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Oversending av resultater fra NLFs vinterdriftundersøkelser 2007-2009 
 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser til at vi jevnlig har oversendt resultater fra våre 

vinterdriftundersøkeler til Vegdirektoratet. I dette brevet følger hovedresultatene fra årene 2007, 2008 

og 2009. Dette gjør det mulig å se på utviklingen over noe tid, foruten separat for det enkelte år. 

Hensikten med vinterdriftundersøkelsene har vært å få frem NLF-medlemmenes syn på brøyting, 

strøing/salting av norske vinterveger. 

 

Årets vinterdriftundersøkelse ble sendt til NLF-medlemmer med e-postadresse, med unntak av de som 

er registrert som brøytere i medlemsregisteret. 1690 medlemmer fikk e-posten. 

 

Svarene skulle avgis på bakgrunn av egne erfaringer som lastebilsjåfør på norske riks- og fylkesveger 

vinteren 2008-2009. Undersøkelsen ble avsluttet 4. mai 2009 og vi fikk 376 svar (355 unike), dvs en 

svarprosent på 21. Det var lagt opp til ”ett svar - ett fylke”, men det var mulig å sende inn flere svar 

dersom man hadde kjørt i flere fylker. 

 

I tabellen nedenfor er resultatene fra vinterdriftundersøkelsene i 2007, 2008 og 2009 sammenfattet. Vi 

presenterer andelene som sier seg enig eller uenig i påstandene i undersøkelsen.  

 

Alle tall i prosent 2007 2008 2009 

Vegene blir brøytet raskt nok når det snør. Enig:   11 

Uenig: 61 

Enig:   14 

Uenig: 54 

Enig:   14 

Uenig: 50 

Vegene blir brøytet godt nok. Enig:   11 

Uenig: 49 

Enig:   14 

Uenig: 49 

Enig:   18 

Uenig: 39 

Det er nok brøytekapasitet ved store nedbørsmengder i 

form av snø. 
Enig:     5 

Uenig: 79 

Enig:     6 

Uenig: 74 

Enig:     8 

Uenig: 67 

Strøing eller salting er tilfredsstillende. Enig:   10 

Uenig: 63 

Enig:   14 

Uenig: 54 

Enig:   15 

Uenig: 41 

Det er nok salte-/strøkapasitet ved temperatursvingninger 

rundt 0 grader. 
Enig:     7 

Uenig: 69 

Enig:     9 

Uenig: 67 

Enig:     8 

Uenig: 55 

Skiltene er som regel godt synlige, dvs ikke dekket av snø. Enig:   25 

Uenig: 25 

Enig:   28 

Uenig: 22 

Enig:   29 

Uenig: 25 

Vegene er ofte blokkert pga ulykker eller bilberging. Enig:   26 

Uenig: 34 

Enig:   30 

Uenig: 27 

Enig:   23 

Uenig: 38 

Vegene er ofte blokkert pga ras. Enig:     9 

Uenig: 56 

Enig:     8 

Uenig: 64 

Enig:     8 

Uenig: 68 

Raste- og hvileplassene blir brøytet godt nok. Enig:     5 

Uenig: 65 

Enig:     8 

Uenig: 67 

Enig:     9 

Uenig: 67 

Raste- og hvileplassene er åpne i vintersesongen. Enig:    11 

Uenig:  57 

Enig:   11 

Uenig: 60 

Enig:   10 

Uenig: 64 

Statens vegvesen har gjort en god innsats i vinter. Enig:      5 

Uenig:  63 

Enig:     6 

Uenig: 59 

Enig:     9 

Uenig: 47 
Differansen mellom 100 % og andelene for enig og uenig i hver rute i tabellen utgjør andelen som svarer at de er 

usikre eller ikke har noen bestemt oppfatning. 
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Det er små forskjeller mellom svarene i 2007, 2008 og 2009. Oppsummert kan følgende sies: 

 

 Halvparten mener vegene ikke blir brøytet raskt nok. 

 En av fem – litt flere enn tidligere – mener at vegene blir brøytet god nok. 

 Under 10 prosent mener at det er nok brøytekapasitet ved store snøfall eller salte-/strøkapasitet 

ved temperatursvingninger rundt null grader. 

 En svakt økende andel mener at strøing og salting er tilfredsstillende – 15 prosent i 2009. 

 En av tre mener at skiltene i liten grad er dekket av snø. 

 En av fire mener at vegene ofte er stengt pga ulykker eller bilberging. 

 Vegene er i liten grad stengt pga ras. 

 Et overveldende flertall mener at raste- og hvileplassene ikke blir brøytet godt nok. I tillegg er 

alt for få åpne om vinteren. 

 Det er en svakt økende tilfredshet med det arbeidet Statens vegvesen gjør på vintervegene, 

men det er bare ni prosent som synes vegvesenet har gjort en god jobb vinteren 2009.  

 

 

 

Grunnlagsmaterialet kan oversendes hvis ønskelig. 

 

Brevet oversendes kun elektronisk. 

 

 

 

Med hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 
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