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Förord 

Detta projekt har varit på uppdrag av Pertti Kuusisto, Förvaltningsledare VViS, 

Trafikverket. 

Syftet med projektet var att i två steg implementera ett sträckprognossystem på E6 

mellan den norsk/svenska gränsen och söderut till Göteborg. Projektet sträcker sig 

mellan den svenska gränsen (Svinesundsbron) och till Kungälv (Nordre Älvbron). 

Det första steget var att ta fram en projektplan för hur man skulle kunna implementera 

sträckprognoser på den tänkta vägsträckan. Under den andra delen av projektet 

anpassades sträckprognosmodellen till vägsträckan och implementerades i Trafikverkets 

datormiljö för demonstrering.  

Ett stort tack till Klimator som är de som har utfört det egentliga arbetet med att ta fram 

en sträckprognosmodell för E6 genom Bohuslän. Jörgen Bogren, Klimator har även 

varit med och skrivit delar av detta notat. Andra inblandade företag har varit Vectura 

som har utfört karteringen och Foreca som varit leverantör av väderprognoser. 
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Sträckprognoser E6 

av Anna K. Arvidsson 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

VViS-stationer (VägVäderinformationSystem) är placerade över hela Sverige och 

framförallt på platser där sannolikheten för halka är stor. Men om det sker förändringar i 

området runt stationen, till exempel ändringar av vegetationen, kan förhållandena ändras 

jämfört med den ursprungliga karteringen av vägsträckan. Detta gör att extrempunkter 

med stor sannolikhet finns mellan väderstationerna. 

Sträckprognoser är ett arbetssätt för att prognostisera vädersituationer eller väglag, då 

framför allt halka, på sträckor mellan befintliga VViS-stationer. 

Detta projekt har varit en början på att implementera sträckprognostekniken på svenska 

vägar, sträckprognoser finns sedan tidigare implementerade på flera håll i världen 

däribland Norge och Tjeckien. 

För att göra en modell som beskriver en vägsträcka behövs en klimatkartering och en 

topoklimatologisk analys för att veta hur temperaturer, höjder, skuggning, med mera, 

längs vägen varierar. Därefter kan vägen delas in i olika segment som representerar de 

olika variationerna på vägen. På denna vägsträcka utmed E6 var de segmenten mellan 

25 och 300 meter långa. Modellen beräknar sedan fram prognoser för yttemperaturer 

och väglag, dessa jämförs och justeras tillsammans med de uppmätta temperaturerna 

från tidpunkten för karteringen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet visar på god samstämmighet mellan 

de modellerade värdena och de uppmätta temperaturerna. 
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Road stretch forecasting E6 

by Anna K. Arvidsson 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping Sweden 

 

 

Summary 

RWIS outstations (Road Weather Information System) are located all over Sweden and 

mainly in places where there is a high probability of slipperiness. But if the area around 

the station is changed, for example modifications of the vegetation, the conditions can 

be changed compared to the original mapping of the road. This leads to a high 

probability for extreme points in road stretches in between the RWIS outstations. 

Road stretch forecasting is a method for forecasting the weather situations or road 

conditions, especially slipperiness, on the stretches between the existing RWIS 

outstations. 

This project has been a start on implementing the road stretch forecasting technique on 

Swedish roads, road stretch forecasting is already implemented in several parts of the 

world including Norway and the Czech Republic. 

To make a model that describes the road, it is necessary to make a thermal mapping and 

an analysis of the topoclimate to know the variations in temperature, altitude, shading 

etcetera, along the road. Then the road is divided into segments representing the 

different variations of the road. On this road stretch along the E6 the segments were 

between 25 and 300 metres. The model calculates the forecast for the road surface 

temperatures and road conditions, the modelled values are compared and adjusted with 

the measured temperatures from the thermal mapping. 

In conclusion, the results show good congruence between the modelled values and the 

measured temperatures. 
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1 Bakgrund 

Sträckprognoser är ett arbetssätt för att prognostisera vädersituationer eller väglag, då 

framförallt halka, på sträckor mellan VViS-stationer (VägVäderinformationSystem). 

Tanken med utplacering av VViS-stationerna har varit att placera dem på platser där 

sannolikheten för halka är stor. Det finns några faktorer som styrt placeringarna av 

stationerna, däribland tillgång till el och tele, vilket har lett till att placeringarna inte 

alltid är på den tilltänkta platsen utan avviker något. En annan påverkande faktor är 

vegetationens föränderlighet från situationen under karteringstillfället. Sammantaget gör 

detta att extrempunkter med stor sannolikhet finns mellan väderstationerna. 

Sträckprognoser finns implementerade på flera håll i Europa. I Sverige pågår sedan 

2011 ett doktorandprojekt på Geovetarcentrum (GVC), Göteborgs Universitet, 

finansierat genom CDU/Trafikverket, där prognosmodeller utvecklas för de tre 

driftområdena Borås, Eskilstuna och Västerås. 

I Norge arbetar Statens Vegvesen sedan 2008 med sträckprognoser i vissa områden bl.a. 

på E6 mellan Oslo och Halden. Ett fungerande system finns i Tjeckien sedan några år 

tillbaka. 

Avsikten med detta projekt är att börja implementera sträckprognoser även i Sverige. 

För detta ändamål har en sträcka på E6, från den norsk/svenska gränsen 

(Svinesundbron) och söderut till Kungälv (Nordre Älvbron), valts ut.  

Figur 1 visar de VViS-stationer som är tillgängliga på den aktuella vägsträckan mellan 

den svenska gränsen mot Norge och ner till Kungälv. 

 

Figur 1. Placering av VViS-stationer mellan Svinesund och Kungälv 
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2 Syfte 

Projektet med att implementera sträckprognoser på E6 väntas ge en förbättrad 

vinterväghållning. Med mer exakta prognoser för en vägsträcka kan vinterväghållningen 

anpassas till att ge en effektivare vinterväghållning. Detta i sin tur kan leda till att 

trafikolyckor kan undvikas samt att koldioxidutsläpp från trafiken minskar. 
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3 Projektplan för sträckprognoser E6 Svinesundsbron – 
Kungälv 

Den första delen i projektet var en förstudie där syftet var att ta fram en projektplan för 

hur man skulle kunna implementera sträckprognoser på den tänkta vägsträckan, detta 

kapitel består av relevanta delar ur den. 

 

Projektbeskrivning 

Den aktuella sträckan är E6:an från den svenska gränsen (Svinesundsbron) i norr till 

Kungälv (Nordre Älv-bron) i söder (Figur 2). Detta är en sträcka på ca 16 mil. 

 

 

Figur 2. Karta över området, från Svenska gränsen i norr till Nordre Älv i söder. 
Aktuell sträcka är E6. (Karta från Google maps) 

 

För att kunna genomföra detta projekt kommer tre driftområden involveras, Norra 

Bohuslän, Uddevalla och Kungälv/Tjörn. För dessa tre är följande två entreprenörer 

ansvariga idag; Peab ansvarar för området Kungälv/Tjörn och Svevia är ansvariga för de 

övriga två områdena. 

Klimator har utvecklat ett program som kan beräkna sträckvisa prognoser för bland 

annat vägtemperaturer. Aktuell väderinformation från VViS-stationerna tillsammans 

med väderprognoser ligger till grund för prognoserna av bland annat vägytans 

temperatur. Ett exempel på hur en yttemperaturprognos kan se ut visas i Figur 3. 

 

Svinesundsbron 

Nordre Älvbron 
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Figur 3. Vägsegment i Österrike med prognos för vägytans temperatur. Bild från 
Klimators hemsida (http://klimator.se/sswm/display-route-live.html) 

 

Väderprognos för det aktuella området kommer att behövas, trolig leverantör kommer 

att vara SMHI eller Meteorologisk institutt i Norge. 

Implementering sker i VViS förvaltningens test- och demosystem VViS Labs. 

 

Metoder 

Vad behövs för att genomföra sträckprognoser? 

Klimatkartering 

Vägsträckor delas in i segment som motsvarar en viss typ av klimat 

Exempel på olika områden:  

Områden med kalluftsjöar/kalluftflöden, höjdlägen, skuggområden, öppet 

vatten/fuktig mark/dimkänslig, bergsskärningar/skogspartier, backar/broar 

 

Modell för sträckprognoser behövs från Klimator, se nedan för mer detaljer om detta 

program. 

 

För att göra prognos för yttemperatur och väglag 

 Observationer från VViS-stationer  

o Stationerna från Svenska gränsen till Kungälv, se Tabell 1 för de aktuella 

stationerna. Finns i flera databaser på server i samma domän som VViS 

Labs. 

 Väderprognoser 

 Information om utförda åtgärder 

o Information från driftentreprenörer. Data från plog och saltbilar med 

tidsangivelser och koordinater finns i Trafikverkets databas. 

 Vilken typ av åtgärd 

 När gjordes åtgärden 

 Var gjordes åtgärden 
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Denna information ingår inte i Klimators modellprogram och så länge det inte finns 

en automatisk inrapportering via GPS är det inte möjligt att ta hänsyn till dessa 

parametrar. 

 

Implementering i VViS labs 

 

Testning av modell med verkliga data 

 

Tabell 1. VViS stationer på E6 sträckan Svinesundsbron till Göteborg 

Station Stationsnamn  Station Stationsnamn 

1439 Svinesundsbron  1434 Uddevallabron 

1436 Hogdalsmotet  1429 Forshällaån 

1441 Sältermotet  1425 Ödsmål 

1410 Hud  1403 Jörlanda 

1437 Grindmotet  1402 Kungälv 

1409 Munkedal    

 

 

Arbetsmoment för sträckprognosprogram 
1. Topoklimatologisk analys 

Topoklimatologisk analys innefattar fältrekognosering av sträckan 

Svinesund/Kungälv med avseende terrängens effekt på temperaturmönstret. 

Fältrekognoseringen kompletteras med kartanalys. Denna del ligger till grund för 

segmentsindelning och är också ett underlag för klimatkarteringen. 

 

2. Klimatkartering  

Klimatkarteringen är viktig för segmentsindelning av vägsträckan med avseende på 

temperaturvariationer som kan ge upphov till halkrisk. Klimatkarteringen kan 

genomföras på olika sätt. Traditionellt genomförs karteringen vid specifika 

vädersituationer och tidpunkter för att fånga de olika typmönstren längs vägen. 

Denna metodik kräver att man har en organisation som är beredd att genomföra 

mätningar vid ”rätt” vädertillfällen.  

 

Mätning 

Konventionell kartering – speciella situationer (klart/kallt/lugnt/natt ca 6 tillfällen) 

Väderberoende, hösten 2012. 

Trafikverkets karteringsbil är inbokad att vara i Göteborg under november 2012.  

Anders Jändel har tillsvidare kontakt med ansvarig entreprenör som utför kartering. 

Mätbilen kommer vara extrautrustad med en friktionsmätare (RT3) och finnas i 

Göteborg under november, men även tillgänglig i oktober samt i januari och februari 

2013 för att få så många och så bra karteringsmöjligheter som möjligt. 

 

Analys 

Processa klimatdata 

Segmentering 
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3. Modellimplementering 

Anpassning av modell/algoritm för sträckan Svinesund/Kungälv. Resultatet från den 

topoklimatologiska analysen kombineras/integreras med segment från 

klimatkartering och läggs in i modellen. 

 

4. Modellberäkning 

Körning av modell för tuning av output med fokus på yttemperaturprognoser i 

intervallet 1-4 timmar. Beräkningen av prognoser kan dock göras för 

prognoslängder upp till max 18 timmar (baserat på väderprognoser från MetNo) 

något som är beroende på de väderprognoser som krävs för att driva modellen. 

 

Beräkningen av sträckprognosen kräver att det finns input i form av VViS-data, 

meterologisk prognos i form av grib-filer och karterade vägsegment. Klimators 

modell är idag konfigurerad för att de meteorologiska datafilerna kommer från 

MetNo. Beroende på vilket meteorologiskt institut som levererar väderdata kan 

anpassningar och justeringar behöva göras. 

Output från modell beräkningen levereras som xml- eller text-fil. 

 

Effekter 

Projektet väntas ge en förbättrad vinterväghållning. Med mer exakta prognoser för en 

vägsträcka kan vinterväghållningen anpassas till att ge en effektivare vinterväghållning. 

Detta i sin tur kan leda till att trafikolyckor kan undvikas samt att utsläpp från trafiken 

minskas. 

 

Förväntat resultat 

Projektet förväntas kunna leverera en, i demo-miljö fungerande, modell för 

vägväderprognoser av sträckan Svinesundsbron – Nordre älvbron (E6). 

 

Implementering 

Trafikverket är ansvarigt att för att implementering sker i VViS förvaltningens test- och 

demosystem VViS Labs för att kunna utvärderas. 
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4 Metodik 

4.1 VViS 

VVIS (VägVäderinformationsSystem) är ett system som har funnits sen mitten av 1980-

talet. Det bygger på mätstationer i det statliga vägnätet som är placerade på platser där 

väglaget oftast försämras först. Det kan vara i närheten av en sjö där fukten kan bidra 

till att det bildas is på vägen eller jämte en stor öppen yta där det kan bildas snödrev. 

VViS-systemet består av 775 mätstationer (Trafikverket, 2013). De mäter luft- och 

yttemperatur, relativ fuktighet, nederbördsmängd och typ samt vindens hastighet och 

riktning. Fler och fler av stationerna utrustas även av kameror som tar bilder av vägytan. 

På vissa vägsträckor där det finns reglerbara hastighetsskyltar kan de bilderna hjälpa 

trafikledningscentralen att bedöma väglaget för att ta beslut om hastigheten behöver 

sänkas. De data som samlas in skickas varje halvtimme till en databas på Trafikverket 

(Trafikverket, 2011). I Trafikverkets VViS presentation 2012 kan man välja att titta på 

följande parametrar för att se hur vädret är vid respektive VViS-station: 

Yttemperatur, yttemperaturfall, nederbörd, ackumulerat regn, ackumulerat snöblandat 

regn, ackumulerad snö, varsel, fjärryttemperatur, daggpunktstemperatur, luftfuktighet, 

lufttemperatur, molnprognos, medelvind 10 minuter, medelvind 30 minuter, 

maxvindhastighet, vägytestatus, väglag/fryspunkt, kondens-frost (översikt), siktdjup, 

siktdjup medel, yttemperaturfärg (översikt), kamerastationer, trafikstationer, mätning av 

trafikflöde och medelhastighet samt SMHI-stationer. 

 

4.2 Topoklimatologisk analys 

Med topoklimat menas sambandet mellan områdets topografi och dess klimat. Det är 

främst temperaturvariationen som man tänker på, en parameter som har stor betydelse är 

mängden moln. Om det är en klar och vindstilla natt är temperaturvariationerna som 

störst, medan en mulen och blåsig dag är det nästan inga skillnader alls. Andra faktorer 

som påverkar lokalklimatet är sol-skugglägen, svackor där kall luft kan ansamlas, närhet 

till sjöar/vattendrag, höjder (temperaturavtagande med höjden), skogsområden eller 

områden där dimma oftast bildas. 

Topoklimatologisk analys innefattar fältrekognosering, i detta fall sträckan mellan 

Svinesund och Kungälv, med avseende på terrängens effekt på temperaturmönstret. 

Fältrekognoseringen kompletteras med kartanalys. Denna del ligger till grund för 

segmentsindelning och är också ett underlag för klimatkarteringen. 

 

4.3 Sträckprognosmodell 

Klimator, ett kunskapsföretag vid Göteborgs universitet, har utvecklat ett program som 

kan beräkna sträckvisa prognoser för bland annat vägtemperaturer. Aktuell 

väderinformation från VViS-stationerna tillsammans med väderprognoser ligger till 

grund för prognoserna av bland annat vägytans temperatur. 
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Figur 4 Exempel på flödesschema för sträckprognoser 

 

Ett exempel på hur en yttemperaturprognos kan se ut visas i Figur 5. 

   

Figur 5. Exempel på prognoser för vägytans temperatur för kl 18 (2013-03-13) resp 09 
(2013-03-14). Bild: Klimator (http://www.klimator.se/sswm/e6anplayrc.html) 

 

 

4.4 Prognosmodell indata 

Implementeringen av en modell för stäckprognoser av yttemperatur och väglag innebär 

att det behövs en topoklimatologisk analys och klimatkartering för att etablera segment 

längs den valda sträckan. För segmenteringen är GIS-data av stor betydelse för att 

identifiera olika faktorer som påverkar temperaturen längs vägsträckan. Några av de 

parametrarna är höjd över havet, beskuggningspotential, närhet till vatten eller hur 

bebyggelsen och terrängen i området ser ut. Andra delar som ger indata är VViS-data 

som var 30:e minut skickar in uppdaterad information till modellen med väder-

parametrarna: vägyttemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, nederbördstyp och mängd 

samt vindhastighet och riktning. En områdesanpassad väderprognos levererar de 
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synoptiska väderparametrarna till modellen. Figur 6 visar översiktligt de olika delar som 

ingår i prognosmodellen. 

 

 

Figur 6. Översiktlig bild av Prognosmodell och vilka indata som ingår i modellen. 

 

Vid implementeringen av modellen för E6 integreras resultatet från klimatkarteringen 

med resultatet från den topoklimatologiska analysen för att dela in sträckan i segment 

som används för den sträckvisa prognosberäkningen. Modellen körs sedan i olika 

beräkningssteg där data från de olika indatakällorna integreras. De olika stegen i 

implementeringsprocessen är: 

 

 Enkel prognosmodell 

- Enkel 1 km segment 

- Variation kommer från den regionala vädermodellen från Foreca 

- Klimatkartering 

 Analys av körningarna 

- Analys av GIS-variabler 

- Segmentering 

 Modellkörning 

- Analys av resultatet 

 

 

4.5 Klimatkartering 

Sträckan som är använd för modellering är E6:an från den svenska gränsen 

(Svinesundsbron) i norr till Kungälv (Nordre Älvbron) i söder (Figur 7). Detta är en 

sträcka på ca 16 mil. 

Klimatkarteringen är viktig för segmentsindelning av vägsträckan med avseende på 

temperaturvariationer som kan ge upphov till halkrisk. Vid klimatkartering är det den 

relativa temperaturvariationen längs vägen som bestäms. Vintersäsongen 2012/2013 har 

gett möjlighet till mycket bra förutsättningar för klimatkartering i området mellan 

Göteborg till Svinesund. 

Karteringskörningar har genomförts vid nio olika tillfällen under perioden november 

2012 tom mars 2013. Tabell 2 visar vid vilka tillfällen mätningar har genomförts och 

vilka väderförutsättningar som har varit. 

Klimatkarteringarna genomfördes med Trafikverkets klimatkarteringsbil och av 

personal från Vectura. Operatörerna hade innan vintersäsongen genomgått en 
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introduktionskurs för få kunskap om klimatologiska förutsättningar och hur man 

hanterar utrustningen. Vid lämpliga vädertillfällen gavs körorder till mätpersonalen på 

förmiddagen den aktuella dagen. 

 

Tabell 2. Karteringskörningar 

Datum Tid Vädersituation 

2012-11-30  natt Klart 

2012-12-02  natt Klart 

2012-12-06  natt Klart 

2012-12-13  natt Klart 

2013-01-08  natt Mulet 

2013-01-18  natt Mulet 

2013-01-23  natt Klart 

2013-03-11  dag Klart 

2013-03-19  natt Mulet 

 

E6-sträckan delades in i följande etapper och kördes både norrut och söderut (Figur 7). 

 Kungälv (A) – Avfart 98/Saltkällemotet (B) 

 Avfart 98/Saltkällemotet (B) – Svinesundsbron (C) 

 

 

Figur 7. Etappindelning E6 
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4.5.1 Bearbetning 

När karteringen av det aktuella området är gjort, bearbetas datamaterialet, för att kunna 

förstå variationerna behöver man veta vilka faktorer som påverkar temperaturmönstren. 

 

4.5.2 Kalluftssjöar  

Kall luft samlas i dalar under klara och lugna nätter vilket resulterar i ett varierande 

lufttemperaturmönster längs vägsträckorna. Gustavsson and Bogren (1993) visade att 

temperaturvariationen mellan dalens botten och topp är en funktion av dalens geometri 

(bredd och djup på dalen). En annan viktig faktor är hur vindexponerad dalen är. Hur 

ofta det förekommer kalluftssjöar, men även hur stora temperaturskillnaderna är. 

Skillnaderna ökar om dalen är vindskyddad genom exempelvis trädplanteringar. 

Ansamlingen av kalluft i dalarna leder till en temperaturminskning jämfört med de 

omkringliggande områdena. Det har gjorts observationer av att vägens yttemperatur 

sänks linjärt mot lufttemperaturen i kalluftssjön (Gustavsson, 1990). När man vet hur 

förhållandena mellan yttemperatur och lufttemperaturen ser ut på de olika 

sträckningarna kan man beräkna variationen i vägbanans temperaturer. 

 

4.5.3 Höjdskillnader 

En annan parameter som påverkar temperaturen är höjdvariationer. Temperaturen 

korrelerar starkt med höjdförändringar när det är en molnig och blåsig dag/natt. Vinden 

bidrar att det blir turbulens och temperaturskillnaderna blir då oftast små. Det finns en 

tumregel som säger att temperaturen avtar med ca 0,7°C/100 meter ändring av höjd. 

 

 

Figur 8 Exempel på temperaturvariation med höjdskillnader, stationen på x-axeln är 13 
m.ö.h och stationen på y-axeln är 75 m.ö.h. Trendlinjen är den streckade linjen. 

 

4.5.4 Skuggning 

En tredje parameter som påverkar temperaturen på vägen är skuggningen av vägbanan. 

Detta medför störst skillnader när det är en lugn och klar dag. 

y = 0,98x - 0,32
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De faktorer med störst betydelse är solens position i förhållande till platsen (tid på 

dygnet och årstid) och vad det är som skuggar vägen och då även orienteringen i 

förhållande till vägens riktning. Temperaturskillnaden som blir mellan skuggade och 

belysta områden påverkas också av mängden moln. De viktigaste faktorerna som styr 

variationen av yttemperaturen på soliga dagar är orientering och geometrisk 

konfigurationen av det skuggande objektet (Bogren, 1991). 

När man vet vilket temperaturmönster en sträckning har och hur den varierar med olika 

väder kan man även göra prognosberäkningar för temperaturen på och runt vägen. 

Därefter kan det troliga väglaget beräknas. 
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5 Resultat 

5.1 Klimatkartering, topoklimatologisk analys och segmentering 

Resultatet från klimatkarteringarna och den topoklimatologiska analysen visar att 

temperaturmönstret för E6 följer de förväntningarna som fanns, det vill säga att de 

grundläggande klimatförutsättningarna gäller såsom temperaturavtagande med ökad 

höjd vid mulet och blåsigt väder och vid lugnt klart väder så är de kallaste partierna 

lokaliserade till öppna och lågt liggande partier. 

Höjdvariationen längs E6 är måttlig, variationen är drygt 100 meter. Figur 9 visar hur 

temperaturmönstret ser ut vid klart lugnt väder – där den lägsta temperaturen är i 

svackorna. 

 

 

Figur 9. Klart och lugnt väder med lägsta temperaturerna i lågt liggande partier, 6 
december 2012, delsträcka 2 

 

För mulet och blåsigt väder är höjdområdena kallast (Figur 10). En typisk 

temperaturvariation längs E6 vid mulet och blåsigt väder kan vara i storleksordningen 

mellan 1°C och 1,5°C vilket korresponderar med de relativa höjdskillnaderna som är ca 

100 m. 
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Figur 10. Temperaturavtagande med höjden. Mulet och blåsigt väder, 8 januari 2013, 
delsträcka 1 

Längs E6 finns olika typer av objekt som ger skugga på vägen vid klart och soligt väder 

vid olika tidpunkter på dagen. Klimatkartering för dag/klart genomfördes i början av 

mars. Resultatet visar att beskuggningen ger en tydlig temperatursignatur (Figur 11). 

Under denna period kan skillnaden i instrålning mellan solbelyst och beskuggat område 

uppgå till mellan 8 – 10°C beroende på de beskuggande objektens täthet och geometri. 

 

 

Figur 11. Temperaturmönster för en klar dag. Mätning genomförd mitt på dagen den 11 
mars 2013 för delsträcka 1 

 

Klar dag 11 Mars delsträcka 1 
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Baserat på klimatkarteringen och den topoklimatologiska analysen kan vägen 

segmenteras i olika segment beroende på vägens omgivning och dess temperatur-

variationer. Längs E6:an kom segmentslängden att variera mellan 25 och 300 meter. 

Dessa segment har sedan legat till grund för modellberäkningen (Figur 12). 

 

 

Figur 12. Segmentering 25 m till 300 m, baserad på klimatkartering den 11 mars 2013 
för delsträcka 1 

 

 

5.2 Sträckprognosmodell 

Vid implementeringen genomfördes olika typer av modellkörningar för att justera 

modellen till sträckan på E6. Modellen kördes för de tillfällen det fanns 

klimatkarteringar för att säkerställa att temperaturvariationerna längs vägen, som 

modellen räknar fram, visar ett relativt temperaturmönster som stämmer med 

mätningarna. Figur 13 visar att de modellerade resultaten för temperatur stämmer väl 

med de uppmätta. 

 

Segmentering (25m till ca 300m) 
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Figur 13. Modellerade temperaturer jämte uppmätta temperaturer för natten den 23 
januari 2013. Det understa diagrammet visar VViS-data från de aktuella stationerna 

 

I den nedre delen av diagrammet visas höjden (blå linje) tillsammans med luft-

temperaturen på 30 resp. 200 cm över marken. De gula och rosa linjerna i den övre 

delen av diagrammet är de modellerade yttemperaturerna och de överensstämmer väl 

med den uppmätta temperaturen (turkos linje). 

Figur 14 visar hur temperaturvariationen för klart väder dagtid ser ut tillsammans med 

den modellerade temperaturen. 

 

 

Figur 14. Observerade och modellerad temperatur vid klart väder på dagen, 11 mars 
2013, delsträcka 1 

 

Kall, klar, vindstilla natt 23 januari 

Klar dag 11 Mars delsträcka 1 
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I Figur 15 är den beräknade temperaturen (svart linje) utritad tillsammans med de 

observerade temperaturerna på vägbanan och i luften. 

 

 

Figur 15. Beräknade temperaturer jämfört med uppmätta temperaturer för en mulen 
och blåsig natt den 8 januari 2013 

 

För att ytterligare testa modellen på oberoende data kördes två situationer från 

november 2012 då det inträffat olyckor på Ödsmålsbron i samband med halt väglag. De 

två situationerna som inträffade var våt vägbana som fryser och att det bildades 

rimfrost. 

Exemplet nedan är från situationen den 29 november då Ödsmålsbron var olycks-

drabbad på grund av halka. Modellen gjorde beräkningar för den aktuella tiden och 

resultatet kan ses i Figur 16 (temperaturer) och Figur 17 (väglag), det visar att det är halt 

på platsen för olyckan på morgonen den 29 november. Det lila färgsegmentet visar att 

det är frost och rosa att det är is. 

Mulen natt 8 januari 
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Figur 16. Temperaturen på morgonen den 29 november som ledde till att det blev halt 
på Ödsmålsbron och det ledde till olyckor 

 

 

 

Figur 17. Modellberäkning visar att det är halt vid och på Ödsmålsbron på morgonen 
den 29 november. Lila färgsegment visar att det är frost och rosa att det är is 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet visar på god samstämmighet mellan 

de modellerade värdena och de uppmätta. 
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6 Implementering 

Trafikverket har varit ansvarigt att för att implementering sker i VViS förvaltningens 

test- och demosystem VViS Labs för att kunna utvärderas. 

Figurerna nedan visar exempel på VViS Sträckprognoser ser ut i Trafikverkets 

demomiljö. 

 

 

Figur 18. Sträckprognos väglag 2013-04-21 12:00 implementerat på Trafikverket 
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Figur 19. Sträckprognos väglag 2013-04-21 18:00 implementerat på Trafikverket 
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Figur 20. Sträckprognos väglag och yttemperatur2013-04-21 18:00 implementerat på 
Trafikverket 
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Figur 21. Sträckprognos väglag, yttemperatur och daggpunkt 2013-04-21 18:00 
implementerat på Trafikverket 
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7 Fortsatta studier 

En uppföljning av projektet kommer troligtvis starta under hösten 2013 där det under 

minst en vinter görs tester för att verifiera att modellen fungerar. Därefter tas beslut om 

sträckningen ska utvidgas så det finns sträckprognoser för hela sträckan mellan Oslo 

och Malmö. 
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