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INLEDNING.

Under tiden 14-18 september 1992 hölls den tredje internationella konferensen på

temat "Snow Removal and Ice Control Technology". Konferensen ägde rum i

Minneapolis, USA. De tidigare två konferensema på samma tema har hållits 1970 ( 1)

och 1978 (2) i Hanover, USA. 1992 års konferens hade samlat ca 200 deltagare från

väghållare, industri och forskningsvärlden. Drygt tiotal länder var representerade

varav flertalet deltagare kom från Europa, USA, Kanada och Japan.

Konferensen innehöll mer än 50 förberedda föredrag inom olika delar av ämnesom-

rådet "Vinterväghållning" allt ifrån organisation, metoder, material till trafiksäkerhet

och framtida utveckling. Dessutom hölls en öppen session där deltagare mycket kort

kunde presentera pågående forskning och utveckling, produkter etc. Flera deltagare

vid konferensen kom från Sverige och Hera av dessa presenterade även "papers".

Som föredragshållare fanns representanter för Vägverket, VTI och Göteborgs

Universitet. I samband med konferensen hölls även en utställning av främst

maskinell utrustning. Utställningen var relativt begränsad i omfattning och bestod

mestadels av amerikanska fabrikanter.

I föreliggande rapport har konferensens alla föredrag refererats. Beroende på resp

föredrags "intresse", ur svensk synvinkel, har dessa beskrivits mer eller mindre utför-

ligt. Någon värdering av föredragens innehåll och resultat har inte gjorts utan refe-

raten återger föredraghållarens "paper" och dennes åsikter. Vid konferensen utgavs

alla "papers" som preprints i två volymer (3). Dessutom utdelades några rapporter

som av olika anledningar inte kommit med i dessa volymer. Flera av rapporterna har

också utgivits i Transportation Research Record No 1387 (4).

REFERENSER

1. Snow Removal and Ice Control Research, TRB Special Report 115, Washington
DC, USA, 1970

2. Snow Removal and Ice Control Research, TRB Special Report 185, Washington
DC, USA, 1979

3. Snow Removal and Ice Control Technology, 3rd International symposium,
Minneapolis, USA, 1992, preprints, 2 volymer och div. rapporter.

4. Snow Removal and Ice Control Technology, TranSportation Research Record No
1387, Washington DC, USA, 1993.
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POLICY AND MANAGEMENT ISSUES

Highway Winter Maintenance and Cost Efficiency

Kostnadseffektiv vinterväghållning på landsväg
av Markku P.K. Teppo, Vägverket, Finland

Detta föredrag beskriver resultaten från ett forskningsprojekt om vinterväghållning i

Finland. Resultaten har inneburit att man har kunnat beskriva principer för

standardklassning av landsvägsnätet baserat på kostnadseffektivitet. Man har även

utvecklat ett system för att mäta uppnådd standard med avseende på friktion,

snöförhållande och jämnhet. En opinionsundersökning genomfördes 1989-90 för att

utröna om de provade standardkriterierna var tillfredsställande utifrån trafikanterna.

Beslutad standard på vägnätet var också k0pplat till ett resultatsystem.

Snow Removal and Ice Control Technology on Swiss Highways

Snöröjning och halkbekämpningsteknik på landsvägsnätet i Schweiz
av Ulrich Schlup, Vägverket Schweiz

Den Schweiziska vägmyndigheten har satt upp tre viktiga mål för

vinterväghållningen:

- att ha en hög tillgänglighet på vägnätet oavsett tid på dygn

- att ha en trafiksäker optimal standard

- att förhindra miljöskador i vägmiljön

För att nå dessa mål innebär det:

- bättre snöröjning med kortare åtgärdstider

- en bättre halkbekämpning med färre kemiska halkbekämpningsprodukter
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De sätt man föreslagit för att nå dessa mål är att:

- använda vägvädersystem med väderradarinformation

- använda kombinationsutrustningar som snöröjer, sopar och vid behov

halkbekämpar

- automatiska fasta saltlösningsspridare för utsatta vägsträckor

- använda befuktat salt

- utveckla fryspunktsensorer

- höja kompetensen hos all operativ personal

- utveckla övervakningsorganisationen

- styra och leda verksamheten från produktionscentraler

- utveckla ett resultatlönesystem för styrning och ledning

Goals and Methods of Winter Maintenance in Finland

Mål och metoder inom den Finska vinterväghållningen

av Kalevi Katko, Vägverket Finland

Ett av defrämsta målen inom vinterväghållningen är att ha en så hög standard att

säkerhet och framkomlighet kan garanteras på dygnets alla timmar. Miljöaspekter på

bland annat saltanvändningen är också mycket viktiga.

För att nå dessa mål har standardkrav och åtgärdstider beskrivits för olika

standardklasser. Trañkanterna skall också vara medvetna om vilken friktionsnivå

man kan förvänta sig på de olika standardklasserna.

Någon form av snöröjningsutrustning skall alltid användas vid snönederbörd och all

utrustning skall kunna hanteras av föraren. Man skall nyttja saltlösning, befuktat salt

eller torrt salt ner till -6°C.

I framtiden kommer man att reducera antal km väg där barmark föreskrivs. En

utvärdering av alla vägar mellan 1500-3000 ÅDT kommer också att ske för att hitta

en optimal balans mellan trañkantbehov och miljö.
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Proposal for New Winter Road Maintenance Strategy - MINSALT

Project

Förslag på ny vinterväghållningsstrategi, MINSALT-projektet

av Lennart Axelson, Vägverket, Sverige

Forskningsresultat och erfarenheter från MINSALT-projektet har resulterat i ett

förslag till en ny vinterväghållningsstrategi. Med denna strategi bedömer vi att det är

möjligt att minska saltförbrukningen med ca 20-40 % på grund av mindre saltgivor,

färre saltningar i samband med snöfall och att nyttja befuktat salt och saltlösning så

långt det är möjligt. Mekanisk halkbekämpning skall i möjligaste mån utföras med

saltfritt material som krossad kalksten och fraktionsmaterial.

För att uppnå dessa mål och kvalitet är det viktigt att

- Alla som arbetar med vinterväghållning stimuleras till aktivitet kring dessa frågor

- Stor vikt ägnas åt att få en likartad standard inom och mellan olika väghållare.

Här krävs att samarbete och samordning mellan enheterna utvecklas

- Stor vikt ägnas åt introduktion och utbildning avseende nya metoder och redskap.

Ref: VTI RAPPORT 369 "Effektivare halkbekämpning med mindre salt".
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MATERIALS AND APPLICATION TECHNIQUES

Determining Maintenance Truck Station Network and Snow Plow Routes
in Finland

Bestämmande av arbetsområdesnät samt snöplogningsrundor i Finland
av Pekka Korhonen och Markku Teppo, Vägstyrelsen, Finland (FINNRA)
Jaakko Rahja och Hannu Lappalainen, Viasys Ltd

l. INTRODUKTION

Vinterväghållningen på allmänna vägar varar 150 dagar i södra Finland och 220

dagar i norra Finland. Alla ansträngningar att sänka kostnaderna och öka effek-

tiviteten har blivit mycket viktiga på grund av nedskärningar.

FINNRAs 13 vägdistrikt har som underenheter 153 underhållsområden, vilka

organiserar väghållningen i sina områden enligt given standard. Den underhållsut-

rustning som används ägs vanligen av distrikten. Särskilt när det gäller snöplogning

ökar antalet privata entreprenörer och ansträngningar måste också göras vid

kontraktering av Vägunderhåll att använda privata företag som entreprenörer.

I många vägdistrikt är de totala kostnader som härrör från byggnader ca 5-7 % av

väghållningskostnaderna, vilket är en mycket hög nivå i jämförelse med tex den

troliga kostnaden för privata entreprenörer, som vanligen inte har stor del under-

hållsbyggnader.

2. DAGENS ARBETSOMRÅDESNÄT

I hela Finland har FINNRA ca 250 arbetsområden och dessutom 100 depåer för

maskiner. Av dessa 250 områden är 153 huvudområden och resten sekundära. Det

aktuella värdet för byggnaderna är ca 60 % av värdet för nya byggnader.

Byggnadskostnaderna för nya huvudarbetsområden har legat på ca 2 till 2,5 miljoner

USD och kostnaderna för ett sekundärt vanligen 1 miljon USD.
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Byggnadskostnadema för depåer eller tredjeklassområden har varit så låga att de icke

redovisas i denna studie.

Underhållsmaterial såsom sand, salt, saltlösning och oljegrus finns vanligen lagrat på

stationen.

2.1 Planeringsfaktorer för det nya nätet

Målet var också att hitta en övre gräns för tätheten hos FINNRAs underhållsstationer.

Projektets mål var att göra rekommendationer för arbetsområdesnät år 2010.

I de fasta kostnaderna för arbetsområden lades byggnadskostnader och den del av

kostnaderna för underhållspersonalen som man trodde skulle tillhöra stationen.

Det maskinarbete som behövdes för underhåll av olika typer av vägar togs fram

genom att analysera de senaste årens underhållsstatistik. Även förluster som för-

orsakats av trañkanter när underhållet kommer för sent på grund av långa trans-

portsträckor beaktades. De benämns här offentliga kostnader.

Själva beräkningen gjordes med ett dataprogram från VIASYS Ltd, som söker det

bästa läget för området när initialdata har getts. Finland delades i 1263 delområden

för beräkning. Dessa områden hade nästan samma storlek om man tänker på

underhållsvillkor. Avstånden för dessa underområden bestämdes genom att använda

de vägar som underhållsmaskinema vanligen använder.

Dataprogrammet satte in nya områden i nätet tills jämvikt nåddes, dvs när de årliga

besparingar som uppnåtts i transportkostnader var lika med de årliga under-

hållskostnadema för ett huvud- eller sekundärområde.

Alla arbetsområden som var mindre än 10 år gamla tvingades in på sin plats i det

beräknade nätet eftersom det ansågs oekonomiskt att flytta dem. Gränserna för

vägdistrikten togs inte heller med eftersom det ansågs bättre att befrämja ett fritt val

av underhållsområden.
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Vädervillkoren i olika delar av Finland verkade vara viktiga kriterier för lokalisering

av arbetsområden men det var de inte. Man noterade ingen tydlig skillnad i mängd

arbete eller behov av maskiner i olika delar av landet. Kanske snöplogning i inlandet --

och iskontroll i kustområdena ger nästan samma andel arbete och behov av

arbetsområden. Faktorer såsom vinterns längd och stabilitet i vädret, i synnerhet i

Lappland, kan kanske också göra villkoren mer lika.

2.2 Formler och data som använts

Transportkostnadema hos maskinutrustningen beräknades enligt nedan:

(1) K=axMxPxNxSxVxL,där

K = transportkostnaden för underhållsmaskinema

a = koefñcienten för den extrautrustning som behövs pga transport

M = antalet maskinenheter

P = antalet maskinarbetsdagar

N = antal envägsturer under en arbetsdag

S = medellängd för transportavståndet

V = medeltransporthastighet (0,038 tim/km)

L = medelkostnad per timme

Offentliga kostnader består av körkostnader, som består av olycks-, fordons- och

tidskostnader. Den sista delen, tidskostnader, togs inte med då inflytandet var litet.

Olyckskostnadema och fordonskostnadema beräknades enligt följ ande:

(2) 0=(Rhu-Rhy)xKthprxLxKVL

(3) A=(Ahu-Ahy)thprxLxKVL,där

O = Olyckskostnad (kostnader/medelavstånd i km/år)

A = Fordonskostnad (kostnader/medelavstånd i km/år)
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Ahu = Fordonskostnad, svåra förhållanden (kostnader/fordonkm)

Ahy = Fordonskostnad, bra förhållanden (kostnader/fordonskm)

Rhu = Olycksrisk, dåliga förhållanden (olyckor/km)

Rby =Olycksrisk, bra förhållanden (olyckor/km)

K = medelkostnad för olyckor

th = Igångsättning av underhållsdrift (igångsättningar/år)

T = minuter för sent (Minuter/medelavstånd i km/igångsättning)

L = Väglängd som underhålls genom åtgärder (km)

KVL = Trañkvolym (fordon per minut)

2.3 Det nya arbetsområdesnätet år 2010

Det nya arbetsområdesnätet består av ca 200 huvud- och sekundärarbetsområden. De

årliga besparingarna jämfört med det nät som byggts med samma täthet som idag

kommer att bli 10 miljoner USD eller 11 % av de totala väghållningskostnaderna i

Finland.

3 FINNRA's SNÖPLOGS LEDER I DAG

Ett annat av FINNRAs projekt som avslutades förra året rörande vinterväghållning

var projektet för snöplogsleder.

Den nya modellens huvudsakliga drag är som följer:

- Snöplogsledema planeras på en PC-skärm

- Det är möjligt att skriva ut några av karakteristikema från den antagna leden som

ger oss information om dess kvalitet.

- Inflytande från olika mängd maskiner kan lätt jämföras med dessa karakteristiska

- Plogfasen, kvalitetsnivå och snömängd kan lätt provas på olika delar av vägen.

- Påverkan från snöfallsintervaller och deras intensitet kan lätt provas.
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4.0 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

I en nära framtid kommer den gamla organisationen att ändras så mycket att man

kommer att behöva en fullständig resursbeskrivning där alla resurser och all in-

riktning kommer att förnyas. De tidigare projekten kommer att bidra i koordineringen

av denna fullständiga förnyelse.

Investigations of New Methods and Materials for Snow and Ice Control

on Roads and Runways - MINSALT Project

Kent Gustafson, VTI, Sverige

Ref: VTI Rapport 369 "Effektivare halkbekämpning med mindre salt."

Deicing of Roads in Norway with Brine

Halkbekämpning av vägar i Norge med saltlösning.
Roar Stotterud and Knut Magne Reitan, Vägverket, Norge

Norska Vägverket har sedan 1989 provat spridning av saltlösning som

halkbekämpningsmetod. Proven skulle ge svar på om lösningsspridning kan ge

följande fördelar - snabb (omedelbar) reaktion - högre spridningshastighet -

reducerad saltförbrukning - snabbare upptorkning. Proven skulle också ge svar på

under vilka förhållanden metoden var lämplig och vilka mängder som krävdes under

olika väglags- och väderförhållanden.

Lösningen var en mättad, N25 %-ig NaCl-lösning. Spridarna var av samma två typer

som använts i Sverige, dels med tallrik och dels med spridararm och munstycken.

Resultatet av spridningarna följdes bl a genom friktionsmätningar närmaste timmen

och utgående från dessa klassades resultatet i bra friktion (f bättre än 0,4),

tillfredsställande (f mellan 0,30 och 0,40) eller dåligt (f lägre än 0,3).
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Totalt sett gav spridning av lösning bra resultat i 76 % av fallen, tillfredsställande i

10 % och dåligt i 14 %. Lösning var bäst lämpad och bättre än torrt och befuktat salt

vid förebyggande åtgärder, vid rimfrost och tunnare is-skikt. I dessa fall kunde

metoden användas ner till -10°C och tillräcklig giva var 10-20 g/mz, vid is i vissa fall

30 g/m2. Risk för återfrysning anges vid spridning på rimfrost och is vid låg

trafikintensitet (mindre än 30 fordon i timmen).

Metoden är också användbar som förebyggande åtgärd vid snöfall, men då endast ner

till ca -6°C och med något större giva, ca 40-60 g/mz. Metoden kan användas med i

många fall gott resultat under snöfall men torrt eller befuktat salt är dock här att

föredra. Vid underkylt regn är lösning ej användbar annat än under lätt regn. På

packad snö och tjock is har metoden befunnits olämplig.

Försöken visade att spridningshastigheten kunde ökas med lösning. Följande max-

hastigheter anges för provade metoder:

Lösning - 55 km/h

Befuktat - 40 km/h

Torrt - 30 km/h

Saltförbrukningen kunde med lösning reduceras med ca 35 % jämfört med torrt eller

befuktat salt. Speciellt stor var reduktionen vid förebyggande åtgärder och på tunnare

skikt av rimfrost eller is. I samband med snö var saltförbrukning densamma för de tre

metoderna.

SHRP H-208: Development of Anti-Icing Technology

SHRP H-208: Utveckling av förebyggande halkbekämpning
Robert R. Blackburn, Erin J. McGrane, Karin M. Bauer and Edward J. Fleege

I början av 1991 påbörjades ett flerårsprojekt inom det amerikanska

forskningsprogrammet SHRP (Strategic Highway Research Program) kallat

"Development of Anti-Icing Technology". Syftet med studien var att hitta lösningar

som möjliggör att förebyggande åtgärder kan användas i vinterväghållningen.

Begränsade erfarenheter hade tidigare visat att så små kvantiteter som 10 till 20 % av
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normala givor kunde användas för att förhindra halka istället för att smälta redan

uppkommen halka. Målsättningen med studien var att finna de förhållanden vid vilka

förebyggande åtgärder är mest effektiva och att utveckla mest effektiva tekniker för

förebyggande åtgärder.

Projektet består av två delar. Del ett genomförs som fältförsök på trafikerade vägar i

nio stater. Olika metoder och strategier studeras, bl a befuktning av salt (NaCl) med

CaC12-, MgClz, Na- och kaliumacetatlösning. Inom denna del utförs också en

kostnadsjämförelse mellan "anti-icing" och "de-icing". Hänsyn tas bl a till olyckor

och tidskostnad, samt material- och arbetskostnad.

Projektets andra del avser studie för att finna optimala spridningsmängder av olika

halkbekämpningsmedel under varierande förhållanden. Försöken utföres under

kontrollerade förhållanden på en icke trafikerad yta. Olika spridare för torrt eller

befuktat material samt lösningar skall också studeras.

Föredraget omfattade projektets inledning och några preliminära resultat från vintern

91/92.

För uppföljningen har studerats, dock i begränsad omfattning, instrument för

friktions- resp restsaltmängdmätning. Med erfarenhet från dessa försök har

föreslagits friktionsmätning med den svenska "Coralba Digislope" och

saltmängdsmätning med schweiziska "SOBO-ZO". Uppföljningen under den första

vintern var begränsad och endast tendenser i resultat kunde anges. Provsträckor som

åtgärdats förebyggande hade i vissa fall bättre standard med mindre materialåtgång

än normalt halkbekämpade kontrollsträckor. Uppföljningen fortsätter under

ytterligare en vinter, 92/93.
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Quality, Quantity and Availability of West Virginia Oil and Gas Well

Brines for Highway Deicing Purposes

Kvalitet, kvantitet och tillgänglighet av saltlösning från olje- och gas- v

källor i West Virgina och deras användning som halkbekämpningsmedel

Ronald W. Eck and William A. Sack

West Virginia i USA har stora tillgångar av olja och naturgas samt där till hörande

naturligen förekommande saltlösning. Saltlösning har använts i viss utsträckning för

halkbekämpning men frågetecken ñnns speciellt angående lösningarnas

miljöpåverkan. I denna undersökning har målsättningen varit att kartlägga West

Virginias i naturen förekommande saltlösningar ur kvalitets- och kvantitetssynpunkt.

Anti-Icing Activities in Finlanszield Test with Liquid and Prewetted

Chemicals.

Förebyggande halkbekämpning i Finland: Fältiörsök med saltlösning och

befuktat salt.

Tapio J. Raukola, Rauno Kuusela, Heikki Lappalainen and Antti Piirainen

Försök under 1970-talet att arbeta med förebyggande åtgärder resulterade ofta i

misslyckanden p g a den dåliga effekten med torrt salt. Med befuktat salt och

saltlösning har emellertid förebyggande saltspridning kommit att bli allt vanligare

under de senare åren. En satsning på de båda metoderna har resulterat i att det idag

finns ca 125 spridare av vardera sorten hos ñnska "vägverket".

De första erfarenheterna av befuktat salt och saltlösning för förebyggande åtgärder

var goda och ca 20 % besparing i saltmängd bedömdes kunna göras. För att få bättre

erfarenhet har fältförsök påbörjats vintern 1991/92 med spridning av saltlösning.

Både NaCl- och CaClz-lösning provas, liksom spridare med tallrik resp dysor.

Resultatet på vägen registrerades med hjälp av restsaltmätare av märke "SOBO".

Preliminära resultat visade att spridningshastigheten med befuktat salt och saltlösning

kan ökas. Rekommenderade högsta hastigheter var:
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- 30 km/h för torrt salt

- 40 km/h för befuktat salt

- 55 km/h för saltlösning med tallriksspridare

70 km/h för lösningspridare med dysor.

Förebyggande åtgärder vid befarad ishalka krävde oftast endast små givor, ca 2-

3 g/m2 salt. För att kunna sprida så små givor var lösningsspridning nödvändig,

vilket innebar ca 10 g/m2 av saltlösning. Någon skillnad i effekt av NaCl- resp

CaClz-lösning kunde i praktiken inte märkas. Vidare gav försöken resultat som

indikerade att saltlösning inte var lämplig i samband med snöfall. Saltlösning vid

snövägbana gav inte uppmoddningseffekt utan härvid är befuktat salt att föredra.

Melting, Corrosive and Concrete Scaling Properties of Highway Deicers.

Smältning, korrosions- och betongavskalningsegenskaper hos halkbe-

kämpningsmedel.

Donald T. Ireland

Sex kommersiellt tillgängliga halkbekämpningsmedel har provats i laboratorium.

Provningar avseende

1) smälthastighet,

2) smälttemperaturer,

3) korrosionshastighet och

4) betongpåverkan

utfördes och för jämförelse användes vanligt salt, NaCl. När det gällde korrosion och

betongpåverkan jämfördes även mot vatten. Undersökningen omfattade inte

produktkostnad eller miljöpåverkan. De sex halkbekämpningsmedlen betecknades i

rapporten enbart med en bokstav och beskrevs översiktligt på följande vis:

VTI NOTAT 26-93



14

A) magnesiumförening med viss tillsats,

B) NaCl med tillsats,

C) NaCl med mindre tillsats,

D) "icke-salt",

E) "icke-salt",

F) organiskt "icke-salt".

Undersökningen har utförts och presenterades av det amerikanska företaget Cargill

som tillverkar korrosionsinhibitor för tillsats till halkbekämpningsmedel. Med tillsats

i de provade medlen kan man därför förmoda att det rör sig om just inhibitorer.

Resultatet av provningama bör därför också tas med en nypa salt (!) eftersom det rör

sig om egna produkter.

Resultatet av provningama visade, enligt författaren, att alla sex medlen var bättre än

NaCl i ett eller flera avseenden. Några av produkterna gav en mycket mindre

korrosionshastighet mot stål och mindre betongpåverkan än vad NaCl ger. Samtidigt

var smälteffekten densamma eller t o m bättre.

Experiments with Corrosion Inhibited Deicers in Washington State.

Försök med korrosionsinhiberade halkbekämpningsmedel i Washington

State.

John F. Conrad, James R. Spaid, Jr., and David Bowers

Washington State Department of Transportation har sedan 1982 sökt och provat

alternativa halkbekämpningsmedel till NaCl, vilket ger stora indirekta kostnader för

skador på broar och konstbyggnader. Speciellt under senare år har ett stort antal olika

produkter provats i laboratorium och i vissa fall även i fält. Provningarna

identifierade flera produkter med korrosionsinhibitorer som acceptabla alternativ till

NaCl. Kraven för att anses som ett acceptabelt alternativ var dels att

korrosionshastigheten med den aktuella produkten skulle vara mindre än 70 % av

motsvarande för NaCl och dels att fältförsök visat att produkten var användbar med

nuvarande halkbekämpningsmetoder och utrustningar. Laboratorieförsöken
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omfattade studier av korrosion, fryspunkt, ispenetrationsförmåga och säkerhet vid

användning. Baserat på de olika försöken befanns följande produkter vara acceptabla:

0 CG-90, NaCl med tillsats av en korrosionsinhibitor (ca4 0/0

zincorthopolyphosphate)

0 FREEZGARD+PCI, MgC12 med tillsats av en korrosionsinhibitor (ca 5 %

lignosulfonat)

0 UREA

0 _ CMA

o QWIKSALT+ PCI, NaCl (80 %), MgC12 (5 %) och korrosionsinhibitor (ca 15 %

lignosulfonate)

0 ICE STOP CI, MgC12 med inhibitor (lösning)

Washington DOT har hittills haft mestadels goda erfarenheter av de alternativa

produkterna. Laboratorieförsök har visat att de aktuella produkterna är betydligt

mindre korrosiva än NaCl och de har i fält varit lika effektiva eller bättre ur

halkbekämpningssynpunkt. Ingen enskild produkt har utvalts som ersättning utan

provningarna fortsätter med flera av dessa. I de fortsatta provningarna kommer

förebyggande åtgärder att studeras speciellt som ett kostnadseffektivt sätt att

minimera materialkostnad och förbättra servicen till trafikanterna.

Tradeoff Analysis on Non-Environmental Effects of Alternative Deicers:

An Illinois Case Study.

Analys av effekter (fordons- och väghållarkostnader) av alternativa

halkbekämpningsmedel: Fallstudie i Illinois

av Chris D. Gingrick, Sarahelen R. Thompson, Robert J. Hausr, J. Wayland Eheart

Denna studie presenterar en ram för uppskattning av kostnader som ej berör miljön

vid användning av halkbekämpningsmedel inklusive material, fordons- och

vägskostnader. Kostnadsuppskattningen ger en metod att rangordna halkbekämp-

ningsmedel. Ramen används för att fastställa ekonomiska aspekter med att fläckvis

använda halkbekämpningsmedel på broar i Illinois. Förutom salt (NaCl) är de

halkbekämpningsmedel som avses CMA, kalciumklorid (CaClz), kaliumklorid
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(KCl), Urea, metanol, salt med carboxymethylcellulosa (salt/CC) tillagt, salt blandat

med kaliumklorid (salt/KCl) och salt blandat med Urea (salt/Urea). Miljöeffekter av

alternativa halkbekämpningsmedel diskuteras i ytterligare ett föredrag (Eheart et al.,

1992).

Förutsättningar för undersökningen

Halkbekämpningsmedlet skall vara lika effektivt som salt. Illinois och i många andra

snöbältesstater, underhålls huvudvägama med en "princip om bar beläggning"

närhelst möjligt. I Illinois upprätthålls principen om bar beläggning på alla statsvägar.

Sålunda försäkrar kravet på effektiv halkbekämpning att ramen återspeglar vanliga

väghållningsprinciper.

Uppskattad materialkostnad

Uppskattad materialkostnad för halkbekämpningsmedel baseras på salttillämpning i

Illinois. För att förutsäga saltningsgrad över hela staten har man utvecklat en

regressionsmodell som tar hänsyn till snönederbördsmängd, temperaturförhållanden

och distrikt.

Distriktets variabler tros fånga effekten av både underhållspraxis och trafik. Detta

bekräftades av preliminära regressionsuppskattningar som visar att trafiken är en

obetydlig variabel då den uppskattas tillsammans med distriktvariablerna.
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Tabell 1. Uppskattat ersättningsförhållande, enhetspris, täthet samt lagrings- och
spridningskostnader för halkbekämpningsmedel

 

Substitution Ration Storage and
by Weight Price Density Application

Deicer (relative to salt) ($/Mg) (kgs./m3) Costs ($/Mg)

Salt 1:1 $24 1,135 5512.10

CMA 1.5: 1 $682 746 3518.41

CaC12 0.77: 1 $182 892 3315.40

KCL 1.41:1 $116 1,297 3310.59

Urea 21921 55176 1,329 $10.3O

Salt/CC 0.97: 1 5558 973 $14.11

Salt/KCl 1.22: 1 5568 1.167 $11.76

Salt/Urea O.91:1 $33 1,216 $11.3O

Methanol 1.19: 1 55200 794 417.25*

      

*Storage and application costs do not include the costs of new equipment needed to

handle liquid methanol.

Fordonskostnad vid saltning

Menzies (hänvisar till tidigare rapporter) delar upp fordonskostnadema för saltning i

två komponenter: Skyddskostnader och skadekostnader. Skyddskostnader är de extra

kostnader som hindrar korrosion. Skadekostnader är lika med minskning i

återförsäljningsvärde orsakat av saltskador. Då fordon inte längre är så känsliga för

korrosion som de var för 10 år sedan sker fordonsskador från salt endast i form av

mindre kosmetisk korrosion.

För att uppskatta kostnaderna för korrosionsskydd erhöll Menzies uppskattade värden

från tillverkarna för extra kostnader för förbättrat skydd, färg, panel och andra

åtgärder avsedda att minska fordonskorrosion. De uppskattade värdena ligger mellan

$250-$600 per fordon för typiska sena bilmodeller eller i medel ca 33400 per fordon.

Alla kostnader för korrosionsskydd kan emellertid inte hänföras till salt. Andra

faktorer såsom havsstänk, surt regn och luftförorening förorsakar också

fordonskorrosion. Även om vägsaltning togs bort är det inte troligt att mängden

korrosionsskydd som tillverkarna lägger till skulle minska speciellt. Menzies
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uppskattar att 15 % av kostnaderna för korrosionsskydd ($60 per fordon) kan

hänföras till salt.

För att uppskatta kostnaden för fordonsskador beroende på salt jämför Menzies

värdeminskning av fordon i områden i USA med olika saltningspraxis. New England

har valts som region med höga salthalter, Mid-Atlantic, en region med måttliga

salthalter och Southeast en region som inte använder salt. Menzies bekräftar att

ansatsen är en förenkling då den bortser från effekten av regionala inkomster,

förorening och det faktum att fordon kan bytas mellan regioner. Inte desto mindre

uppskattas den årliga värdeminskningen för bilar i New England, Mid-Atlantic och

Southeast till 15.9, 15.6 och 15.4 % vilket överensstämmer med de värden som

förväntas från regional saltpraxis. Då man tillämpar värdeminskningen på

medelpriset för en ny bil ($15.403) och medelåldern för en bil i USA (7.6 år) ger det

årliga saltskador på $25 per fordon i New England och $10 per fordon i Mid-Atlantic

eller i genomsnitt $17 per fordon.

Uppskattningen av kostnaderna för fordonsskydd och skador från vägsalt kan till-

lämpas på Illinois. Skyddskostnaden per fordon (S60) multipliceras med antalet nya

bilar och lastbilar köpta per år. Data finns tillgänglig för hela staten. Fordons-

försäljning i varje distrikt uppskattas genom proportionen registrerade fordon i varje

distrikt. Den årliga skadekostnaden per fordon ($17) multipliceras med antal

registrerade bilar och lastbilar i varje distrikt. En summering av deårliga kostnaderna

för fordonsskydd och skador ger ca $160 miljoner av vilka $40 miljoner är

skyddskostnader och $120 miljoner är skadekostnader.

Skador på vägkonstruktionen

Två metoder används för att uppskatta andelen skador på vägkonstruktionen orsakade

av salt i Illinois. I första hand för att uppskatta årliga kostnader av saltskador på

betongbrobanor. I andra hand används en modell för att bestämma saltets inverkan på

brobaneförhållanden, där man förutsäger en brobanas livslängd och beräknar

kostnaden av saltning för brobanor i nuvarande värdetermer. Slutligen används båda

angreppssätten för att fastställa de ekonomiska aspekterna av att fläckvis använda

alternativa halkbekämpningsmedel på broar.
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I modellen ingår brons ålder, dess dygnstrafik och hur mycket salt den totalt utsatts

för.

Användande av alternativa halkbekämpningsmedel på enbart broar

En litteraturöversikt antyder att två alternativa halkbekämpningsmedel - CMA och

metanol- inte skadar broar.

Det finns två extra kostnader som skulle uppstå om CMA eller metanol anbringades

på broar. Först och främst skulle arbets- och utrustningskostnader öka då antalet

spridare och personal är avpassade för att använda ett enda halkbekämpningsmedel

selektivt över ett helt underhållsområde.

Den andra extrakostnaden för anbringande av CMA och metanol på broar härrör från

det avstånd som sträcker sig från varje bro, vilken måste behandlas med CMA eller

metanol så att salt som anbringas på landsvägen inte stänker på bron.

Bedömningen visar att både CMA- och metanolanvändning på broar i Illinois

resulterar i ökade utgifter. Vid ett avstånd om högst 61 m, blir metanol kost-

nadseffektivt. CMA blir emellertid kostnadseffektivt endast om avståndet kan

minskas till noll, dvs enbart bron behandlas.
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Figur 1 Uppskattad total årlig kostnad för material, fordon och broar för olika
halkbekäpningsmedel i Illinois.
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Sodium Salts of Carboxylic Acids as Alternative Deicers

Natriumsalter av fettsyror som alternativa halkbekämpningsmedel.

David Huft and Daniel Johnston

Sedan början av 1980-talet har man i South Dakota försökt utveckla ett

ersättningsmedel till NaCl som inte har de bieffekter som är förenade med saltet.

Under många år provades möjligheterna att tillverka ett relativt billigt medel av

liknande karaktär som CMA. Det senaste och kanske mest lovande alternativet anser

man vara en blandning av natriumacetat och natriumformiat (NaAc-NaF).

Blandningar av natriumsalter och lågmolekylära fettsyror kan ge smältegenskaper

som är likvärdiga med NaCl. De kan tillverkas från biomassa genom reaktion med

natriumkarbonat eller direkt från syroma genom neutralisation med natriumkarbonat

eller natriumhydroxid.

Inledande provningar med NaAc-NaF visar att detta kan vara ett möjligt alternativ till

NaCl. Medlet har låg korrosionshastighet, minimal miljöpåverkan och toxicitet, samt

har liknande smälteffekt som NaCl. Nackdelarna är hög framställningskostnad och

fortsatt användning av natriumsalt. Provningama av smältegenskaper, korrosivitet,

betongpåverkan etc fortsätter för att ge mera definitiva svar på om medlet kan vara

ett tänkbart alternativ, speciellt för särskilt känsliga områden ur miljösynpunkt.

Trials of Calcium Magnesium Acetate (CMA) Deicer on Highways in the

Province of Ontario.

Försök med CMA i Ontario, Canada

David G Manning and Max S. Perchanok

Hur effektivt CMA är som halkbekämpningsmedel har provats av kanadensiska

provinsen Ontario under fyra vintrar. Under de två första försöksvintrarna på relativt

högtrafikerade sträckor förekom ofta temperaturer över -5°C vid perioder med

nederbörd, vilket oftast kom som lätt snöfall. Under dessa förhållanden var CMA

jämförbar med NaCl för att uppnå en bar vägbana, men mer CMA krävdes emellertid
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för att uppnå samma effekt. Under längre ihållande snöfall hade CMA en relativt sett

bättre effekt.

Försöken under de följande vintrarna visade att CMA hade betydligt sämre effekt när

trafiken var gles, temperaturen under -5°C och måttligt snöfall eller snödrev

förekommande. Även om CMA användes med betydligt större givor än med NaCl

kunde standarden på CMA-sträckor endast i 50 % av fallen bedömas vara likvärdig

med motsvarande NaCl-behandlade sträckor. Halkbekämpningseffekten med CMA

var betydligt känsligare för variationer i temperatur, fuktighet, spridningstid och

trañkintensitet än vad NaCl var. Genom att befukta CMA eller en blandning av CMA

och sand med CMA-lösning kunde en förbättrad effekt uppnås, speciellt på torr

vägbana eller vid stark vind.

Sammanfattningen från försöken var att CMA endast kunde ersätta NaCl under ett

mycket begränsat antal tillfällen. Om man därför trots allt beslutade att övergå till

spridning av CMA skulle detta resultera i en avsevärt sänkt standard på

vintervägama, även om man inte hade några restriktioner på materialanvändningen.

Thermally Modified Sand: An Alternative for the Treatment of Icy

Roadways.

Termiskt modifierad sand: Ett alternativ för halkbekämpning.

Robert E. Gilñlian

En metod för att erhålla sandningssand som inte fryser ihop utan håller sig

fririnnande och kan lagras utomhus beskrives. Metoden förutsätter stabil kyla.

Framställning av Thermally Modified Sand (TMS) beskrivs schematiskt i figur 2. Då

lufttemperaturen faller under fryspunkten och kyla väntas, låter man en stor fläkt

blåsa kall luft genom sanden då denfaller ner från ett transportband till lagringshög.

På grund av den kalla luften kommer då den fukt som finns på sandkornen att frysa.

De frusna sandkornen fastnar inte till varandra utan sanden kan lagras utomhus och

förbli fririnnande under förutsättning att töväder inte inträffar. I områden med sträng

kyla vintertid kan kan metoden ge möjlighet till lagring av sand utomhus och utan att

salt behöver tillsättas.

VTI NOTAT 26-93



   

   

 

_ * /O f)
m

f l Aon FLOW

* ?CONVEYOR

\@ //,/'\§

 

Pil Run Sand is Dumped By Loader Into Hopper
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Figur 2. Thermally Modiñed Sand, framställning schematiskt.

Braking Traction on Sanded Ice at Low Slip Rates.

Bromsförmåga på sandad is vid lågt slip.

George L. Blaisdell and S.L. Borland

Rapporten beskriver en undersökning av den friktionshöjande effekten av

sandningssand med olika komgradering på en isyta. Syftet med studien var att

jämföra dessa alternativa sandningsmaterial med det av amerikanska

luftfartsmyndigheterna (FAA) godkända sandningssanden för användning på

flygplatser.

Försöket utfördes inomhus i en större klimathall där en 17 m lång isyta utnyttjades.

För bestärrming av friktionskoefficienten användes ett speciellt mätfordon som med

hastigheten 5 km/h kördes över ytan. Testparametrar var främst sandtypen

(gradering), sandningsgiva och istemperatur. Fem olika sandningsmaterial med

gradering enligt tabell 2 nedan provades. Normal giva (enligt FAA's specifikation)

var 73 g/m2 och dessutom provades halva resp. dubbla mängden. Proven utfördes vid

istemperaturema -3°C ("varm is") och -lO°C ("kall is").
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Tabell 2. Komgradering hos provade sandningsmaterial.

Sikt mm TC FAA SAE ASTM FINE

2.36 42.8 97.7 99.0 97.7 100.0

1.18 20.3 57.2 71.1 95.1 100.0

0.595 7.9 19.3 11.9 68.8 83.9
0.297 1.3 3.5 1.4 28.2 38.1

0.177 0.5 1.1 0.5 11.0 18.7
0.150 0.4 0.7 0.4 7.6 15.0

Undersökningen visade att i allmänhet hade en mycket grov sand (TC) den bästa

friktionsförbättringen på kall is. Tyvärr konstaterade man emellertid att den grova

sanden hade sämre effekt än de övriga på den varma isytan. Vid temperaturer nära

O°C hade sand med hög ñnandel den bästa friktionsförbättringen. Bäst egenskaper

sammantaget vid både varmare och kallare isyta hade sand med huvuddelen av

materialet mellan 1-2 mm. Vidare fastslår man i rapporten att sandningsgivan är av

större betydelse än sandtypen. Kostnad, miljöskäl, tillgång etc är bestämmande för

sandanvändningen men resultatet visar att de provade sandtypema har alla jämförbar

effekt om "rätt" mängd används.

Utöver de ovanstående provningarna undersöktes även inverkan av

sandtemperaturen, dock endast i begränsad omfattning med en sandtyp. Tre

sandtemperaturer (3, 20 resp 70°C) provades. Den resulterande friktionskoefficienten

för de tre temperaturema var 0.128, 0.147 och 0.197, dvs en bättre effekt med

uppvärmd sand. Den varma sanden smälte in i isytan och gav en sandpapperliknande

struktur. Liksom för sandningsgivan fastslår man att sandtemperaturen kan

överskugga betydelsen av sandtypen men att det trots allt är praktiska och

ekonomiska överväganden som är avgörande för valet av sandtemperatur.
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ENVIRONMENTAL COSIDERATIONS

Methods and Reasons for Cutting Usage of Salt in Finland

Metoder och skäl för att skära ned saltanvändningen i Finland

Rauno Kuusela, Tapio Raukola, Heikki Lappalainen, Antti Piirainen, Vägstyrelsen,

Finland

I Finland klassificeras vägarna för vinterväghållningsverksamhet. Klass I (ÃDT

>1500) och Is (ÅDT>6000) behandlas kemiskt hela vintern. (Se utdrag Markuu

Teppo "Highway winter maintenance and cost efñciency")

Natriumklorid (NaCl bergsalt) används torr, befuktad och i lösning, och cirka

120 000 t/vinter, Kalciumklorid (CaClz) används som befuktad eller i lösning

(32 %), årliga kvantiteter är mindre än 200 t.

Användningsmängd varierar från 5 g/m2 vid förebyggande till 40 g/m2 vid

åtgärdande.

Vägarna i underhållsklass II eller under behandlas med en sand-saltblandning, 25 kg

salt för en kubikmeter sand (ca 1:50). Använd sandmängd är ca 300 g/m2.

Vattenledningsstandarden för maximal nivå av kloridinnehåll i dricksvatten är

100 mg/l om den förser mer än 200 konsumenter med vatten. Den önskvärda nivån är

under 25 mg/l. Ingen rekommendation för natriuminnehåll i vatten har satts.

I Finland visar resultaten av analyserna bara en begränsad effekt av vägsaltning på

växter. Träds känslighet beror mycket på arten.

Huvudproblemet är saltstänk från smält snö eller is. De vanligaste träden såsom tall,

gran och björk är ganska motståndskraftiga mot vägsalt. Man har emellertid funnit

lokala missfärgningsproblem hos unga tallträd som växer mycket nära vägen.

Saltstänket tycks minska toleransen mot kyla och växtsjukdomar.
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Studien undersökte variationerna i saltkoncentration vid 27 vattenverk. I de flesta fall

kunde det visas att saltkoncentrationen i grundvattnet tydligt hade ökat beroende på

användning av vägsalt. Salpausselkä Ridge innefattar många små grundvattenförande

lager vars geohydrologiska villkor skiljer sig från varandra. Saltinnehållet i

grundvattnet kan sålunda variera regionalt såväl som lokalt.

Kloridkoncentrationerna varierar påtagligt i de grundvattenförande lagren längs

Salpausselkä fastän vägsaltsbelastningen varit jämn på landsvägen. Då man upp-

skattar risken för framtida förorening av grundvattnet orsakat av saltning bör för-

söksobjekten undersökas var för sig. Ingen enhetlig rekommendation av väg-

saltanvändning kan ges med utgångspunkt från denna rapport.

 

Cl mg/I
20

 

15 ........ .. i "' 'år ..................................................................................... ..
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Figur3 Medelkoncentration av klorid (Cl mg/l) vid olika avstånd från under-

hållsklass I landsväg. "No road" innebär att närmaste väg är längre än

10 km bort från vattenverket. Resultat från 72 vattenverk i Hamedistrikt.
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Strategi för minskning av saltanvändning

För närvarande är det omöjligt att klara sig utan salt på hårt trafikerade vägar. Inget

alternativt halkbekämpningsmedel kan användas i större omfattning för Vägunderhåll.

Det finns emellertid flera möjligheter att minska de problem som orsakas av salt.

1. Trañkflödet förbättrar effekten av salt

--> mindre salt till trafikerade vägar och inget salt till vägar under

ÄDT 2000 (utom höst och vår)

2. Stora kvantiteter salt behövs för att smälta snö och is

--> snabb och effektiv snöplogning behövs

--> rutinsaltning är inte nödvändig under snöfall om snön inte packar

sig på vägen (temperaturer under -3°C)

3. Minimera saltförlust

--> befuktat salt som standardmetod

--> saltlösningsmetod för anti-isbildning och för temperaturer ner till -3°C

4. Utrustning

--> väghastighetsrelaterad kontroll behövs

--> tät kalibrering

--> Använd inte samma utrustning för salt och sand, kalibrering är

nästan omöjlig

5. Rapportering

--> standardmetod för rapportering behövs, olikheter mellan distrikt

måste följas och analyseras

6. Motivering och träning

--> mänskliga aktiviteter är viktiga och ibland färgstarka!

Praxis för vinterunderhåll för kommande år tillåter kemisk halkbekämpning men

endast för att hindra bildandet av blankis eller hindra snö från att packas och behålla

sin slaskighet för att underlätta snöplogning.
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Ett tunt snölager saltas bort och gör vägen ren och torr. Väderinformationssystemen

för vägar ger mer tid och möjligheter att optimera handlandet. Vid temperaturer

under -6°C saltas ej då de kvantiteter kemiska ämnen som behövs inte är i linje med

säkerhetsreglerna. Förare ska också se upp och se till sin egen säkerhet.

En ganska stor fördel för säkerheten har uppnåtts genom nya moddplogtyper. Den

mängd salt som behövs för att göra snö till torr modd är 50 % mindre än när man gör

den helt våt.

Saltlösning minskar inte bara saltanvändning. Det finns ytterligare fördelar:

mycket snabb reaktionstid, bara minuter

större spridningshastighet, upp till 70 km/h

första verkligt bra metoden för förebyggande behandling under höst och vår

beroende på jämn distribution när man använder små mängder är det möjligt att ha?
w
w
w

längre "rundor"

5. på grund av noggrannhet är spridningsmängden 75..50 % lägre än med granulerat

torrt salt.

Men det finns nackdelar:

på grund av återfrysning får vägytans temperatur inte vara under -3°C

det kritiska snödjupet är 10 till 20 mm vid -1°C

3. om den totala mängden vatten är låg, är temperaturer under -3°C möjliga, men

korrelationen mellan dessa måste verkligen förstås

4. två typer av utrustning, blandningsutrustning för saltvatten och lagringsmöj-

ligheter kan fördubbla halkbekämpningskostnadema

5. totala besparingen i ton är mindre än 20% om de flesta snöfall sker i tempera-

turer under -1..-5°C där granulerat salt behövs.
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Environmental Effects of Alternative Deicers: Review and Assessment

Method for CMA-BOD Applied to an Illinois Example Case.

Miljöeffekter av alternativa halkbekämpningsmedel: Översikt och

bedömningsmetod för CMA-BOD tillämpad på ett fall i Illinois.

J. Wayland Eheart, Robert J. Hauser, and Sarahelen R. Thompson, Univesity of

Illinois,

Wing-Ho Ho, Woodward-Clyde Consultants

Chris D. Gingrich, Iowa State University

Vägförvaltare står allmänt inför dilemmat att välja en metod för halkbekämpning av

vintervägar. Direkta kostnader för saltning, vanligen med bergsalt (natriumklorid) är

ganska låga men dessa kostnader utelämnar skada på fordon, landsvägar, broar och

miljön. Om de externa kostnaderna räknas in ökar den totala saltkostnaden avsevärt.

1976 t ex uppskattades denna större kostnad för USA till nästan $3 miljarder dvs 15

gånger kostnaden för material,lagring och användning (Murray och Ernst, 1976). Å

andra sidan kräver allmänheten säkra vägar hela året och att halkbekämpningmedel

används för att hålla vintervägarna rena. Tidigare försök att sänka den totala

kostnaden för halkbekämpning har fokuserats på att minska andelen salt som används

på vägarna; dessa strategier misslyckades ofta antingen med att påtagligt minska den

totala saltanvändningen eller resulterade i en lägre nivå av säkerhet på vintervägar.

Detta föredrag redogör för en kvantitativ modellstudie som fokuserar på syreför-

brukande effekt av CMA i två vattendrag i Illinois, nämligen Kaskaskia River och

flera bifloder och en sträcka av den (sydligaste) Vermillion River.
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DRIFT CONTROL

Three-Dimensional Numerical Simulation of Snowdrift

Tredimensionell numerisk simuleringsmodell för snödrev

av T. Kobyayashi, T. Uematsu, Y. Kaneda, T. Nakata, Japan Weather Association

En tredimensionell modell för snödrev har utvecklats för att beräkna snöerosion,

lagring och fördelning av snömängder kring hinder som snöstaket, hus, kullar och

skogsområden.

An Approach to the Design of Treatments to Prevent Snow Drifting on

Highways

Ett första försök att utveckla ett planeringshjälpmedel som kan förebygga

snödrevsproblem på landsväg

av Max S. Perchanok, Dan G. McGillivray and James D. Smith

Problem med drivsnö orsakar ofta många farliga situationer bland annat på vägnätet

runt Ontario. Drivproblemen kan reduceras betydligt genom olika förändringar i

landskapet. I stället för att lösa varje enskilt problem som blir mycket kostsamt har

man utvecklat en datamodell. Modellen simulerar snödrev över ett komplicerat

landskap som är rutnätsindelat. Systemet kan arbeta med verkliga och/eller

simulerade vädersituationer för att projekteringen av vägen skall bli så optimal som

möjligt utifrån snödrevsproblem.

Modellen har visat goda resultat och används nu vid projektering och landskapsvård.
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Trapping Efficiency of Snow Fences and Implications for System Design

Effektiviteten hos snöskärmar och deras utformning

av Ronald D. Tabler, Tabler & Associates, Niwot Colorado och Robert L. Jairell,

USDA Forest Service, Laramie Wyoming

Effektiviteten i att få snön att stanna beror på hur högt den inkommande snöbe-

mängda luften blåser. Förmågan att fånga den drivande snön minskar när snölagren

på läsidan fylls och detta förhållande visar hur effektivt ett snöskärmssystem kan

minska snöröjningskostnaderna och öka synbarheten. Här beskrivs i en numerisk

simulering hur i början av ett snödrev effektiviteten hos skärmen varierar med vind-

hastigheten och fältmätningar visar hur effektiviteten varierar i tid. Ekvationer

utvecklade från dessa resultat visar att besparingar i snöplogningsinsatser beror på

kapaciteten hos snöskärmsystemen. Snölagringskapacitet lika stor som årsmedelvär-

det av drivsnö reducerar kostnaderna på lång sikt med ca 80 %. Förhållandet mellan

nytta och kostnader är maximalt vid en lagringskapacitet vid 90 % av årsmedelvärdet

av drivsnömängden.
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FUTURE DIRECTIONS FOR OPERATIONS AND RESEARCH

Cost Effective Snow and Ice Control for the Nineties

Kostnadseffektiv halkbekämpning för 90-talet

av John E. Thomes, Birmingham Centre for Atmospheric Research (England)

COST 309 slutrapport drar slutsaten:

Trots ganska höga installationskostnader kommer realiserandet av ett vägväder-

system (RWIS) snart att skörda fördelarna vad beträffar bättre säkerhet, långsiktiga

kostnadsbesparingar, optimal respons på kritiska vädersituationer och minimering av

miljöskador.

SHRP H207 slutrapport drar slutsatsen att:

Varje SHA (State Highway Authority) som lägger ut mer än $l miljon årligen för

snö- och iskontroll bör fundera på att skaffas sig RWIS för att bistå vid snö- och

iskontroll.

Ett RWIS som blandar data från givare och vägtermograñ till detaljerade

(vägväder-)rapporter anpassade till behoven för snö- och iskontroll ger tillfälle till en

betydande återbetalning av investeringen vid B/C nära 5, likväl med påtagligt för-

bättrad servicenivå på vägarna och avsevärt minskad frekvens av beslutsfel.

Detta B/C-förhållande är identiskt med det man funnit i Finland vilket rapporterats i

rapporten COST 309 :

"Cost/benefit förhållandet är således ca 1/5 på Kymi vägdistrikt. Med hänsyn till

klimat och trafik representerar Kymi vägdistrikt ett typiskt vägdistrikt i Finland ."

Olika vinterindex har tagits fram och de förklarar hyfsat kostnaderna för

vinterunderhåll. Alla avser normalt perioden 1 november till 31 mars som vinter.
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SHRP Technology for Snow and Ice Control

SHRP teknik för snöröjning och halkbekämpning

L. David Minsk

Det amerikanska forskningprogrammet SHRP initierades 1987 och har under fem år

omfattat 10 kontrakt med den sammanfattande målsättningen att minska beroendet av

kemikalier i vinterväghållningen. SHRP-programmet har haft tre angreppssätt för att

nå detta mål: användning av fysikaliska metoder för att få bort snö och is från

vägytan, förbättrad kemisk halkbekämpning och förbättra beslutshjälpmedlen, t ex

vägväderinformationssystem, för väghållaren. Omfattningen av studierna var allt

ifrån grundläggande natur om bindningen mellan is/vägyta och metoder för att bryta

eller förhindra att bindningen uppstår, till kriterier för att utvärdera presumtiva

alternativ till NaCl, förbättrade snöplogar och plogskär, metoder att minska snödrev,

väg-väder-informationssystem och metoder för förebyggande halkbekämpning.

SHRP-programmet kommer att vara slut sommaren 1993. Tre studier har

slutrapporterats och övriga projekt är i slutfasen av avrapportering.

De grundläggande studierna om bindningen mellan is/snö och vägyta samt

undersökningar om fysikaliska metoder för snö/isröjning visade mycket begränsad

framgång. Kemisk halkbekämpning och konventionell mekanisk röjning gav bäst

resultat. Fysikaliska metoder som undersöktes inkluderade bl a spridning av

sandningsmaterial eller lösning under högt tryck samt mikrovågenergi.

Plogskär. Utvecklingen av ett förbättrat plogskär är den enda fysikaliska metoden

som slutförts enligt planerna. Resultatet var ett effektivare plogskär, vilket beskrivs

närmare i ett annat föredrag vid denna konferens.

Snödrev. Studier har utförts med syfte att minska problem med snödrev genom dels

rätt utformning av vägprofil (vägutformning) och dels med hjälp av snöstaket. En

"Snow Fence Guide" och tillhörande video har tagits fram. Studien beskrivs närmare

i ett annat föredrag vid denna konferens.

Snöplogar. En förbättrad plog, 20% mindre energi för att ploga, har framtagits och

prövats av ett antal stater. Det förbättrade utförandet på plogen, se figur 4, är dels ett
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speciellt blad i plogens nederdel framför plogskäret och dels den Övre delen av

plogen som är rörlig kring sin "axel" för att optimera kastvinkel och -höjd under olika

förhållanden.

Vägvá'derinformationssystem. Användningen av VViS har varit begränsad i USA och

SHRP satsade därför på att förbättra kunskaperna om dessa system. Två projekt har

genomförts. Dels en genomgång av befintliga system på marknaden och hur dessa

används samt dels utveckling av ett lokalt system för PC. Båda dessa projekt

beskrevs närmare i särskilda föredrag vid denna konferens.

Halkbekämpningsmedel. Inom SHRP, med begränsade medel, ingick inte att utveckla

ett alternativ till vägsalt. Detta lämnades istället till industri och universitet, vilka

ansågs ha större möjligheter och resurser att genomföra en sådan utveckling. För att

utvärdera potentiella ersättningsmedel krävdes emellertid förbättrade tester avseende

karakteristika som smälteffekt, korrosion, miljöpåverkan etc. Inom ett projekt har

möjliga tester genomgåtts och till viss del utvecklats. Resultatet har utgivits i en

"Handbook of Procedures for Evaluation of Deicing Chemicals" vilken omfattar

beskrivning av 12 nya tester för utvärdering av halkbekämpningsmedel samt

ytterligare 50 kompletterande standardtester.

Förebyggande halkbekämpning. Genom användningen av halkvarningssystem kan

förebyggande åtgärder utföras med bättre resultat än tidigare. Förebyggande åtgärder

kräver oftast betydligt mindre mängder av kemikalier än vid åtgärder på redan

uppkommen halka. Under SHRP's senare del genomfördes undersökningar av

halkbekämpningsmedel och spridare för förebyggande åtgärder. Studierna

genomfördes i två delprojekt: I det ena fallet utfördes uppföljning av förebyggande

halkbekämpning i några stater under normala trafikförhållanden och i det andra fallet

undersöktes spridare och olika halkbekämpningsmedel under kontrollerade

förhållanden på ett flygfält. Studierna beskrevs närmare i en annan rapport vid

konferensen och finns refererad.
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Figur 4 Utvecklad SHRP-plog

Conclusions of the European Project Cost 309, Road Weather Conditions

Slutsatser av det europeiska projektet COST 309, Road Weather

Conditions

Erkki Nysten, Chefsmeteorolog, Finska Meteorologinstitutet, Finland

COST 309-projektets mål var att förbättra trafiksäkerheten och trañkflödet och att

minska vinterväghållningskostnader och miljöförstöring.

När man beslutade om COST 309 projektet satte COST Transport Committee upp

följande mål för projektet:
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0 att utforska de mest effektiva metoderna för att upptäcka, förutsäga och kartlägga

farligt väder i förhållande till vägförhållanden och att vidta åtgärder för att

förbättra effekterna;

0 att kvantifiera kostnader och fördelar av sådana metoder och handlingar;

0 att rekommendera områden där vanlig forskning kan utföras och vanliga

driftsstandards kan fastställas.

Organisering av arbetet med COST 309

Förslaget till COST 309-projektet godkändes i oktober 1986.

Ledningskommittén för COST 309 beslöt att utföra forskningsarbete i flera ämnen

koordinerade av olika länder enligt nedan:

Givare och mätsystem (S)

Helhetssystem, vägklimatkartering, dataöverföring (UK)

Upptäckt och prediktion av dimma (F)

Väderradar (SF)

Korttidsprediktion, prediktion av vägförhållanden (S)

Vintertal (DK)

Väder och olyckor (N)

Cost-Benefit-analyser av väderservice (SF)

Kommunikation mellan meteorologer och väghållningsmyndigheter (NL).
x
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10. Spridning av information mellan meteorologtjänster (F)

11. Spridning av information till trafikanter (CH)

12. Effekter av halkbekämpningsmedel (A)

Ledningskommitte'n rangordnade inte givarna eller mätsystemen utan gav bara en

detaljerad beskrivning av olika utrustning för övervakning av vägväderförhållanden.
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SNOW AND ICE REMOVAL EQUIPMENT

Abrasive Air Blast System for Disbonding Ice and Snow From

Pavement

Sandblästringssystem för att lösgöra is och snö från beläggningen

av Mark D. Osborne, Keweenaw Research Center, Michigan USA

Ett sandblästringssystem har utvecklats och testats hos Keweenaw Research

Center för att ta bort packad snö och is från vägbanan. Först undersöktes om

sandblästringssystem kunde vara en möjlig metod att ta bort packad snö/is från

vägbanor med. Undersökningen innebar också att standardutrustning möjlig att

monteras på förekommande vägfordon skulle användas. Laboratorieförsök i

kylrum utfördes med en mindre utrustning där packad snö och is var hårt bunden

på asfalt och betongbeläggning. Jämförande studier utfördes för att bestämma höjd

och vinkel på spridarmunstyckena, lufttryck, typ av blästermedel och bredd och

djup för bästa materialtransport med hänsyn till avverkningshastighet. Högsta

hastighet möjlig att nå i laboratoriemiljö var knappt 2 km/h. En matematisk

modell korrelerad till laboratorieförsöket visar på en möjlig avverkningshastighet

av drygt 32 km/h. Studien visar att ett sandblästringssystem är möjlig att använda

för att få bort packad is och snö från olika beläggningar men att det fordras mer

utveckling. Projektet fortsätter med avsikt att kunna reglera lufttrycket så att

beläggningsskadoma kan minimeras.

New Ideas and Equipment for Winter Maintenance in Finland

Nya idéer och utrustning inom vinterväghållningen i Finland

av Rauno Kuusela, Tapio J. Raukola, Heikki Lappalainen och Antti Piirainen,

Vägverket Finland

Finska Vägverkets Forsknings- och utvecklingsenhet i Tammerfors har

specialiserat sig inom vinterväghållningsområdet. Utvecklingsarbetet initieras av

beställningar från regionala och lokala enheter. Utvecklingsarbetet bedrivs i

huvudsak som fältprov.
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Exempel på förbättringar som gjorts är saltlösningsanläggningar där 60% av

anläggningarna som används är "hemgjorda". Kapacitetsmässigt klarar de olika

anläggningarna att blanda upp till 60 m3/h.

Enkla lösningsspridare och olika typer av befuktningsspridare har utvecklats

tillsammans med snabblastningssystem för dessa spridare.

Flera typer av moddplogar med stål/gummi/plastskär har utvecklats. En

diagonalplog med flexibel bredd på mellan 2.8-3.5 m och som kan köras upp till

60 km/h har testats. Breddningen av plogenkan göras både åt vänster och höger

sida.

Problemet med renar på vägarna har gjort att man provat CMA i stället för NaCl i

sanden. Resultaten visar att vägar sandade med sand/CMA inte lockar till sig

renar. Troligtvis på grund av lukten av ättikssyra från CMA.

Smärre försök med blandning av saltlösning och sand pågår liksom försök med

uppvärmd sand.

Analytical Model for Two Stage Rotary Snowplows

Analytisk modell för tvåstegs roterande snöplogar

av David J. Stevens, Southwest Research Institute, San Antonio Texas och Kevin

B. Powers, New York State DOT

Denna modell är framtagen för att kunna beräkna och utvärdera kapaciteten hos

stora tvåstegs roterande snöplogar/slungor, både i hög hastighet och för olika

snöförhållanden. Analysen kan fastställa vilken kraft som behövs för att skära och

sönderdela snön, kasta/blåsa snön och totalt för hela systemet.
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Use of Stress Waves in Removing Ice From Concrete

Användning av tryckvågor för att ta bort is från betong

av Paul T. Bruss, University of Wyoming

För att ta bort is från betong har i laboratoriemiljö testats stålskär med olika

skärvinklar. Olika typer av skär med olika tyngd och i olika fallvinklar har testats

på olika istjocklekar. Resultaten använda i en modell visar att det är möjligt att ta

bort is på betongvägar med rätt stålutrustning i en hastighet upp till 50 km/h.

Spreader Equipment for Anti-Icing

Spridareutrustning för förebyggande halkbekämpning

av Edward J. Fleege Minnesota DOT och Robert R. Blackburn, Midwest Research

Institute Kansas City, Missouri

I och med att metoder för att förebygga halka har införts, har behovet avatt sprida

små saltgivor på avgränsade ytor ökat. De spridartillverkare som finns i USA

tillskrevs för att redogöra för vilka testmetoder som används för att kontrollera bl

a utspridda mängder. Efter denna marknadsundersökning konstaterades att inga

spridare genomgår någon test där inställda mängder och bredder vid olika

hastigheter kontrolleras.

Olika testmetoder har därför provats för att få fram en testmetod och ett

standardprotokoll som kan accepteras av tillverkarna av

halkbekämpningsutrustning i USA.
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Field Testing of New Cutting Edges for Ice Removal from Pavements

Fälttest av skärstål för borttagning av is från beläggningar

av Wilfrid A. Nixon, Todd R. Frisbie and Chen-Hua Chung, Iowa Institute of

Hydraulic Research

I detta test har tre olika skärtyper provats på en speciell testbana avstängd för

vanlig trafik. Fordonet som använts har varit en boggiebil utrustad med underplog.

Två av skären som testats hade hårdmetallinlägg och ett konventionellt utan.

Resultaten visar att de två hårdmetallskären har en betydligt bättre

avverkningsgrad än stålskäret. Det skär som var bäst i testet har utvecklats inom

SHRP-projekt H-204A.

Development of Pneumatic Snow Conveyance Equipment

Utveckling av en luftdriven snötransportörsutrustning

av Noriyuki Sumita, Tamotsu Kondo, Masahiro Sano och Keishi Ishimoto,

Hokkadio Development Bureau, Sapporo Japan

Normalt sett transporteras snön bort inom tätbebyggda områden av lastmaskiner

och lastbilar. På smala gator med eller utan gångbanor är det betydligt svårare att

transportera bort snön på konventionellt sätt. Därför pågår utveckling av

luftdrivna transportsystem för att klara borttransporten på trånga platser. En av de

utrustningar som testats är banddriven med snöslunga som transporterar

snösträngen in i maskinen. På maskinen sitter en fläkt som sedan via en grov

plastslang blåser snön dit den skall lagras ex snödike, upplag eller

smältanläggning.

Resultaten visar att tekniken är möjlig men att för mycket energi försvinner

genom luftfriktion i systemet. Snödensiteten påverkar också effektiviteten mycket,

varför denna utrustning inte är kostnadseffektiv idag.
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PAVEMENT SURFACE CONDITION

Detection of Weather Induced Road Condition

Detektering av väglag

av Peter W. Frohling, Gottfried Magerl and Werner Pritzl

Rapporten beskriver en radarliknande utrustning för kontaktlös mätning av

väglaget. Det är av primärt intresse att detektera väglaget under vintern då snö

eller is kan täcka vägarna, eller när väta på ytan fryser. Sådana vinterförhållanden

är svåra att klara av, både för trafikanterna och för väghållaren. Denna aspekt var

motivet för utveckling av en väglagsradar (Road Condition Radar) som

huvudsakligen gjorts vid Tekniska Universitetet i Wien, Österrike. Schrack-

Aerospace tillverkar denna radar, Schrack-Systems Inc levererar

övervakningssystemet.

Denna radar mäter kontaktlöst väderberoende vägförhållanden på utsatta platser

på vägnätet och Överför information om torr, fuktig, våt, snötäckt, moddig eller

_ isig vägyta till vägstationer. Dessutom mäts tjockleken av vattenñlmen och

eventuell restsaltmängd om det är våta eller fuktiga vägbanor.

Detta system kan fjärrstyra trañkskyltar för att förvarna trañkanten om

vattenplaning på våta vägar eller halkrisk på isiga vägar. Mätningen av restsalt gör

det möjligt att avgöra fryspunkten av vattenñlmen på vägytan och bidrar därmed

till att minska den kemiska halkbekämpningen.

Uppgifterna om väglaget är en mycket viktig input i en prognosmodell för

väglagsutvecklingen på kort sikt. Fördelen med radar är att den inte har kontakt

med vägytan genom sensorer samt att den mäter över en ca 10 In2 stor vägyta.
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Frensor - A New Smart Pavement Sensor

Frensor - En ny "smart" väglagssensor

av David I. Katz

Detta föredrag beskriver en ny vägytegivare, Frensor, avsedd att mäta fryspunkten

hos den fukt som finns på broar, vägar och flygfält. För att optimera användningen

av halkbekämpningsmedel är en viktig fråga om det finns tillräckligt med

kemikalier på vägbanan för att förebygga halka?

Med andra ord, är frystemperaturen hos vätskan på vägytan under

vägytetemperaturen eller kommer den att frysa?

Frensor använder sig av Peltierelement som omväxlande fryser och värmer en

liten yta. Allt styrs av en mikroprocessor som mäter frystemperaturen på fuktighet

på ytan. Förhållanden som indikeras är följande; våt men inte frusen; dagg;

rimfrost; och mängden kemikalie på ytan.

Fryspunkten mäts med en noggrannhet av iO,5°C. Nivån som representerar den

faktiska fryspunkten är linjär med mängden av salt eller kemikalie som finns på

vägbanan inom ett område mellan -27°C och O°C. Frensor ger ett direkt mått på

fryspunkten på vätskan på vägbanan, vilket innebär att detta mått kan användas

som beslutsunderlag för om ytterligare åtgärder bör sättas in.

Estimating Methods of Anti-Freezing Effect on Pavements Mixed with

Deicing Agent by Dielectric Pavement Freezing Detector

Bestämning av den fryshindrande effekten hos Verglimit genom

användning av endielektrisk sensor

av Hidekiko Ninomiya, Kazuyuki kawamura, Kiyoshi Takeichi

Effekten av beläggningstypen "Verglimit", asfaltbetong med inblandning av salt

(CaClg), har undersökts i denna japanska studie. En provsträcka med 5 %

saltinblandning jämfördes mot en kontrollsträcka utan inblandning. Sträckorna var
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belägna på nordön Hokkaido i ett bergsområde där medeltemperaturen under

februari månad är ca -3°C och nederbörden riklig. Dygnstrañken på sträckan var

ca 2100 fordon. Undersökningen omfattade dels en instrumentell del och dels en

manuell uppföljning. De instrumentella observationerna var fotografering av

vägytan med hjälp av enfast monterad kamera, samt registrering av vägytans

elektriska kapacitans och temperatur med en s k DFP (Dielectric Pavement

Freezing-detector). Med den senare sensorn anses vägytans tillstånd kunna

detekteras genom de olika dielektriska egenskaper som föreligger vid torrt, vått

och isigt väglag. Den manuella uppföljningen omfattade mätningar av

a) Kloridhalten i snö på vägen

b) Reflektionen från snö och is på vägen

c) Tjocklek hos snö- och islager

d) Temperatur och vindhastighet.

Slutsatserna från studien var :

- Inblandningen av salt i beläggningen, Verglimit, medförde att väglaget oftare

blev vått eller snöslask jämfört med än på beläggningen utan tillsats som

istället hade en större andel packad snö. Mer vått väglag innebar dock även en

större risk för återfrysning och en större andel isväglag.

- Kloridkoncentrationen, vägytetemperaturen och elektriska kapacitansen

korrelerar och kloridkoncentrationen kan därför bestämmas med hjälp av

kapacitansmätning.

- Den lägsta frystemperaturen för slask och våt vägbana var -3°C för

Verglimitbeläggningen och -1°C för beläggning utan salt.

- Beläggning med salttillsats kan medföra snabbare snöröjning genom att

bindningen mellan snö/is och vägyta blir sämre.
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Winter Behavior of Run-Off Bituminous Pavements

Vinteregenskaper hos dränasfalt

av Pierre Fabre and Jean Livet

Mot bakgrund av ett Ökande antal olyckor på det franska vägnätet i början av

80-talet började man att undersöka möjligheterna att använda dränerande

beläggningar för att förbättra trafiksäkerheten. Efter vissa experiment lades 1985

den första längre sträckan och trots mycket uppenbara positiva egenskaper såg

man redan snart vissa problem vintertid. 1990 beslutades att för den kommande

5-års perioden genomföra följande:

- Dränasfalt skulle användas i alla områden med milda vinterförhållanden.

- Begränsa användningen i områden med svårare vinterförhållanden

- Konstruera en provsträcka med svåra vinterförhållanden på A31 motorväg.

Det senare omfattande en teoretisk analys samt experimentella fältstudier.

Den teoretiska analysen visade att dränasfalt på grund av dess porositet medverkar

till att yttemperaturen blir lägre än på en tät asfaltbetong. Dränasfaltens större

hålrum och grövre ytstruktur ger en snabbare temperatursänkning under höst och

vinter på grund av bl a lägre termisk ledningsförmåga. De speciella

vinterförhållanden som föreligger på dränbeläggningar beror på:

- Särskilda vattenförhållanden på och i dränbeläggningar

- Ökad termisk känslighet och särskilt temperatursänkning genom utstrålning.

- Dålig kvarvarande effekt från halkbekämpningsmedel.

- Strukturen håller kvar snö.

- Ingen spridningseffekt (Splash) av salt.

Provsträckan instrumenterades med väder- och väglagssensorer och tillsammans

med visuella inspektioner var fjärde timme har dränasfaltens egenskaper vintertid

följts upp mycket intensivt. Huvudresultaten från vintern 1990/91 var:
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- Att dränasfalt har i allmänhet ca 1-1,5°C lägre medeltemperatur än en tät

asfaltbetong.

- På grund av den lägre yttemperaturen har dränasfalt längre våttid genom

kondensation. Under januari detta år var t ex dränasfalten våt på grund av

kondensation under 16,5 % av tiden medan motsvarande för den täta typen

endast var 0,5 %.

- Även totala våttiden (kondensation, nederbörd, salt etc) är betydligt längre för

dränasfalt än för tät asfalt (27,6 % jämfört med 10,4 %).

- I samband med snöfall är dränasfalten svårare att få ren och kräver större

saltinsats.

Staff Weather Advisor: A Person for All Seasons (and Many Reasons)

Väderrådgivare: En person för alla årstider

AV 8. Edward Boselly och Douglas L. Jonas, Matrix Management Group (Seattle,

Washington)

I storleksordningen 2 miljarder dollar per år läggs ut på snö- och iskontroll i

Nordamerika. Undersökningar som utförts internationellt, nationellt och lokalt har

visat att väderinformationssystem kan minska kostnaden för snö- och iskontroll

genom att hjälpa väghållare bli förutseende i sina beslut. Beslutsfattare som

erhåller rätt anpassad väderinformation har möjlighet att få rätt människor,

utrustning, och material till rätt plats vid rätt tid.

Man simulerade tusentals typiska beslut av underhållschefer genom att använda

både bra och felaktiga väderleksprognoser, genom att använda verklig klimatologi

för platser som Minneapolis, Seattle och Denver, med och utan stöd av

väderinformationssystem. Besparingar på minst 5-10 % av snö- och iskontroll-

budget har uppvisats.

Sensorer och skräddarsydda prognoser producerar inte magiskt den förbättrade

service som önskats och minskade kostnader. Det som gör det är ett aktivt

angreppssätt ("Proactive"). Detta betyder att använda pålitlig information för att
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vidta åtgärder innan de inträffar, bara där de behövs; återverkande (reactive)

inbegriper att man använder vägpatruller och andra informationskällor för att

bestämma att en tröskel för servicenivå har uppstått (såsom 2 tum snö). Istället för

omsorgsfullt uttänkt snöröjnings- eller halkbekämpningsplan som utförs effektivt

när villkoren identifierats som befintliga, ställer en proaktiv ansats upp manskap

och utrustning som ska agera i förväg - men bara när snö- och halka nästan säkert

kommer att uppträda någonstans inom ett ansvarsområde. Möjligheten till

kostnadsbesparingar under denna ansats kan och har demonstrerats. Menjag hörde

nästan en flämtning vid själva tanken att verka på dessa grunder. För de flesta snö-

och halkbekämpningSOperationer skulle det behövas en förändring i existerande

synsätt.

Nu till punkten "en person för alla årstider". Vi inser att en "väderrådgivare" är

den slutliga nyckeln för att maximera fördelar från vägväderinformationssystem

och skulle ses som en faktor i själva systemet. En meteorolog som är skicklig på

mesoskalig (litet område) meteorologi, engagerad i och fokuserad på kritiska

trösklar i snö- och iskontroll, expert på vägväderinformationssystemsteknologi

och som framförallt kan samspela med beslutsfattare under planering, realiserande

och utvärdering efter snönederbörd, kommer att bygga upp förtroende i en

proaktiv ansats och öka möjligheterna till framgång.

En väderrådgivare kan spela en central roll i flera av de faktorer som är kritiska

för att vägväderinforrnationssystem skall lyckas:

0 Inställning - kunskap om förutsättningarna för nederbörd och tillförsikt

därigenom, kommer att uppmuntra åtgärder som tas då det behövs (färre

beredskap och falska larm, för tidigt upphörande av behandling, etc) snarare

än att reagera då det redan hänt. Om patruller varit del av den normala

rutinen, kan användande av väderprognoser innebära att man kan låta bli att

utnyttja dem antingen delvis eller helt.

0 Skräddarsydda väderprognoser - meteorologiskt kunnande hos driftfolk i

vinterväghållning och som samspelar med meteorologisk service och

information man fått från större meteorologiska system kommer att
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synergistiskt förbättra den tillgängliga informationen. Helheten blir större än

summan av den individuella kunskapen.

0 Bedömning - operationell expertis som samspelar med meteorologisk kun-

skap (väder som källan till problemet i första hand) kommer likaså att syner-

getiskt förbättra bedömningen.

0 Åtkomst/tillgänglighet - meteorologisk kunskap och beredskap att ge

kunskap om förutsättningarna kommer helt enkelt att öka sannolikheten att de

utnyttjas av beslutsfattare.

VTI NOTAT 26-93



47

SAFETY & OPERATIONS

Traffic Volume Reductions Due to Winter Storm Conditions

Minskning i trafikvolym beroende på snönederbördsförhållanden

av Rashad M. Hanbali, City of Milwaukee, och David A. Kuemmel, Marquette

University (Milwaukee, Wisconsin)

METODIK

Studier av trañkvolym görs för att erhålla och samla data rörande antal fordon

som passerar en punkt på en landsvägssektion under en specificerad tidsperiod.

Normal trañkvolymsräkning mäts vanligen under torra vägbaneförhållanden. En

kontinuerlig trafikvolymberäkning på en vägsektion visar variationen i trafik-

volym från tid till tid. Tidigare studier visade att denna variation är repeterande

och rytmisk.

Datainsamling

11 automatiska trañkinsamlare (ATR) som fungerar under olika vädervillkor på

11 olika landsvägar utanför stadsområden i fyra olika stater valdes ut slumpmäs-

sigt.

Landsvägskarakteristika

För att studera minskning i trafikvolym under snö- och isförhållanden är det an-

vändbart, praktiskt och önskvärt att känna till karakteristika för vägarna.

 

Allmänna karakteristika för testsektioner för landsväg

  

Landsvägar Motorväg

- Medelbredd för körfält ca 3,5 m - Medelbredd för körfält ca 4 m

- Få begränsningar för genomfartstrañk - Uppdelade vägar med 2-3 körfält per

genom trafikkontollanordningar riktning

- Medelbredd på vägren ca 2 rn - Vägrensbredd i medeltal ca 3 m

- Mestjämn terräng - Mest jämn terräng

- Medelhastighetsgräns 72-88 km/h - Medelhastighetsgräns 88-105 km/h
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1. Alla trañkräkningar för alla snöfall kategoriserades och grupperades på

följande grunder:

a. Normal genomsnittlig daglig trafikvolym. Varje ATR kategoriserades

under en av följande trañkvolymsområden baserade på sin normala

dygnsmedeltrañk;

- Landsvägar a) 3000 - 6000 b) 7000-10000

- Motorvägar c) 11000-20000 d) 21000-30000

Veckodag: Varje dag då snöfall inträffade kategoriserades under:

1. Veckodag (Måndag-Fredag); eller

2. Veckoslut (Lördag eller Söndag); och

Snönederbörd: Varje snöfall kategoriserades under:

1. Snönederbörd; och

2. Temperaturområde.

2. För varje snöfall mättes trañkvolym per timme vid ATRstationen och

jämfördes med normala trañkräkningen per timme för samma ställe under

en liknande dag och vid samma tid, månad och år. Vid jämförelsen

härleddes reduktionsfaktorer per timme under varje snöfall.

3. Varje liknande snöfall delades in i:

a. högtrañkperioder:

l. Veckodagar (före resp efter kl 12.00)

2. Veckoslut (variabel)

Utanför

eftermiddag)

högtrañkperioder (tidig förmiddag, middag och sen

Alla minskningar i trañkvolym i samma grupp sammanställdes, korrelerades

och en medelminskning beräknades genom att dela summan av minskningen

per timme med summan av deras respektive normala volymer per timme för

varje sammanställd grupp.
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SLUTSATSER

Resultaten av denna analys ledde till en serie slutsatser som presenteras enligt

nedan:

Slutsats ett

Medelminskningen i trañkvolym beroende på snönederbörd beror direkt på

väderförhållanden (ju värre snöfall ju större minskning i trañkvolym);

Snöfall med snönederbörd mindre än 25 mm har en medelminskning i

trafikvolym av 7-17% under veckodagar och 19-31% under veckoslut;

Snöfall med snönederbörd på 25-75 mm har en medelminskning i trañkvolym

på ca 11-25% under veckodagar och 30-41% under veckoslut;

Snöfall med snönederbörd på 75-150 mm har en medelminskning i

trañkvolym på 18-43% under veckodagar och 39-47% under veckoslut;

Snöfall med snönederbörd på 150-225 mm har en medelminskning i

trañkvolym på 35-49% under veckodagar och 41-51% under veckoslut; och

Snöfall med snönederbörd på 225-375 mm har en medelminskning i

trañkvolym på 41-53% under veckodagar och 44-56% under veckoslut.

Slutsats två

Medelminskningen i trañkvolym beroende på snönederbörd är omvänt

relaterad till vikten av resandedestination och hans/hennes vilja att resa.

Medelminskningen i trañkvolym under rusningstid under veckodagar (mest

arbete och andra nödvändiga resor) var mindre än vid lågtrañktid under

veckodagar (mest godtyckliga resor)
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Medelminskningen i trañkvolym under veckodagar var mindre än under

helger.

Medelminskningen i trañkvolym vid rusningstid under veckodagar (troligen

nödvändiga resor) var mindre än under lågtrañk på helger (mest godtyckliga

resor)

Slutsats tre

Inflytandet från både den genererande faktorn (den resande och hans/hennes

villighet att resa) och attraktionsfaktom (vikten av den speciella destinationen) på

minskningar i trañkvolym är direkt relaterade till snöfallets svårighetsgrad;

Snöfall med nederbörd på mindre än 25 mm har en överlappning i området

för minskning av medeltrañkvolym i rusnings- (mest nödvändiga resor) och

lågtrañk (mest godtyckliga resor);

- Trafikminskning i medeltal vid rusningstrafik under veckodagar = 7-11%

- Trañkminskning i medeltal vid lågtrañk under veckodagar 8-11%

För snöfall med nederbörd på 225-375 mm är områdena för minskning av

medeltrañkvolym vid rusnings- och lågtrañk mer skilda;

- Trañkminskning i medeltal vid rusningstrafik under veckodagar = 41-44%

- Trañkminskning i medeltal vid lågtrañk under veckodagar = 47-53%

Slutsats 4

Området för minskning i medeltal av trañkvolym under svåra förhållanden vin-

tertid beror direkt på svårigheten och säkerheten att röra sig från ursprunget till

destinationen;

Trafikanter vid lågtrafik under veckodagar är:

mer beslutsamma i att göra eller inte göra en tur när vädersvårighetema är

små (<50 mm) eller stora (>2OO mm)
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0 mindre beslutsamma i att göra en resa när vädersvårigheten är medelgod (50

mm - 200 mm)

- variationsbredden för minskningen i trañkvolym är mindre vid <50 mm

eller >200 mm än 50 - 200 mm.

Trafikanter vid lågtrafik under helger är:

0 _ mer beslutsamma i att göra eller inte göra en tur då vädersvårighetema Ökar

- Variationsbredden vid en minskning av trañkvolym minskar då

vädersvårighetsgraden ökar.

Trafikanter vid rusningstid under veckodagar och veckoslut är:

0 mer konsekventa och beslutsamma i att göra eller inte göra en resa obero-

ende av vädersvårigheter.

- Variationsbredden vid en minskning av trañkvolym är för det mesta

konstant vid olika snö- och isförhållanden.

Extension of the Regions in Sweden Where Salt Is Not Used -

MINSALT Project

av Gudrun Öberg

Ref: VTI Rapport 369 "Effektivare halkbekämpning med mindre salt".
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Accident Analysis of Ice Control Operations

Olycksanalys av halkbekämpning

av David A. Kuemmel, P.E.

Rashad M. Hanbali, Ph.D.

Marquette University, Milwaukee, Wisconsin

METODIK

Provsektioner på landsväg:

Ett nätverk av tvåñliga odelade och delade landsvägar med en längd av ca 837 km

(520 miles) respektive 81 km (50 miles) valdes ut slumpvis i samarbete med

myndigheter i New York, Illinois, Minnesota, och Wisconsin.

De 918 km (570 miles) landsvägsnät består av totalt 24 delade tlerñliga och 102

odelade tvåñliga landsvägssektioner. De provsektioner på landsväg som valdes ut

för analys hade i huvudsak landsvägs- eller förortskaraktär och hade trafikvolymer

från 1000 årsdygnstrañk (AADT) till ca 30.000 AADT. Varhelst en provsektion

innehöll en variation i volym ansågs det vara flera sektioner.

Trafikvolymer

Normala trafikvolymer

Trafikvolymer per timme beräknades med följande formel:

V = AADT x M x D x H

där

M = Månatlig omvandlingsfaktor

D = Daglig omvandlingsfaktor

H = Timindex

För varje snöfall mättes trañkvolymen per timme vid ATR (Automatic Trafflc

Recorder) och jämfördes med normal trañkvolym per timme för samma läge

under en liknande dag och vid samma tid, månad och år. Från jämförelsen härled-
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des reduktionsfaktorer per timme för provsektionema i det området under snö-

storm för att uppskatta fordonskilometer för resa (VKT).

Reduktionsfaktorerna varierade från 0,80 till 1,0 med snömängder mindre än 76,2

mm (3 tum). Faktorer från 0,71 till 0,95 användes för snöfall på 76,2 mm (3 tum)

eller mer (se Trañkvolymsstudien sid 45).

Saltanvändning

Deltagande områden i New York, Illinois and Wisconsin har använt salt som det

allmänna halkbekämpningmaterialet. Vid temperaturer under -3,9°C använde

deltagande områden i New York i huvudsak en blandning av Salt - CaC12 eller i

några fall blandning av flis och salt om nödvändigt. Wisconsin och Illinois har

använt CaC12 för att fukta saltet. De deltagande landsvägsmyndigheterna i

Minnesota använde blandningar med flis och salt oberoende av temperaturområde.

I New York studerades några tillfällen då salt och flis blandades (10 till 30 %

salt).

På nästan alla tvåñliga landsvägar anbringas salt eller blandningar av salt/flis på

den rnittersta tredjedelen av den tvåñliga körbanan och den höga i doserade

kurvor i alla deltagande områden. I de flesta fall spred lastbilarna salt åt ena hållet

och plogade på tillbakavägen eller motsatsen beroende på snöfall.

Appliceringstillfällena varierar efter förhållande. I alla deltagande provområden

var medelantalet appliceringar per medelsnöfall 2,6.

Sammanställning av Olycksfrekvens

Metodiken för beräkning av olycksfrekvens enligt nedan:

1. För varje provsektion betämdes den sista tidpunkten för saltspridning under

varje snöfall (0-timme).

2. För varje provsektion, togs timtidsintervall bakåt och framåt ( upp till 12 tim-

mar) från spridningstiden (O-timme).

3. För varje provsektion ställdes trañkvolym och olyckor samman separat för

varje timintervall.

4. För varje provsektion beräknades fordonskilometer (VKT) för varje

timintervall.

VTI NOTAT 26-93



54

5. För alla provsektioner slogs VKT och olyckor vid samma relativa timintervall

samman och trañkolycksfrekvensen beräknades i olyckor per miljon

fordonskilometer (MVKT).

En analys av olycksfrekvens före och efter utfördes för att bestämma betydelsen

av olikhet då man använde sunda statistiska metoder. "Poison"-metoden "Paired

t"-testet och en senare och mer konservativ statistisk signiñkanstest refererad till

som "Revised Decision Criteria" (TRB no 1086 från 1986) utfördes. Alla dessa

test visade signifikanta olikheter för före- och efterolycksfrekvenser för varje vald

timperiod "efter" (från 1 till 12 timmar) jämförd med motsvarande timperiod (en

till 12 timmar) "före" på TVÅFILIGA LANDSVÄGAR vid 99%

konñdensintervall. Eftersom sampelstorlek och sålunda olycksfrekvens var

mindre på motorvägar visade samma jämförelse i timmar en signifikant skillnad

endast för de första 4 timmarna och endast vid 95% konñdensnivå.

Benefit/Cost analys

En benefit/cost analys av snö- och halkbekämpningsarbete där endastsalt använts

som halkbekämpningsmedel har utförts. Analysen använde endast de direkta

fördelarna med olycksminskning, besparingar i fordonskostnad och restid och

direkta kostnader.

Den tidsperiod som valts för benefit/cost analys gjordes på ett mycket försiktigt

sätt och för en period med största olyckssigniñkans. Således användes endast de

fyra timmarna före/efter olycksminskning för tvåñliga landsvägar fastän man kan

se att extra fördel vinns även genom olycksreduktion efter 4 timmar. För

motorvägar användes endast de två timmarna före/efter olycksreduktion.

Direkta fördelar uppmätta i denna studie var olycksminskning. En nyligen gjord

FHWA studie användes för olyckskostnad. 1991 års studie vid Federal Highway

Administration använde olyckskostnader som inkluderar medicinska utgifter,

olycksservice, arbetsplatskostnad, reseförsening, skada på egendom och

administration och rättsliga utgifter. Den inkluderar också kostnader för löner och

hushållsproduktion, kostnad för smärta, lidande och förlorad livskvalitet.
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Kalkyler som använts av National Safety Council är betydligt lägre vad beträffar

skador och dödsfall.

Andra direkta användarfördelar av restid och arbetskostnadsbesparingar och för

besparingar beroende på snö- och halkbekämpningskostnader användes tidigare

undersökningars resultat. Olikheten i förbrukat drivmedel mellan snötäckta eller

isiga beläggningar och bara beläggningar i liter per mil, anpassad till reshastighet

och multiplicerad med fordonskilometer (VKT) användes för att beräkna extra

bensinförbrukning. Medelpriset för drivmedel genom geografisk region för den

tidsperioden användes också för att komma fram till dessa besparingar. Andra

fordonsarbeten och fasta kostnader beaktades inte.

Den andra användarfördelen som beräknats men ej mätts var restid. Tidsbespa-

ringar uppskattades genom att använda en förutsättning om lågt räknad hastig-

hetsminskning 16,1 km/h som på tvåfiliga landsvägar av 25% av deras

genomsnittligt normala hastighet och på motorvägar är 15% av genomsnittlig

normal hastighet. Detta var lägre räknat än de hastighetsminskningar som

uppmätts i tidigare arbeten. Värdet för restid på $3.00 år 1975 uppskrevs genom

att man använde Bruttonationalproduktsinex (BNP) snarare än

Konsumentprisindex eftersom detta resulterade en lägre uppskattning av

restidsbesparingar om $6.65/timme under 1990.

Den direkta kostnaden för vinterväghållning inkluderar direkt arbete, extra-

förmåner, material, utrustningsarbete och amortering och all annan kostnad inklu-

derad som en direkt kostnad av staterna, i vissa fall inkluderande övervakning,

expediering, etc men med indirekta kostnader uteslutna. Data insamlades för hela

vintern i varje underhållsdistrikt tillsammans med totala antalet vägmil och totala

antalet händelser på varje distrikt. Detta beräknades i genomsnitt för de använda

distrikten och en medelkostnad per enhet i $ per vägkilometer per beräknat arbete.

Denna enhetskostnad användes sedan mot det antal händelser och vägkm av

provsträckor som användes i varje distrikt för att komma fram till en

kostnadssiffra för alla arbeten. Detta var en låg uppskattning eftersom det var

kostnaden för ett "medel-" snöfall.
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SLUTSATSER

Slutsatserna sammanfattas under den lämpliga typen avlandsväg. Alla kostnader

är i olyckor eller skador per miljon fordonskm (MVKT)

Två- filiga landsvägar

Vinterunderhåll där salt eller salt och CaC12 endast används som

halkbekämpningmedel minskade olyckorna enligt nedan (jämförelse endast 4

timmar före och efter):

21. Olyckskvoten för alla trafikolyckor före saltspridning är ca 8 ggr högre än den

efter (7,90 olyckor/MVKT före och 1,02 olyckor/MVKT efter);

b. Olyckskvoten för trafikolyckor med skadade är ca 9 ggr högre än den efter

(4,96 skadeolyckor/MVKT före och 0,58 skadeolyckor /MVKT efter);

c. Olyckskvoten för trafikolyckor med skada på egendom (PD) är ca 7 ggr högre

än den efter, (2,94 PD-olyckor/MVKT före till 0,45 PD-olyckor/MVKT efter);

d. Svårighetsgraden hos olyckorna minskas. Förhållandet personskada till

olyckor med skada på egendom före (4,96/2,94 eller 1,68) är ca 30 % högre än

samma förhållande efter (0,58/0,45 eler 1,29);

Vinterunderhåll minskade trañkolyckskostnaderna från "före" till "efter" med 88

% och minskade medelkostnaden för en olycka med 10 %.

a. Kostnaden för trafikolyckor före var 38,8 cent/VKT och kostnaden efter var

4,6 cent/VKT.

b. Medelkostnaden för en olycka före var $49.000 och efter $44.000.

Restidskostnaderna minskades från 13,8 till 10,3 cent/MKVT och

arbetskostnaderna minskades från 4,5 till 3,8 cent VKT. Totala direkta

arbetskostnader minskades från 57,1 till 18,7 cent/VKT.

Vinterunderhåll resulterade i direkta användarfördelar som var större än de direkta

underhållskostnaderna.
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a. Under de första timmarna efter timme 0 var de direkta trañkantfördelarna $6.50

för varje 331,00 som använts på direkt underhållskostnad.

b. De direkta medelkostnaderna uppvägs av direkta fördelar så snart som 71

fordon har kört över motorvägen.

c. Vinterväghållningen betalar sig själv inom de första 25 minuterna efter

saltspridning.

Flerfiliga motorvägar

Vinterunderhåll där endast salt eller salt och CaClz används som halkbekämpning

minskade olyckorna enligt nedan (jämfört endast 2 timmar före och efter).

a. Olyckskvoten för alla trañkoyckor innan saltspridning är ca 4,5 ggr högre än

efter (3,40 olyckor/MVKT innan och 0,75 olyckor/MVKT efter);

b. Olyckskvoten för personskadeolyckor är ca 7 ggr högre än efter (2,55 skade-

olyckor/MVKT före och 0,38 skadeolyckor/MVKT efter);

c. Olyckskvoten för trafikolyckor med skada på egendom (PD) är ca 7 ggr högre

än efter. (0.85 PD olyckor/MVKT före till 0,37 PD olyckor/MVKT efter);

d. Svårighetsgraden hos olyckor minskas. Förhållandet personskada till egendom

före (2,55/0.85 eller 3,0) är ca 200% högre än samma förhållande efter

(0,38/0,37 eller 1,0);

Vinterunderhåll reducerade trañkolyckskostnaderna från "före" till "efter" med

85% och minskade medelkostnaden av en olycka med 30%.

a. Trañkolyckskostnadsfrekvensen före var $196.273/MVKT ($316.000/MVMT)

eller 19,6 cent/VKT (31,6 cent/VMT) och kostnadstalet efter var

$30.435/MVKT ($49.000/MVMT) eller 3,0 cent/VKT (4,8 cent/VMT).

b. Medelkostnaden för en olycka före var $57.500 och efter $45.500.

Restidskostnad minskades från 8,3 till 6,9 cent/VKT och arbetskostnader

minskade från 5,3 till 4,8 cent/VKT. Totala direkta arbetskostnader minskades

från 33,2 till 14,7 cent/VKT.
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Vinterunderhåll resulterade i direkta användarfördelar strörre än dedirekta under-

hållskostnaderna.

a. Under de två första timmarna efter åtgärd var de direkta trafikantfördelarna

352,00 för varje $1,00 som lagts på direkta underhållskostnader.

b. Medeltalet för de direkta kostnaderna uppvägs av direkta fördelar så snart som

280 fordon har kört över motorvägen

c. Vinterväghållningsservice betalar sig själv inom de första 35 minuterna efter

saltspridning.

Law Prohibiting Use of Studded Tires in Japan, Results of Chemical

Deicing Agents Test and Investigation on Efficient Operation of Road

Heating Facilities.

Lag som förbjuder dubbdäck i Japan, resultat av en kemisk

halkbekämpningstest och undersökning av effektivt arbete med

väguppvärmningsanordningar

av Nobuo Konagai, Motoki Asano, Novuo Horita, Shuji Miyamoto

Civil Engineering Research Institute, Hokkaido Development Bureau, Japan

I Japan har den lag som förbjuder dubbdäck varit i bruk sedan vintern 91/92 för att

hindra luftförorening från dubbdäck. Enligt lagen ska dubbdäck förbjudas utom

för utryckningsfordon såsom brandbilar i områden angivna av Miljöministeriet.

Överträdelser av lagen ska straffas med böter motsvarande 100.000 yen (5000 kr,

1992 års prisnivå) sedan april 1992.

Innan lagen hade tagits i bruk slutade däcktillverkare frivilligt att tillverka och

sälja dubbdäck och började utveckla och göra gummidäck av hög kvalitet utan

metalldubb som vi japaner kallar "dubbfria däck".

Detta föredrag redogör för de omständigheter som har tvingat fram lagen och

rapporterar effekterna av genomförandet av lagen för vägmiljö, vägbeläggning och

markering, trafikolyckor och trañkkarakteristika och rapporterar broms- och

startförmåga hos "dubbfria däck".
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Dessutom rapporterar detta föredrag resultatet av provning av kemiska halkbe-

kämpningsmedel i vårt laboratorium och undersökning av effektivt arbete med

väguppvärmningsanordningar.

INTRODUKTION

Samtidigt som temperaturen är mycket låg faller mycket snö under vintern i

snöiga och kalla regioner i Japan, speciellt Hokkaido. Vägmyndigheter röjer van-

ligen snö med hjälp av röjningsmaskiner såsom snöplogar och roterande snöröj-

ningsmaskiner i Japan. Saltningsåtgärder vidtas vanligen inte. Myndigheterna kan

inte anta en policy om "bar" beläggning på grund av sträng kyla och stora mängder

snö i Japan.

Dubbdäck började användas allmänt i Japan i slutet av 60-talet eller tidigt 70-tal.

Dubbdäck har varit ytterst användbara då det gäller att försäkra sig om säker och

stabil vintertrafik i snöiga och kalla regioner i Japan. Dubbdäck förorsakade

problem med luftförorening, skada på vägytan och trafikolyckor orsakade av spår

under 1980-talet. Det luftföroreningsproblem som orsakats av avnötning av

beläggningen genom dubbdäck var ett allvarligt problem. Orsakssambandet

mellan damm och sjukdomar var inte klart. Det damm som blåstes upp i luften var

som ett svart moln som lade sig som en slöja över en hel stad. Det damm som

blåsts upp hindrade människor från att andas fullt ut.

Under dessa omständigheter har aktivister, läkare och advokatgrupper börjat att

vädja till allmänheten att hindra dammföroreningen. Efter många aktiviteter och

debatter har bestämmelser relaterade till att minska luftförorening trätt i kraft.

Och däcktillverkare stoppade frivilligt tillverkning och försäljning av dubbdäck.

Till slut har den lag som förbjuder dubbdäck trätt i kraft sedan 1 april 1991.

Bötesstraff har funnits sedan 1 april 1992.

Kort förklarat förbjuder lagen att man använder dubbdäck på icke snöiga eller icke

frusna vägytor utom för utryckningsfordon såsom brandfordon i områden utsedda

av Miljöministeriet. Det betyder i verkligheten att fordon inte kan utrustas med
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dubbdäck fastän fordon passerar områdena en liten bit för vi byter vanligen inte

däck i gränsornrådena.

Nedan följer utdrag ur lagen.

Lagens titel: Lagen rörande prevention av dammalstring orsakad av dubbdäck

Artikel 3: (Människors plikt) Alla måste bemöda sig att inte åstadkomma

luftföroreningar orsakade av dubbdäck och måste samarbeta med

projekt som är relaterade till att minska luftförorening orsakad av

dubbdäck.

Artikel 4: (Myndigheters åligganden.) Regeringen måste anstränga sig att främja

grundläggande och allmänna projekt relaterade till att minska

luftförorening orsakad av dubbdäck såsom upplysning och spridning

av kunskap relaterad till minskad luftförorening orsakad av dubbdäck,

förbättring av väganordningar, stöd för att utveckla ersättning för

dubbdäck och utbildning för att köra säkert. Regeringen måste bemöda

sig att ge råd eller vidta andra åtgärder för att befrämja projekt som

minskar luftförorening.

Artikel 5: (områdesbeteckning) Miljöministeriet måste ange områden där många

människor bor tätt och där livsmiljön måste bevaras speciellt och

invånarnas hälsa måste skyddas genom minskad luftförorening

orsakad av dubbdäck som "det avsedda området".

Artikel 7: (dubbdäcksförbud) Alla måste avstå från att använda dubbdäck i icke

snöiga och icke frusna områden (utom tunnel och sektioner angivna av

regeringen) på cement- eller asfaltbeläggning i avsedda områden.

Denna artikel undantar brandfordon, utryckningsfordon och andra

fordon angivna av regeringsstadgan.

Artikel 8: (Bestraffning) Överträdelse av artikel 7 straffas med böter mindre än

motsvarande 100.000 yen (5000 kr).
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MÅLSTUDIER

Påverkan av lagen för förbud av dubbdäck

Denna studie innefattar vinterdäcksprovning, observation av användningen av

dubbdäck och "dubbfria däck", Översikt över snöröjningsnivå, frågeformulärs-

forskning om förares intresse, observation av trañkkarakteristika, observation av

effekter för asfaltbeläggning, observation av effekt på vägmarkering och observa-

tion av effekt på miljöaspekter. I Hokkaido och Sapporo arbetar man med obser-

vation av användningen av dubbdäck och "dubbfria däck" och effekt på miljö-

aspekter. Civilingenjörsinstitutet får resultat från dessa observationer.

Vinterdäckstest

Civilingenjörsinstitutet har haft vinterdäcksprovning under många år.

Testmomenten är följande.

0 Mätning av bromssträcka

0 Mätning av bromsfriktion

0 Mätning av sidfriktion.

Observation av användningen av dubbdäck och "dubbfria däck"

I Hokkaido och Sapporo har man fortsatt observationerna sedan 1986 på två sätt.

Ett är observation på parkeringsområden, den andra är observation vid vägkanten.

Observation på parkeringsområden skiljer på tre typer av däck: dubbdäck,

"dubbfria däck" och andra typer. Vägkantsobservationer skiljer ut två typerav

däck som är dubbdäck och andra typer av däck genom att titta och lyssna till

buller.

Översikt av snöröjningsnivå

Vi kommer att övervaka snöröjningsnivå såsom verklig effektiv vägbredd.

Enkät om förares intresse

Denna enkätforskning undersökte förares intresse av "dubbfria däck" och huruvida

de ändrade inställning eller ändrade väg till arbetet.
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Observation av trafikkarakteristika

Observationen handlade framför allt om hastighet, restid, körtid, passagetid vid

korsningar, stopptid, stoppfrekvens och stopputrymme vid rusningstid på snöiga

eller frusna vägytor i stadsområden vintertid. Den handlar också om körtid och

körutrymme på snöiga eller frusna ytor på landsbygden. Dessutom fick vi trafik-

data från poliskontoret.

Observation av effekter på asfaltbeläggning och vägmarkeringar

Mängden avnött material av asfaltbeläggning vintertid observerades. Obser-

vationen gjordes på den sektion där beläggningsreparation slutförts i Augusti

1989. Ytlagret är fin asfaltbetong med gummi. Bortnötningen av vägmarkering

observerades.

Observation av effekt på miljöaspekt

Vi fick observationsresultat på svävande partikelmaterial och nerfallet uppsamlat

damm från Hokkaido och Sapporo.

Experiment rörande kemiska halkbekämpningsmedel och undersökning om

väguppvärmningsmöjligheter

Förare har förväntat sig att väghållningsmyndighetema ska utföra snö- och iskon-

troll bättre än förut. Vägingenjörer hopppas mer effektivt kunna utnyttja kemiska

halkbekämpningsmedel och väguppvärmningsmöjligheter. Denna punkt innefattar

prov på snösmältningseffekter, observation av istemperatur efter saltning och

provning av metallkorrosionseffekter i laboratorium som jämför CMA med andra

kemiska medel. Och denna punkt inbegriper undersökning av effektivt arbete med

väguppvärmningsresurser.

RESULTAT

Inflytande av lagen om dubbdäckförbud

Funktionssprovning av vinterdäck

Bromssträckeprovningen använde dubbdäck och "dubbfria däck" som båda var

tillverkade 1990. Bromssträckan observerades vid en hastighet av 40 km/h på
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packad snöyta och frusna ytor vid provningsbanan i norra Hokkaido. På packad

snö var bromssträckorna för dubbdäck och "dubbfria däck" nästan desamma.

Bromssträckan för använda "dubbfria däck" var också nästan lika. I detta fall var

de använda "dubbfria däcken" slitna på konstgjord väg vilket motsvarade däck

som gått 10.000 km.

På frusen yta är bromssträckorna för dubbdäck och "dubbfria däck" också nästan

lika. Ibland var emelletid bromssträckorna för de använda "dubbfria däcken"

längre.

Nedan följer en sammanfattning.

0 Bromssträckor för alla däck på frusen yta är längre än på yta med packad snö

på provbanan.

0 På hal packad snöyta är bromssträckorna för "dubbfria däck" längre än för

dubbdäck men på mjukt packad snö är bromssträckorna nästan lika.

0 Bromssträckor för dubbfria däck varierar beroende på däcktillverkare.

0 På packad snö, var "släpphastigheten" i kurva för fordon med "dubbfria däck"

lite högre än för dubbdäck

0 På frusen yta var "släpphastigheten" i kurva högre för dubbdäck än för

"dubbfria däck"

0 Ju nyare det "dubbfria däcket" var ju högre bromsförmåga. Nytillverkade

"dubbfria däcks" bromsförmåga är mer varaktig än tidigare tillverkade

"dubbfria däcks" bromsförmåga.

0 Återstående framtida mål är att förbättra bromsförmågan hos "dubbfria däck"

på frusna ytor och att förbättra varaktigheten hos bromsförmågan hos

"dubbfria däck".

Observation av användningen av dubbdäck och "dubbfria däck"

Användningen av dubbdäck har sjunkit under dessa år i Hokkaido. Procenttalet i

mitten av vintern 1991/1992 var 49.7% mot mitten av vintern 1986/1987 då det

var 93.1. Procentandelen dubbdäck är olika beroende på årstid. Procenttalet vid

tidig vinter eller sen vinter är mindre än mitt i vintern.
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Enkät för forskning rörande förares intresse

Enkätundersökning utfördes i Sapporo stad. Sapporo är betecknat som ett område

där dubbdäck förbjudits av Miljöministern.

I Sapporo city var andelen av desom använde dubbdäck 19,9% tidigt vintern

90/91, 41,0% i mitten av vintern 90/91 och 21,6% på senvintem 90/91. Det var

emellertid 6,2% tidigt 91/92, 22,1% mitten 91/92 och 6,6% senvintem 91/92.

Bland de människor som vanligen åker till arbetet i egen bil under icke vintersä-

song är procenttalet för de som ändrar sin resväg eller byter färdsätt på väg till

arbete en snöig dag 16,9% och de som inte ändrar väg eller sätt 80,9%.

Bland de som ändrar väg eller färdsätt var procenttalet för de som ändrar väg

41,6% och de som ändrar sätt från bil till allmänt transportmedel såsom buss eller

tunnelbana 49,5%.

Anledningen till att ändra färdväg var huvudsakligen därför att snön röjdes bättre

på utbytesvägen än den vanliga vägen och utbytesvägen var säkrare än den vanliga

vägen. Orsaken till att de ändrade färdsätt till allmän kommunikation var

huvudsakligen för att allmänt transportsätt restid var kortare och mer tillförlitligt

och allmänt transportsätt är säkrare än med bil. Orsaken till att de andra inte änd-

rade väg eller sätt var att de inte hade något alternativ och på grund av att de

accepterade förhållandena.

Vintertid var procenttalet för de som har längre restid till arbetet än 40 min 61,6%

under icke vintersäsong 36,1%. Procenttalet för de som pendlar kortare än 10 km

var 25,2%, 10 km -20 km var 38,9% och längre än 20 km, 32,8%.

Alltsedan lagen om förbud av dubbdäck trätt i kraft har procenttalet för de som

ändrat sitt ressätt från bil till annat varit 17,6 %. Procenttalet för de som reser med

bil med "dubbfria däck" var 51,2 % och procenttalet för de som reser långt med

bil med "dubbfria däck" och kedjor 26,2 %.
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Observation av trafikkarakteristika

Denna punkt observerade trafikpasseringstid, total reshastighet, körhastighet,

passertid vid korsningar, stopptid, stoppfrekvens och stopputrymme vid

stadsområde och inkluderar forskning om trafikolyckor. Dessa observationer ut-

fördes sex gånger genom löpande test på snöiga eller frusna vägytor på sex all-

mäna statliga vägleder i riktning mot centrum av Sapporo city under rusningstid

07.30-09.30, under en timmes tid.

Total restid vintern 90/91 var 15% längre än vintern 89/90. Total reshastighet

vintern 90/91 var 20% snabbare än 89/90. Stopptiden för vintern 90/91 var 15%

längre än 89/90. Stoppfrekvensen för vintern 90/91 var 20% större än vintern

89/90.

Den ökande mängden halkolyckor med bilar som är utrustade med dubbfria däck

är större än den Ökade användningsfrekvensen av "dubbfria däck".

Observation av effekter på asfaltbeläggning och vägmarkeringar

Observation av avnötningen av asfaltbeläggning och funktionstid för vägmar-

keringar utfördes i Sapporo city på statlig väg 36.

Avnötningen av asfaltbeläggning vintern 90/91 var 33% mindre än vintern 89/90.

Detta procenttal hade samband med den minskande procentandelen användning av

dubbdäck. Vi kan därför anta att det finns starka samband mellan avnött mängd

asfaltbeläggning och dubbdäcksanvändningen.

Vägmarkeringarnas funktionstid vintern 90/91 var kortare än den för vintern

89/90. Vägmarkeringar är så tunna och svaga att vägmarkeringar kommer att

fortsätta att försvinna även om användningen av dubbdäck blir lägre än någonsin.

Observationseffekt av miljöaspekt

Ju lägre dubbdäcksanvändning ju svagare partikeltätheten. Medeltal för

partikeltäthet var 40.8 ug/m3 under tidig eller sen vinter 87/88 och 32.2 tig/m3

vintern 90/91. Medeltalet för partikeltätheten måste var mindre än 0,1 mg/m3 i en

serie på 24 timmar eller måste var mindre än 0,2 mg/m3 varje timme enligt mil-

jöstandard.
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Sapporo kommunledning satte upp trivselstandard på den nerfallna och hopsam-

lade dammängden. Detta kallas "trivselstandard för damm genererat av dubb-

däck". Kommunledningen har observerat hela tiden sedan tidig vinter 1988.

Enligt standarden måste nedfallen och uppsamlad mängd damm vara mindre än

200 mg/m2 eller sikten vara lite dimmig på 200 m håll. Det var mer än 40 dagar

över standard vintern 88/89. Men det fanns bara 3 fler än standarddagarna under

91/92. Beträffande timmar var de timmar som var över standard 170 timmar

vintern 88/89, 52 timmar 89/90, 19 timmar 90/91 och 6 timmar 91/92. Den

sjunkande dubbdäcksanvändningen har inverkat under dessa vintrar.

Experiment med halkbekämpningsmedel

Det bekräftades att CMA är bättre som frysförebyggande medel än för

issmältning. Då det gäller metallkorrosion har man antagit att CMA är mer

fördelaktigt än andra kemikalier.

Provning av issmältningseffekter

Efter saltning observerades den smälta mängden under 1 timme vid en

temperatur av -5°C. Beträffande issmältningseffekt var CMA sämre än andra

kemikalier i detta experiment.

Observation av istemperatur efter saltning

Issmältningseffekt antas från istemperaturer efter saltning. Temperaturen hos det

saltade isprovet, 140 g/m2, vid -3°C observerades.Temperaturen hos provet saltat

med CMA gick ner till -5°C. Det antas att CMAs smältningsförmåga är verksam

över -5°C och att smältningstiden är längre än andra kemiska medel.

Observation av fryshindrande effekt

Fryshindrande effekten av CMA antas vara mycket bättre eftersom de andra

proverna med blanding av vatten och kemikalier frös snabbare och vid högre

temperatur än blandning med CMA.
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Experiment med metallkorrosion

Provets viktförlust observerades 7 dagar efter förvaring i 1%, 3% och 5%-ig

lösning av dekemiska medlen. Viktsförlusten med CMA var mycket lägre än för

andra kemikalier. Man antar att CMA är bättre beträffande metallkorrosion.

Undersökning av väguppvärmningsanordningar

I Hokkaido finns flera typer av väguppvärningsanordningar såsom elektrisk

hetlinjetyp, hetvattenscirkulation, värmepump med cirkulation av varmt vatten,

hetkällecirkulation, hetkällerörstyp och geotermisk hetrörstyp. Det är mycket dyrt

med väguppvärmningsanordningar. I framtiden kommer efterfrågan på

uppvärmningsanordningar att bli större då dubbdäck kommer att försvinna. Vi

hoppas därför att hitta en metod för att minska de initiala kostnaderna och

driftskostnaderna för väguppvärmningsanordningar.

SLUTSATS

Det är säkert att de "dubbfria däcken" kommer att spridas mer än tidigare eftersom

däcktillverkare har slutat tillverka och sälja dubbdäck och lagen om dubb-

däcksförbud har trätt i kraft. Man är fortfarande orolig för de "dubbfria däckens"

broms- och startförmåga. Förbättring av "dubbfria däcks" förmåga och mer nog-

grann vinterväghållning förväntas. För att försäkra sig om att trafiksäkerheten

vintertid med "dubbfria däck" skall inte bara däcktillverkare och vägmyndigher

försöka förbättra förutsättningarna för de "dubbfria däcken" utan förare borde

anstränga sig att förbättra tekniken som passar "dubbfria däcks" karakteristika.

Denna studie kommer att fortsätta observationerna till vintern 1993/94 då

"dubbfria däck" kan vara helt spridda.
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VISIBILITY

Variation of Visibility on Highways

Siktvariationer på vägar

av Masao Takeuchi, Yoshifumi Fukuzawa and Keishi Ishimoto

Vid körning på landsbygdsvägar varierar siktsträckan ofta på grund av ändringar i

omgivningens topografi, vegetation, vägens linjeföring och element längs vägen.

Speciellt stor är variationen i samband med snöfall och snödrev. Antalet olyckor

på grund av dåliga siktförhållanden i snö har ökat på japanska vägar. En

fordonsmonterad siktmätare, som arbetar med ljusstrålning, har utvecklats för att

undersöka siktvariationema på trafikanters ögonnivå.

Siktsträckemätningar har utförts kontinuerligt i 80 km/h längs vägar och visade t

ex att sträckan kunde ändras från 1000 m till 40 m på några få sekunder då

skärning övergick i bank. Man beskriver vikten av att i ett tidigt skede detektera

korta siktsträckor och åtgärda dessa. Den utvecklade sensorn kan registrera dåliga

siktförhållanden och kan dessutom vara ett hjälpmedel för underhållspersonal, t ex

i samband med snöfall, för att varna trafikanter för dåliga siktförhållanden.

Visibility Reduced by Snow in the Wake of Vehicles on Highways

Siktreduktion av snö efter fordon

av Keishi Ishimoto, Yoshifumi Fukuzawa and Masao Takeuchi

Vissa problem i samband med snöfall har kunnat minskas, t ex avstängning av väg

vid snödrev. Problem återstår dock, bl a försämrade siktförhållanden vid snödrev

och efter fordon, speciellt tyngre sådana. Siktförhållanden har studerats i denna

japanska undersökning där siktmätare monterades på en väg och där man

instrumenterade ett fordon med en snöpartikelmätare på taket.
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Vid låga temperaturer fastnade snökornen dåligt till varandra och de kunde lätt

blåsa upp vid förbipasserande fordon. Siktsträckan i samband med snö kunde

minska från flera hundra meter till några tiotal meter bakom ett fordon som

passerade. Inverkan av snöskärmar beskrivs liksom olikheter i siktsträcka

beroende på storleken på de fordon som passerar.
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ROAD WEATHER SYSTEMS

Weather Forecasts and Information on Road Conditions - MINSALT

Project

av Lennart Axelson

Ref: VTI Rapport 369 "Effektivare halkbekämpning med mindre salt".

Road Weather Information Systems: What Are They And What Can

They Do For You?

Vägväderinformationssystem: Vad är det och vad kan de göra för dig?

av S. Edward Boselly

Vägväderinforrnationssystem (RWIS) har blivit införda eller har börjat att testas i

många stater, områden och städer, både i USA och internationellt. Forskning gjord

inom SHRP i kontrakt H-207, Storm Monitoring/Communications, har påvisat

möjligheten att minska kostnaderna för vinterväghållning. Vägmyndighetema

använder RWIS-information för att optimera sina resurser på ett kostnadseffektivt

sätt. I detta projekt ingår intervjuer med vinterväghållningschefer i elva stater och

i en provins i Kanada. Under vintern 1990-1991 genomfördes fälttester i sju

delstater. Massachusetts, New Jersey, Michigan, Minnesota, Missouri, Colorado

och Washington. Syftet med denna presentation är att beskriva de olika RWIS

teknologierna: meteorologiska instrument och sensorer installerade i vägen och

dess omgivning; temperaturkartering som inkluderar beskrivning av

temperaturprofilen längs vägen med hjälp av fordonsmonterad infraröda

termometer; och detaljerade platsspecifika väderprognoser som tillhandahålls av

meteorologiska institutioner. Kommunikationen mellan väghållare och

meteorologer diskuteras. Erfarenheter huvudsakligen ifrån Colorado, Minnesota

och Washington redovisas. Annan information har tillhandahållits från andra

vägmyndigheter genom intervjuer och fältundersökningar. Framgångsrikt

samarbete inom området är också beskrivet eftersom det finns möjlighet att

reducera kostnaderna för RWIS genom att dela kostnaderna mellan flera
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användare. Slutligen har kostnadsanalyser pekat på möjligheter att minska

kostnaderna för väghållare som skaffar sig ett RWIS-system.

Open Systems for Ice Prediction Systems

Öppet system för halkprediktering

av P.J. Lister, Andrew N. McDonald and K.M. Goss

The International Standards Organisation (ISO) har utvecklat en sju nivåers

kommunikationsmodell, kända som Open System Interconnection (OSI), ofta

kallat endast Open System. Det är meningen att Open System ska ge fördelar åt

både leverantörer och köpare av komplex elektronisk utrustning genom att

bestämma gemensamma protokoll och "interface" mellan olika undermoduler av

systemet. Baskonceptet är att garantera en serie av "plug compatible" moduler

som tillåter köparen att ta vara på fördelarna av konkurrerande erbjudanden och

leverantörerna att ta vara på fördelarna av att koncentrera sig på deras respektive

område av specialiteter.

Slutsats

Den praktiska fördelen av existerande publicerade kommunikationsprotokoll och

meddelandeformat har blivit undersökta med hänvisning till OSI's filosofi. Reella

världsfördelar har befunnits vara mer knutet till praktiska överväganden än strikt

fasthållande till 031 regler. Det har klart blivit definierat att det finns ett behov av

Open System angreppssätt att kommunicera med observationsplatser och en

fallstudie presenterar åtskilliga fördelar.

En bred acceptans av BUFR-format, kommer att ge fördelar inte bara åt köpare

och försäljare utan även åt samhället i stort.
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Road Weather Service System in Finland and Savings in Driving Costs

Väderservicesystem i Finland och besparingar i körkostnader

av Yrjo Pilli-Sihvola, Kimmo Toivonen och Jouko Kantonen, Finnish National

Road Administration

Det finska vägverket (FinnRA) har utvecklat ett vägvädersystem som producerar

väderinformatin för både underhållspersonalen och trafikanterna.

Den mätta datan från vägväderstationer och den service som Meteorologiska

Institutet har (prognoser, radar och satellitbilder) överförs till användarens

arbetsstation i real-tid. All data är kombinerad och visad i visuell form. Detta real-

tid system inkluderar även larmsystem till den valda telefonen eller den flyttbara

personsökaren. Systemet ger möjlighet att kommunicera mellan två arbetsstationer

eller en arbetsstation och en central station för informationsöverföring i real-tid

och som rör saltningsarbete etc.

I den första fasen blev systemet huvudsakligen byggt för behov ifrån

underhållspersonalen. Meningen är att förbättra registreringen av väg-väder

förhållandena så att vinterunderhållet (snöröjning och förutse halka) kan ske

systematiskt och vid rätt tidpunkt. Den huvudsakliga fördelen är möjligheten att

förutse halka och sålunda eliminera olyckor förorsakade av halka. Väg-väder

information kan också styra trañkskyltars förändring beroende på vädret.

Minskade körkostnader består av besparingar i olycks-, fordons- och

tidskostnader. Service systemet ger bra real-tid information av vägförhållandena

och även prognoser. På så sätt kan tiden som vägarna är hala reduceras och

olyckorna minskas. Olyckskostnader är därmed sparade. Snabbare saltning eller

plogning kommer att förbättra framkomligheten, körtiden kommer att minskas.

Det innebär besparingar i körtidskostnader. Plogning vid rätt tid påverkar

tjockleken av snö och slask på vägarna och minskar körkostnaden av fordon.

Tiden som vägarna är hala har blivit bestämd att minskas med ett medel på 10-20

minuter per en halkbekämpningsaktivitet i Finland. Det innebär besparingar i

miljoner i körkostnader.
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Introduktion

Det finska vägväderservicesystemet är ett automatiserat informationssystem som

sänder faktisk och prognosticerad väder- och väglagsinformation till de som är

ansvariga för Vägunderhåll. Vägväderobservationsnätet ger information om väder-

och väglagsförhållanden på alla huvudvägar. Vid givna tidsintervall erhålls

väderutsikter såväl som radar och satellitbilder från Finska meteorologiska Institu-

tet. Observationer av väglagsförhållanden kan också sändas till olika användare.

Data visas på en mångsidig skärm som användare kan hantera så att de passar

dem. Systemet innehåller också envarningsanordning som larmar när kritiska

tröskelvärden för vädret överskrids. Alarmet förmedlas automatisk till utvalda.

Alla användare av systemet är i direktkontakt med varandra med elektronisk post.

Rapporter över väder- och väglagsförhållanden meddelas lätt till andra externa

system såsom de som betjänar trafikanter.

ÖVERSIKT AV SYSTEMET

System för vägväderservice i Finland består av 11 centrala stationer, ca 200

arbetsstationer och ca 150 observationsstationer. Arbetsstationerna och observa-

tionsstationerna bildar ett nätverk som täcker hela Finland. Systemet har också en

förbindelse med datasystemet vid det meteorologiska institutet som förser syste-

met med väderradar och satellitbilder och väderprognoser. Systemet skickar till-

baka information baserad på mätningar vid observationsstationerna.

FUNKTION HOS VÄGVÄDERSYSTEMET

Funktionen hos den centrala stationen är uppdelad i följande tillämpningar:

1 . Konfiguration

2. Informationsinsamling

3. Kommunikation mellan arbetsstationer och centralstation

4. Alarmhantering
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Den data som överförs till arbetsstationer består av inspelningar av sensordata,

radar- och satellitbilder, prognoser, textväderrapporter, alarm och elektronisk post.

BESPARINGAR I KÖRKOSTNADER

Introduktion

Huvudändamålet med vägvädersystem är att förbättra underhåll av väg- och

väderförhållanden så att vinterväghållning (förebyggande av halka och snöröjning)

kan utföras systematiskt och vid rätt ögonblick.

Kostnaderna och fördelarna med den förbättrade vägväderservicen bör beräknas

då man tar i beaktande de förluster och vinster förenade med

1) körkostnader

2) Vägunderhåll

3) miljöeffekter, sociala och psykologiska effekter

Fördelar med vägvädersystemet

Den huvudsakliga fördelen är möjligheten att förutse frysning av vägytan och så-

lunda eliminera olyckor orsakade av halka. Tiden för halkförhållanden kan för-

kortas (Säkerhet).

Framkomligheten förbättras på grund av bättre vägförhållanden (körtid, bränsle,

miljö).

Information till förare via olika former av kommunikation kan också vara en

varningssignal och sålunda minska olyckor (Säkerhet).

En del av fördelarna kan uppnås genom bättre underhållsmetoder (Direkta förde-

lar)

0 arbetets organisation

0 materialmängder
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0 övervakningssystem

Kostnader för vägvädersystemet

Kostnaderna kan uppdelas i två delar

0 vägväderobservationer och databehandlingssystem (inkluderar också radar-

och satellitdata)

0 prognossystem och service

En metod att beräkna fördelarna

Besparingarna förenade enbart med Vägunderhåll (saltreduktion, personalorgani-

sation etc) kan beräknas genom att jämföra kostnaderna för underhållsaktiviteter

med vägvädersystem med de utan någon speciell väderservice. Miljövinster,

sociala och psykologiska fördelar är mycket svåra att bestämma men de är fortfa-

rande betydelsefulla för allmänheten. I detta sammanhang uppskattas inte bespa-

ringarna av underhåll utan rubrikerna har gjorts för att uppskatta de fördelar som

kan uppnås i körkostnader. Fördelarna för körkostnader kan återges som förde-

larna för varje del av körkostnaderna.

Körkostnader = olyckskostnader + fordonskostnader + tidskostnader

Besparingar i olyckskostnader

En effekt av system för vägväderservice skulle kunna vara 50% snabbare saltning

t ex om saltningen normalt börjar 3 timmar efter bekräftande av förändring i

vägförhållanden skulle den nu börja 1,5 timmar efter bekräftelse. Denna typ av

förbättring i underhållsaktiviteter skulle minska mängden olyckor 3-17% beroende

på distrikt och vinter (enligt forskning i Finland, 1988). Olyckoma (dödsolyckor,

skada, fordonsskada) värderas olika i varje land (t ex i Finland kostar en

dödsolycka ca 8 miljoner finska mark).

Formler ges för beräkning av förändrad olyckskostnad med utgångspunkt från bl a

ovanstående samband.
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Besparingar i tidskostnader

Snabbare saltning och plogning kommer att förbättra framkomligheten, körtid blir

ett visst antal minuter kortare än utan effekter av system för vägvädersevice. Detta

betyder besparingar i körtid som man ger beräkningsformel för.

Besparingar i fordonskostnader

Plogning vid rätt tid påverkar snötjockleken på vägen. Snötjockleken från 0-8 cm

orsakar 0-10% Ökning av fordonskostnader (bränsle etc). Om vi kan visa hur

mycket medeltjockleken för snö minskar under snöfall genom vägvädersystemet

kan vi beräkna fördelarna med fordonskostnadema. Beräkningsformel ges.

Problem

Kostnaderna för vägvädersystem kan beräknas ganska exakt. Fördelarna är endast

teoretiska approximationer. Man kan inte exakt se hur mycket vägväderservicen

kommer att förkorta tiden för halka.

Ett exempel på beräkningsfördelar i Finland

Det finns 13 vägdistrikt i Finland. Totala längden avallmänna vägar är 76000

km. Huvudvägar (Första klass) är 7437 km. Ca 7% av huvudvägarna går genom

Kymi vägdistrikt.

Kostnader för vägvädersystemet

Kostnaderna kan delas upp i investeringar och i årliga kostnader. Planering av

systemets mjukvara och hårdvara är investeringar. Underhållssystemet, prognoser

och radarbilder och kostnaderna för kommunikation är årliga kostnader.

Investeringarna för systemet är ca 4,3 miljoner US$ i hela landet och de årliga

kostnaderna är ca 0,14 miljoner US$ för ett distrikt. Om investeringarna delas ut
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per 6 år och per 13 distrikt blir det 0,06 miljoner US$ per år och per ett vägdist-

rikt. Den totala kostnaden för systemet i Kymi distrikt under ett år är 0,20 miljoner

US$ och 370 US$ per km huvudväg.

Fördelar med vägvädersystem

I halkbekämpningsaktiviteter uppskattades tidsbesparingen av vägmästaren att ut-

göra i medel 23 minuter per aktivitet. Medelpriset för en olycka beräknas i Finland

att vara ca 60 000 US$. Förändringen i olycksrisk mellan isiga och torra

vägförhållanden är i Finland enligt forskningen 5,8/ 1000000 olyckor/km.

Tack vare snabbare underhåll med vägvädersystem är de fördelar som beräknats

med ekvationen i Kymi distrikt enligt nedan

0 besparingari olyckskostnad 0,9 miljoner US$

0 besparingar i tidskostnader 0,06 miloner US$

0 besparingar av fordonskostnader 0,02 miljoner US$

totalt/år/Kymi distrikt 0,94 miljoner US$

Sålunda är cost/beneñt-förhållandet ca 1/5 i Kymi vägdistrikt. Vad beträffar kli-

mat och trañk representerar Kymi vägdistrikt ett typiskt vägdistrikt i Finland.
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Results of a Field Test of Seven Different Commercial Ice Warning

Systems

Resultat av ett fältförsök med sju olika halkvarningssystem

av Helmut Scharsching

Under vintern 1990/1991 (1 dec - 31 mars) testades fem olika halkvarningssystem

på en trafikerad väg. Sträckan låg på väg A21 söder om Wien. System från fem

företag; VAISALA, SCAN, ANT, BOSCHUNG; SCHILWAT & STRASER, och

en mikrovågssensor speciellt utvecklad av Tekniska Universitetet i Wien följdes

under olika meteorologiska förhållanden och under varierande vintervägsunderhåll

och trañktäthet. Jämförelsen var i första hand gjord för att objektivt testa

tillförlitligheten av dataöverföringen och datautvärderingen på

vägmästarstationen. De nödvändiga meteorologiska parametrarna registrerades av

National Weather Service på en speciellt uppbyggt station nära den aktuella

vägen.

Fel orsakade av strålning registrerades i mätningarna av lufttemperaturen likväl

som med vägtemperaturen. Genom ventilation av lufttemperatursensorerna (enligt

WMO specifikationer) kunde felet minskas. Vägytetemperaturen avvek 1°C

nattetid och 2°C, ibland upp till 3°C, under dagen i extrema fall. Dessa fel är

förorsakade av solinstrålning och behöver undersökas ytterligare i fortsatta studier.

Speciellt svårt var det att bestämma restsaltmängden på vägen. Resultat från

normal halkbekämpning likväl som prov med spridning av kända mängder av

saltlösningar visade avsevärda skillnader. Det var även svårt att bestämma vilken

sensor som var närmast det faktiska värdet av restsaltmängden på vägen.

Överensstämmelse som var statistiskt signifikant kunde inte erhållas.

Erfarenheter med en videokamera som kontinuerligt observerar vägförhållandena

visade sig vara mycket goda. Start av snöfall, smältning av snö, plogning av

vägarna, packning av snö i bilspåren, även spridet material (grus) kunde klart

urskiljas.

Åtskilliga rekommendationer är gjorda från erfarenheterna som erhållits under

denna period.
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Coastal Influence on Winter Road Surface Temperatures in the County

of Devon, United Kingdom

Kustens inflytande på vägytans temperatur vintertid

av P.J. McLean and N.L.H. Wood

Data från ett nätverk av 35 vägväder-stationer i landskapet Devon, UK användes

för att utvärdera hur den norra och södra kusten av landskapet påverkar

vägyttemperaturen. Två relativt molnfria luftströmmar blev identifierade: Den

nordvästliga maritima och den östliga kontinentala, som medförde

vägyttemperaturer inom 10 km av kusten till att vara mellan en och två grader C

högre än desom mättes vid inlandsstationer. Denna effekt uppstod endast vid

vindhastigheter under 7.5 m/s. Den närmaste omgivningens mikroklimat och

höjden på stationen, var bestämmande för vägtemperaturen vid lugna förhållanden

och vindhastighet över 7,5 m/s.
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WEATHER FORECASTING

Description of a Local Climatological Model for Improvement of

Winter Road Surveys

Beskrivning av en lokal klimatmodell för förbättring av

vintervägsupptöljning

av Jörgen Bogren och Torbjörn Gustavsson

Detta fördrag redovisar tester av den lokala klimatmodellen som blivit genomförd

inom ramen av projektet PROMETHEUS. Hallands län i sydvästra Sverige har

varit testområde. Testerna har fokuserats på följ ande:

1. Kontroll av modellens noggrannhet i förhållande till temperaturmätningarna

med ett klimatkarteringsfordon.

2. Funktionskontroll av modellen i förhållande till historiska VViS-mätningar

och väderobservationer från Väderstationer i området.

Metoderna som används för att kontrollera noggrannheten av modellen och för

funktionskontrollen är baserad på en analys av klimatkartering och mätresultat

från VViS-stationer under olika vädersituationer. Data från två översiktliga

Väderstationer vid Glommen och Torup användes för att bestämma mängden av

moln och den regionala vindhastighet som gör det möjligt att kontrollera

modellens funktion.
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Removal of Non-Meteorological Erros From Ice Prediction Models by

Use of a Statistical Templet

Avlägsnande av icke-meteorologiska fel från halkprognosmodeller

genom användning av en statistisk mall

av Anthony Astbury, Birmingham Weather Centre (UK)

Halkprognosmodeller är vanligen en värmebalansmodell. I Storbritannien finns

för närvarande 3 modeller. De är alla endimensionella och inkluderar inte några

advektiva effekter.

Då man kör dessa modeller under perfekt prognos visar det sig att de alla

innehåller ett systematisk fel. Mycket av felet beror på icke-meteorologiska

effekter såsom trañkcykler eller felaktig placering av vägsensorer som används för

att verifiera prognosen. Det systematiska felet minskas när modellen används med

prognoselement (i motsats till perfekt prognos) eftersom mänskliga prognoser kan

anpassa input och ta hänsyn till kända brister. Modellerna kan emellertid förbätt-

ras ytterligare genom att använda en statistisk mall. En sådan mall har testats i

Storbritannien i Devon County under vintern 1991-92. Den ger en förbättring men

bör kvalitetsgranskas av en mänsklig prognosställare snarare än tillämpas

automatiskt.

Description and Verification of a Road Ice Prediction Model

Beskrivning och verifiering av enhalkprognosmodell

av Jianmin Shao, J. Lister och J.E. Thomes

"IceBreak" modellen utvecklad av Shao (1990) används fullt ut i Europa och USA

tillsammans med RWIS utvecklade av Vaisala TMI Limited (VTMI). Tidigare

publikationer har beskrivit enstaka veriñkationer och jämförelser med Thomes

model och UK Meteorological Ofñce Road Ice Prediction Model (MORIPM)

(Shao 1990; Thomes och Shao 1991a). I denna presentation är fysiskaliska och

matematiska grunddata i IceBreak-modellen beskrivna. Modellen är använd på 11
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olika platser i England och Skottland, och man har använt aktuella vägväderdata

under vinter 1990/91, som input.

Detailed Weather Prediction System for Snow and Ice Control

Detaljerat väderprognossystem för Vinterväghållning

av Elmar R. Reiter och Luiz Teixeira

Ett datoriserat väderprognossystem för bl a snöoväder har tagits fram och testats

under vinter 91/92, i Colorado. Detta system innehåller ett flertal unika tekniska

uppfinningar:

1. Den använder de ursprungsdata som plockas ner via satellit för amerikanska

SMHIs räkning. Med dessa data som grund ställs prognoser var 3:e minut

under en 24-timmars period. Man har möjlighet att täcka en area motsvarande

storleken på USA, men man "Zoomar" in arealer i detta fall statstäckande och

får då större noggrannhet på detaljer.

Systemet utgår från en geografiskt detaljerad databas med topografiska nivåer

i 1 km2 horisontell upplösning. Denna databas används för att

a) ställa samman effekterna av terräng och väderutveckling och

b) för att generera grafisk visning av terräng och väder.

En vägnätsdatabas är också åtkomlig för visning.

Terräng och väderprognos kan visas i flera steg, specificerade av användaren,

länsvis, distriktvis eller arbetsområdesvis.

Användaren kan jämföra väderprognos (utfällning, kondensation, temperatur,

vindar, fuktighet) till aktuell data från sensorer eller observationer då de blir

tillgängliga. Då stora avvikelser uppkommer kan användaren ändra

väderprognosen lokalt eller regionalt. Genom några enkla manövrar på datorns

skärm hämtas lagrad data från expertsystem.
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Prediction of Road Conditions by Combined Road Layer/Atmospheric

Model in Winter

Prediktering av väglag genom kombinerad väg/atmosfär modell

vintertid

av Henrik Voldborg

Ett effektivt nulägessystem för halkvarning har varit i bruk i Danmark under några

år och har nyligen blivit utbyggt i hela landet med undantag för ön Bornholm.

Systemet baseras på ett nätverk av mer än 200 vägväderstationer vilka

kontinuerligt sänder in data, var 10:e minut, till vägmästaren. Det nuvarande läget

avser vägytans temperatur, lufttemperatur och fuktighet. Ett instrument som mäter

mängden kvarvarande salt är också installerad i de flesta stationer. Innan

vägmästaren tar något beslut har han också tillgång till väderprognoser

uppdaterade varannan timme med tre timmars förutsägbarhet. Väderprognosema

har fram till nu tagits fram manuellt men då det vid svåra väderförhållanden varit

ett styvt jobb att få fram dessa prognoser för flera olika distrikt (i detta fall 13 st)

varannan timme, har man nu utvecklat ett automatiskt prognossystem baserat på

en kombinerad modell för atmosfäriska förändringar likväl vägyteförändringar.

Den atmosfäriska modellen som används i systemet är en s k HIRLAM-modell,

som uppdateras två gånger per dag upp till 36 timmar framåt i tid. Resultaten

justeras kontinuerligt med data från närliggande väderobservationer för att

korrigera parametrarna innan de körs in i den kombinerade modellen. Syftet är att

ge en korttidsprognos av lufttemperatur och fuktighet, liksom yttemperatur för var

och en av de ca 200 stationerna i Danmark.
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Numerical Forecasting of Radiation Fog

Numerisk prognostisering av strålningsdimma

av T. Bergot

För att förenkla framtagningen av prognoser vid dimma (ett besvärande problem

vid vägtransporter) har en metod tagits fram. Metoden innebär en 1-dimensionell

modell av "nattlig gränspunkt". Modellen innefattar behandling av ytklimatets

växlingar, de mikrofysiska processemas indirekta påverkan (kondens etc) och en

beräkning av turbulens i de stabila skikten. Snittvärden fås genom en 3-D modell

PERIDOT utvecklad av Meteo France (horisontell upplösning: 35 km och 15

vertikala nivåer).

Varierande känslighetstester har gjorts för att vidareutveckla betydelsen av

modellens olika input (molntäcken, ytfuktighet etc) vid ett förutsagt bestämt

dimförhållande. De främsta resultaten är:

1. Svårigheten att få fram en riktig prognos då dimuppkomsten sker sent på

natten då atmosfärens kyleffekt är svag.

2. I beräkningen för en riktig prognos måste det ingå molntäckningen under

natten. Speciellt vid lågt gående moln.

3. Höjden på dimskiktet är av betydelse för gränsvärden.

En kontroll av denna metod med reella data av fältexperimentet i LILLE88 har

uppnåtts (3 fall av tät dimma och 1 fall av "near fog"). Vid varje tillfälle var tiden

mellan dimmans uppkomst och siktutbredningen vid marken väl prognostiserbar.

De största svårigheterna var att fastställa markfuktigheten.
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OPEN SESSION

Utöver programmet hölls en öppen session där konferensdeltagarna kunde göra

korta, -10 min, inlägg om pågående utveckling etc. Följande presentationer

gjordes.

1. Bo Tibäck, "System 2000, Plogskär"

Det svenska systemet Sandvik 2000, roterande stifttänder, för hyvling och

plogning.

2. Chuck Stricklan, "Höghastighetsspridare"

En amerikansk spridare där spridning kan ske i hastigheter upp till 80 km/h.

Saltet läggs ut torrt eller befuktat i en sträng i mitten.

3. Tuvia Zisner, "Dead Sea Works-Salt"

Presentation av salt från Israel.

4. Walter Durth, "Vinterforskning i Tyskland"

Beskrev vissa forskningsprojekt inom vinterväghållning. Bl a refererades en

undersökning avseende vinteregenskaper hos dränerande beläggning. Sämre

egenskaper vintertid har observerats. Råd man ger är att redan i planerings-

stadiet minimera övergångar mellan tät och öppen beläggning. Råd för under-

hållet av dränasfaltbeläggningar är att inte använda sandningsmaterial, salta

mera frekvent och med större givor samt att stänga vägen vid underkylt regn.

Förebyggande åtgärder menar man är mer eller mindre omöjliga att få verk-

ningsfulla.

Vidare beskrevs att man haft försök där saltmängden har reducerats genom att

salta färre gånger. En del trafikanter valde då istället en parallell väg men ändå

ökade olyckorna. Samhällsekonomiskt var försöket negativt. Man har påbörjat

studier av vinterväghållning på GC-vägar.
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5. Yasuhiko Kajiya, "Vinterolycka på japansk expressway"

En seriekrock med 186 fordon beskrevs. Olyckan skedde vid ymnigt snöfall på

en s k Expressway. Efter olyckan avser man att starta upp forskning kring

trañkantbeteende, bl a med simulatorförsök.

6. Jang, "Evaluation of salt additives by Electrochemical Measurements"

Laboratorieförsök pågår varvid armeringsjärn i cementkuber undersöks

avseende effekten av salt och tillsatser till salt.

7. Rod Pletan, "Minnesota Research"

Minnesota DOT har sedan några år tillbakasatsat speciellt när det gäller FoU

om vinterväghållning. Man har anställt en forskningsansvarig ingenjör på

underhållssidan och betalar extrakostnader om någon vill prova något nytt t ex

alternativ till salt. Ett flertal olika undersökningar har genomförts eller pågår.

8. Greg Felt, "Utrustningar för vinterväghållning vid Minnesota DOT"

Utrustningar, spridare, plogar, snöslungor etc, beskrevs.

9. John Docity, "Isrivare"

En isrivare, blad med tänder, för montering bak på lastbil beskrevs.

10. Max Perchanok, "R&D at Ontario MT"

Projekt inom vinterväghållning vid kanadensiska Ontario 's vägmyndighet :

- modell för snödrev

- modell för alternativ till salt

- snöskärmar, staket etc

- återanvändning av sandningsmaterial

- vattenkvaliteten nära vägar

- rening av grundvatten

-mfl

11. Brian Parmenter, "Research at TRL and Dept. of Transp. in UK"

Projekt vid TRL är bl a :

- befuktat salt

- alternativa halkbekämpningsmedel
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- förbättrade spridare (ska kunna sprida upp till 18 m bredd)

Lackman, "Air delivered zero velocity salt spreader"

En prototyp till spridare har framtagits. Det speciella med spridaren är att

saltet blåses ut bakåt med samma hastighet som lastbilen så att hastigheten i

förhållande till

spridningsförluster p g a turbulensen.

vägytan blir noll. Avsikten är därmed att minska

Larry Frevert, "Vinterväghållning i Kansas City, Missouri"

Vinterväghållningen i Kansas City beskrevs. Bl a har man en barmarks-policy

och använder ett halkvarningssystem av märke SCAN.

Rod Pletan, "Vinterväghållning vid Minnesota DOT"

Vinterväghållningen inom Minnesota DOT beskrevs. Bl a poängterades vikten

av att kunna mäta uppnått resultat, tex genom friktion och hastighets-

mätningar.

Berry, "RF Deicer Field Trial"

Anordningar för att ta bort is/snö på växlar och jämvägsspår med hjälp av

elektromagnetiska vågor har provats.

David Kuemmel, " Fortsatta olycksstudier vinterväghållning".

Kuemmel hade vid konferensen ett "paper" där man undersökt sambandet

mellan olyckor och saltning. Nu skulle man gå vidare och undersöka olyckor

och mekanisk halkbekämpning, sandning.
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