling på fordonssidan bör den tunga trafikens problem kunna

lösas. En sämre väghållning kommer dock alltid att medföra problem

för den mindre rutinerade trafikanten.

Åkeriförbundets representant krävde att vägarna i framtiden åt-

minstone skulle punktsaltas.

Trafiksäkerhetsverkets representanter ansåg sig av försöksresultatet

kunna utläsa att saltet ändå hade effekt på trafiksäkerheten. Med

hänsyn till framkomlighetsproblemen och att inga direkt allvarliga

erinringar mot saltanvändning framkommit ville de förorda fortsatt

saltning. Beträffande punktsaltning godtogs vägverkets förklaring att

sådan åtgärd av bl a praktiska skäl för närvarande endast är använd-

bar för att erhålla kontinuitet i väglaget.

Referensgruppens övriga frågor 

I övrigt ventilerades frågor som

är nuvarande standard på vintervägservicen optimal

hur åstadkomma ett bättre samspel mellan privatbilister och yrkes-

chaufförer i vintertrafiken

halkans roll som stressmoment i yrkesförarnas arbetsmiljö

vilken effekt har övningskörning på halkbanor för att åstadkomma en

säkrare vintertrafik

vilken betydelse har information om risker och aktuella väglagsför-

hållanden för trafiksäkerheten
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- korrosionsproblemen bör utvärderas förutom från ekonomisk synpunkt

också från säkerhetssynpunkt

Referensgruppens slutomdöme

Mot bakgrund av ovan redovisade diskussioner är referensgruppen beredd

att göra följande samstämmiga uttalande i fråga om vinterväghållning utan

salt. -

Trots de stora problem, som redovisats från främst korrosions- och

nedsmutsningssynpunkt anser vi, att de senaste årens försök i Östergötland

kan upphöra. Givetvis bör fortsatt uppföljning av trafik-, säkerhets-,

korrosions- och miljöproblemen ske inom ramen för olika skilda projekt.

Slutligen bör vägverket mot bakgrund av vunna erfarenheter från försöken

fortsätta att vidareutveckla metoder och tekniker för att finna en optimal

användning av salt i vinterväghållningen.
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INBJUDNA ATT DELTAGA I REFERENSGRUPPEN FÖR UTVÄRDERING

AV FÖRSÖKEN MED SAÄLTFRI VINTERVAG:

Försäkringsbranschens Service AB

Länstrafiken i Östergötland

Motormännens Riksförbund

Naturvårdsverket

Provningsanstalten

Rikspolisstyrelsen

Trafiksäkerhetsverket

Transportarbetarförbundet

AB Volvo

Väg- och Trafikinstitutet

Åkeriförbundet

Följande har varit förhindrade att närvara vid sammanträdena:

Försäkringsbranschens Service AB

Motormännens Riksförbund

AB Volvo
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Inom projektet "Försök med osaltade vägar" har tidigare publicerats

 

 

Försök med osaltade vägar vintern

80/81

Bilisternas hastighetsanpassning till olika

väglags- och friktionsförhållanden

VT/-meddelande nr 301, 1982

Inverkan på väglagets smutsighet

VTL/-meddelande nr 302, 1982

Vägsaltets korrosionsbefrämjande effekt

på bilunderreden

VTL-meddelande nr 303, 1982

Trafikanternas inställning till väghållning

och halkbekämpning

VT/-meddelande nr 304, 1982

 

 

Försök med osaltade vägar vintern

82/83

Inverkan på väglaget och konsekvenser

för trafikanten och väghållaren

VT/-meddelande nr 363, 1983

Lastbilsförares inställning till väghållning

och halkbekämpning vintern 82/83

V7T/ PM 1983-0623

 

 

  

  

 

Försök med osaltade vägar vintern

81/82

Inverkan på vägbanans friktion och väg-

lag

VT/-meddelande nr 351, 1983

Lastbilsförares inställning till väghållning

och halkbekämpning

VTL/-meddelande nr 352, 1983

Vägsaltets korrosionsbefrämjande effekt

på bilunderreden

VT/-meddelande nr 353, 1983

Vintern efter försöket 83/84

Trafikanternas inställning till väghållning

och halkbekämpning efter att de osalta-

de vägarna saltats

nr 420, 1984

 

 

   

Sammanfattande rapporter

Saltningens inverkan på väglagets

smutsighet

VT/-rapport nr 286, 1985

Vägsalt och bilkorrosion

Sammanfattande värdering av undersök-

ningar utförda vintersäsongerna 79/80,

80/81 och 81/82

Statens Provningsanstalt teknisk rapport

nr 1983:16

 

 

 

 


