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1 BAKGRUND

I samband med revidering av Vägverkets Regler för Drift och Metodbeskrivning

105 samt vid diskussioner om val av andra eller annorlunda formulerade

standardkrav än enligt Regler för Drift, uppkommer då och då frågan om vad en

förändring av ett krav eller en metod skulle innebära. Berör förändringen många

eller få fall, blir förändringen totalt sett stor eller liten, hur ser verkligheten över

huvud taget ut?

Ett sätt att bilda sig en uppfattning om svaren på dessa frågor kan vara att studera

det material som samlats in för uppföljning av vinterväglag. Under vintern

1993/94 har uppföljning av vinterväglag gjorts i ett stort antal områden i alla

väghållningsregioner i landet.
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2 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

Regler för Drift

I Vägverkets publikation 1993:29, Regler för Drift (ReD), föreskrivs vilken stan-

dard som ska gälla på vägnätet vintertid.

Metodbeskrlvning 105

I Vägverkets publikation 1993:53, Bedömning av vinterväglag. Metodbeskrivning

105 (MB 105), anges hur uppföljning av tillståndet hos vintervägar ska göras.

Prognosområde

Med prognosområde avses ett så klimatmässigt enhetligt område som möjligt,

vilket utgör redovisningsenhet för SMHI:s väderprognoser. Landet är uppdelat i

39 prognosområden. Se bilaga 1.

Observationsslinga

En observationsslinga är en del av vägnätet inom ett prognosområde som en

observatör följer i samband med väglagsobservationer. Slingans längd är vanligen

70-100 km lång och normalt vald utan hänsyn till var plog- och halkbekämp-

ningsrundor är belägna.

Observationsplats

Observationsplatser är de platser längs en slinga som valts ut för väglagsobserva-

tioner.

Sektionselement

Vid väglagsobservationer särskiljs fem typer av sektionselement - körfält, vägren,

GC-väg, rastñcka/bussficka i omedelbar anslutning till vägen samt sidoanläggning

avskild från vägen, t.ex. busshållsplats, rastplats och informationsplats.

Körfälten kan vara av två typer, Kl och K2. Med körfält typ Kl avses båda körfäl-

ten på vanlig tvåfältsväg samt höger körfält på motorväg, fyrfältsväg och vid stig-

nings- och omkörningsfält. Körfält typ K2 omfattar vänster körfält (snabbfältet) på

motorväg och fyrfältsväg samt stignings- och omkömingsfält.

Observationsyta

För att väglagsobservationer ska kunna anges tillräckligt noggrant, när väglaget

inte är enhetligt, måste ett sektionselement delas in i mindre delar, s.k. observa-
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tionsytor. Körfält delas in i fyra olika observationsytor - körfältskant, hjulspår,

mellan hjulspår och vägmitt. Vägren, rastñcka/bussñcka och sidoanläggning delas

in i två lika breda observationsytor - mot dike respektive mot körfält. GC-väg

utgör endast en observationsyta.

Standardklass

Väg som normalt ska vara snö- och isfri indelas i fyra standardklasser: A1, A2, A3

och A4. Snövägbana indelas i fem standardklasser: Bl, B2, C1, C2 och C3.

Krav i olika standardklasser

Körfält och vägrenar som tillhör standardklass A1-A4 ska - om temperaturen är

högre än vissa gränsvärden - vara snö- och isfria, dvs. ha barmarksväglag. Om

temperaturen är lägre än gränsvärdena tillåts snövägbana, dvs. snö- eller isväglag.

För körfält och vägren som tillhör standardklass El och B2 tillåts alltid snöväg-

bana, oberoende av temperaturen.

För övriga typer av sektionselement, dvs. bussficka/rastficka, sidoanläggning och

GC-väg tillåts alltid snövägbana.

Sammanfattningsvis ställs barmarkskrav endast på körfält och vägren i stan-

dardklass Al-A4 om temperaturen överstiger vissa gränser. I alla andra fall tillåts

snövägbana.

För att en snövägbana ska vara godkänd krävs normalt att den är fri från lös snö,

jämn och har tillfredsställande friktion.

Vädertyp

Vädertyp 1. Snöfall som under lZ-timmarsperioden väntas ge

minst 2 mm nederbörd i smält form.

Vädertyp 2. Minusgrader och relativ luftfuktighet lägre än 80 %.

Endast liten risk för halka.

Vädertyp 3. Plusgrader och endast liten risk för halka.

Vädertyp 4. Halkrisk till följd av exempelvis att våta vägbanor

fryser, frostutfällning eller liten mängd snö, mindre än

2 mm nederbörd i smält form.
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Antal observerade element

I de redovisningar som följer anges vanligen storleken på dataunderlaget. Då

används begrepp som t.ex. "antal observerade element" och "antal observerade

ytor". Ett sådant antal bildas som produkten av antalet olika element/ytor och anta-

let gånger de observerats. T.ex. kan 750 st observerade körfält utgöras av 30 olika

körfält som vart och ett observerats 25 gånger under vintersäsongen.
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3 SYFTE

Syftet med projektet är att bearbeta, redovisa och analysera vissa delarav det in-

samlade materialet medan det fortfarande är aktuellt och lättillgängligt.

Följande frågor ska försöka besvaras.

0 Hur ofta förekommer mittsträngar på smala respektive breda vägar och hur ser

mittsträngama ut?

0 Hur ofta förekommer kantsträngar på smala respektive breda vägar och hur ser

kantsträngarna ut?

0 Hur ofta blir olika typer av sektionselement underkända på grund av för stort

medelsnödjup?

0 Hur ändras antalet underkända sektionselement om medelsnödjupet ersätts av

maxsnödjup?

0 Hur ofta förekommer snökonsistensema lös snö respektive snömodd?

0 Hur ofta förekommer ojämnheter och hur ofta underkänns ett sektionselement

på grund av detta?

0 Hur ofta anges halka/svår halka vid olika typer av is/snöväglag, i olika väder-

situationer, för olika typer av sektionselement och i olika delar av landet och

hur ofta underkänns ett sektionselement på grund av halka/svår halka?

0 Hur ser den prognoserade respektive faktiska fördelningen av vädertyper ut

under vinterperioden i olika delar av landet?

0 Hur stor är andelen godkända sektionselement vid olika prognoserade väder-

typer och hur ändras totalandelen godkänt om observationer vid de prognose-

rade vädertyperna 2 och 3 exkluderas?

0 Hur stor är andelen godkända sektionselement vid olika faktiska vädertyper och

hur ändras totalandelen godkänt om observationer vid de faktiska vädertypema

2 och 3 exkluderas?

0 Hur ofta förekommer annat väglag i den riktning av vägen som inte observe-

ras?

0 Hur är överensstämmelsen mellan den standardklass som valts av väghållnings-

regionen och standardklassen enligt tabell 3.1-1 i Regler för Drift?
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0 Hur ändras andelen godkända sektionselement i olika väghållningsregioner om

vissa föreslagna ändringar i Regler för Drift genomförs?

Under arbetets gång har ytterligare två frågor dykt upp som bör belysas. Frågorna

är:

0 Är det vanligare med halka vid små än vid stora snöfall?

0 Är körfälten på A4-vägar svårare att få snö- och isfria än körfält med stan-
dardklass Al-A3?
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4 RESULTAT

4.1 Allmänt

Som en allmän, inledande bakgrund till de redovisningar som ska svara på de

specifika frågor som ställts i föregående kapitel visas nedan några beskrivningar

av andel godkända sektionselement samt vilka brister sOm konstaterats hos de

element som blivit underkända. Underlaget utgörs av hela vinterns och hela lan-

dets material på totalt ca 78 000 observerade element som tillsammans har ca

250 000 observationsytor.

Region

100 97

95 - I
Andel

godkända
element 85 ._

(%)

 

Skåne Sydöst Väst Mälardalen Stockholm Mitt Norr

Andel godkända element under vintern 1993/94 med uppdelning på
region.

Figur 4.1

Som framgår av figuren varierar andelen godkänt mellan 84 och 97 %, med ett

riksgenomsnitt på ca 90 %. Det bör påpekas att procentsatserna gäller som

genomsnitt för hela den observationsperiod på mellan 4 och 7 månader som

definierats för respektive region. En av de väsentligaste förklaringarna till att

Region Skåne har så mycket högre andel godkänt än Region Norr är att observa-

tionsperioden i Skåne innehållit en betydligt högre andel mildväder och därmed

fler barmarksobservationer.

Figur 4.1 visar huvudsakligen vinterns karaktär (mängden snöfall, halktillfällen

och kall- respektive mildvädersperioder) i olika regioner och i mindre utsträckning

om utföraren är bra eller dålig på att uppnå ReDs standardkrav.

Om man i stället för att studera ett genomsnitt för en hel vintersäsong t.ex. skulle

välja ut de situationer som kräver att åtgärder vidtas, bl.a. dygn med halka eller
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snöfall, kommer andelen godkänt att sjunka. Samtidigt skulle ett sådant urval på

ett helt annat sätt visa hur väl utföraren lyckats uppnå standardkraven.

Om andelen godkända element delas upp på typ av element erhålls resultatet i

figur 4.2.

Typ av element

100 --

Andel

godkända
element

(%)

 

 

Körfält, Körfält, Vägren Buss- GC-vâg Sldoan-
K1 K2 ficka/rast- läggning

ficka

Figur 4.2 Andel godkända element under vintern 1993/94 med uppdelning på

typ av element.

Det visar sig att körfälten har högst andel godkänt, därefter kommer vägrenar och

sist fickor, GC-vägar och sidoanläggningar.

Att körfält av typ K2 i genomsnitt har högre andel godkänt än körfält av typ Kl

beror på att alla Kl-or - som finns på vägar med såväl hög som låg standard -

jämförs med alla K2-or - som nästan enbart förekommer på högstandardvägar.

Om man i stället skulle jämföra K] och K2 parvis på samma observationsplats har

Kl-an högre andel godkänt.

En intressant fråga är också varför elementen blir underkända, dvs. vilka brister

som finns.

I tabell 4.1 visas vilka brister som registrerats vid väglagsuppföljningen. Redo-

visningen baseras på totalmaterialet, dvs. 250 000 observerade ytor av vilka

19 000, eller knappt 8 %, blivit underkända. Det är naturligt att andelen

underkända ytor är lägre än andelen underkända element eftersom det bara behövs

en underkänd yta för att ett helt element ska bli underkänt.
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Tabell 4.1 Registrerade brister under vintern 1993/94 med uppdelning på typ av

   

brist.

Brist Antal ytor med Andel ytor med
brist brist

(st ) (% )

Lös snö 9 000 47

Halka/svår halka 5 100 27

Snö/is 3 500 18

Medelsnödjup 900 5

Ojämnheter 400 2

Övrigt 100 1

Alla 19 000 100

     

Den ojämförligt vanligaste bristen, med ca 50 %, är att lös snö finns på någon eller

några av elementens ytor. Den näst vanligaste bristen, med ca 30 %, är att halka

eller svår halka förekommer. Båda dessa brister förekommer på snövägbanor, där

det krävs att lös snö inte får finnas samt att vissa friktions- och jämnhetskrav ska

vara uppfyllda.

Brist nummer tre, med ca 20 %, är att snö eller is förekommer. Denna brist riktas

mot de vägar där ReD kräver barmarksväglag.

Sammanfattningsvis kan konstateras att två av de tre dominerande typerna av

brister gäller snövägbanor. Beträffande när barmarksväglag krävs eller snöväg-

bana tillåts se "Krav i olika standardklasser" i kapitel 2.

Om man tittar på bristernas regionala fördelning hittar man följande, oftast helt

självklara, mönster.

0 Lös snö är relativt sett vanligast i mellersta och norra Sverige och ovanligast i

söden

0 Vad gäller snö/is är det tvärtom; denna brist är mycket vanligare i söder än i

norr.
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0 Halka/svår halka är den mest frekventa bristen i Region Stockholm och Skåne.

Dessa regioner har även den lägsta andelen brister.

0 Ojämnheter är sällsynta utom i Region Mitt och Norr där andelen av denna

brist kan uppgå till 5 %.

4.2 Förekomst av mittsträngar

Det kan vara intressant att jämföra förekomst av mittsträngar på breda respektive

smala vägar. Man kan misstänka att mittsträngar är vanligare på breda vägar. Då

vägbredden inte har angetts i uppföljningen under vintern 1993/94 får vi använda

följande ungefärliga definition.

- Smal väg = körfält utan intilliggande vägren.

- Bred väg = körfält med intilliggande vägren.

Eftersom en vägren ska vara minst 0,75 m bred för att anges som separat sek-

tionselement, och ett körfält normalt är 3,75 m brett, innebär denna definition att

en bred väg är minst 2 - 3,75 + 2 - 0,75 = 9 m. En smal väg är då mindre än 9 m

bred.

Det är också av intresse att titta på förekomsten av två olika typer av mittsträngar.

- Mittsträng på för övrigt snö- och isfria körfält.

- Mittsträng på snövägbana.

Det finns alltså fyra kombinationer att kartlägga; två vägbredder x två typer av

mittsträng.

Dessa kombinationer definieras enligt följande.

Smal väg

1 Det finns is/snöväglag i vägmitten och barmark i hjulspår och mellan hjulspår.

Mittsträngen kan bestå av lösa eller hårda/packade is/snöväglag.

2 Det finns lös snö eller snömodd i vägmitten, men inte i hjulspår eller mellan

hjulspår. Där finns hårda/packade is/snöväglag eventuellt kombinerade med

barmark.
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Bred väg
3 Det finns is/snöväglag i vågmitten och barmark på övriga körfältsytor. Mitt-

strängen kan bestå av lösa eller hårda/packade is/snöväglag.

4 Det finns lös snö eller snömodd i vägmitten, men inte på övriga körfältsytor.
Där finns hårda/packade is/snöväglag eventuellt kombinerade med barmark.

Det ska påpekas att definitionen på mittsträng inte är lika hård på smala som på

breda vågar. På smala vägar undantas körfältskanten från krav. Skälet till detta är

att körfaltskanten på smala vägar utgör hela vägbanans yttersta del.

Kartläggningen av mittsträngar görs med följande förutsättningar.

0 Elementtyp: Körfalt typ Kl

0 Vädersituationer: Alla tas med utom "pågående snöfall", "pågående snödrev",
"efter snöfall inom maxtid" och "efter snödrev inom maxtid".

0 Standardklasser: A1-A4, B1-B2.

0 Snödjupet multipliceras med faktorn 2 för snömodd och med faktorn 1 för lös
snö. Resultatet kallas omräknat snödjup.

0 Vid lager-på-lager-väglag beaktas bara översta lagret, dvs. det lösa.

Förekomsten av mittsträngar på smal respektive bred väg visas i nedanstående två

tabeller.
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Tabell 4.2 Mittsträngar av olika typer på smala vägar (smalare än 9 m).

            

Standard- Antal Mittsträng på för Övrigt snö- och isfria Mittsträng på

klass obser- körfält snövägbana

verade

körfält med lös snö/ med hård/packad med lös snö/

(St) snömodd is/snö snömodd

(st) (070) (st) ('70) (st) (%)

A1-A4 11 042 94 0,9 36 0,3 31 0,3

Bl-B2 7 690 12 0,2 35 0,5 74 1,0

Alla 18 732 106 0,6 71 0,4 105 0,6

  

Tabell 4.3 Mittsträngar av olika typer på breda vägar (9 m och bredare).

       

Standard- Antal Mittsträng på för Övrigt snö- och isfria Mittsträng på
klass obser- körfält snövägbana

verade

körfält med lös snö/ med hård/packad med lös snö/

(St) snömodd is/snö snömodd

(st) (70) (st) (%) (st) (%)

A1-A4 6 198 90 1,5 29 0,5 15 0,2

31-132 192 '1 0,5 9 4,7 1 0,5

Alla 6 390 91 1,4 38 0,6 16 0,3

    

 

 

 

 

Tabellema bekräftar de tidigare misstankarna, nämligen att mittsträng är något

vanligare på bred väg. Mittsträngar förekommer på drygt 2 % av de breda vägarna

och på ca 1,5 % av desmala.
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Den vanligaste typen av mittsträng har lös snö/snömodd som Översta eller enda

lager och finns på ett körfält som för övrigt är fritt från snö och is. Näst vanligast

år mittsträng av lös snö/snömodd på snövägbana.

Mittsträngarnas beskaffenhet, dvs. snödjup och bredd, framgår av tabell 4.4 och

4.5.

Eftersom bredden hos mittsträng inte är en obligatorisk uppgift vid väglagsobser-

vationema saknas den i många fall. I tabell 4.5 redovisas bredden för 95 av 282

mittsträngar på smal väg och för 77 av 145 på bred väg.

Tabell 4.4 Omräknat snödjup hos mittsträngar med lös snö/snömodd på smala
(smalare än 9 m) och breda (9 m och bredare) vägar.

   

Områknat Smal väg Bred väg
snödjup hos
mittsträng

(cm) antal (st) andel (%) antal (st) andel (%)

S 1 120 57 69 65

S 2 175 83 101 94

S 3 186 g 88 102 95

S 4 201 95 105 98

S 5 207 98 107 100

S 6 210 99 107 100

S 10 211 100 107 100

      

Det finns inga stora skillnader i snödjup mellan mittsträngar på smala och breda

vägar. Cirka 60 % av alla mittsträngar har ett snödjup på högst 1 cm och nästan

inga är tjockare än 4 cm.
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Tabell 4.5 Bredd hos mittsträngar på smala (smalare än 9 m) och breda (9 m och

bredare) vägar.

   

Bredd hos Smal väg Bred Väg
mittsträng

(m) antal (st) andel (%) antal (st) andel (%)

S 0,4 19 20 8 10

S 0,9 63 66 36 46

S 1,4 89 94 63 81

5 1,9 93 98 68 88

S 2,5 95 100 77 100

      

Av tabell 4.5 framgår att mittsträngarna är smalast på smala vägar. Tex. har

nästan 95 % av mittsträngarna en bredd på högst 1,4 rn på smala vägar. På breda

vägar är motsvarande andel bara 80 %.

Eftersom 1,4 m ungefär motsvarar spårvidden hos en genomsnittlig personbil in-

nebär mittsträngsbredden 1,4 m gränsen för när en personbil kan passera mitt-

strängen, t.ex. vid omkörning, och hela tiden ha minst två hjul utanför mitt-

strängen.

4.3 Förekomst av kantsträngar

Precis som för mittsträngar är det av intresse att jämföra förekomsten av kant-

strängar på breda respektive smala vägar. Det är högst sannolikt att kantsträngar

förekommer väsentligt oftare på smala vägar.

Definitionen på smal/bred väg är som tidigare.

- Smal väg = körfält utan intilliggande vägren.

- Bred väg = körfält med intilliggande vägren.

Också precis som tidigare särskiljs två typer av strängar.

- Kantsträng på för övrigt snö- och isfria körfält.

- Kantsträng på snövägbana.
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I fallet kantsträng, till skillnad från mittsträng, används samma definitioner på

kantsträng för bred respektive smal väg.

- Kantsträng på för övrigt snö- och isfria körfält innebär att det finns

is/snöväglag på körfältskanten och barka på Övriga körfältsytor.

- Kantsträng på snövägbana innebär att det finns lös snö eller snömodd på kör-

fältskanten men inte på Övriga körfältsytor. Där finns hårda/packade
is/snövåglag eventuellt kombinerade med barmark.

Kartläggningen av kantsträngar görs med följande förutsättningar.

0 Elementtyp: Körfält typ Kl.

0 Vädersituationer: Alla tas med utom "pågående snöfall", "pågående snödrev",
"efter snöfall inom maxtid" och "efter snödrev inom maxtid".

0 Standardklasser: A1-A4, B1-B2.

0 Snödjupet multipliceras med faktorn 2 för snömodd och med faktorn 1 för lös
snö. Resultatet kallas omräknat snödjup.

0 Vid lager-på-lager-väglag beaktas bara översta lagret, dvs. det lösa.

Förekomsten av kantsträngar på smal och bred väg framgår av tabell 4.6 och 4.7.
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Tabell 4.6 Kantsträngar av olika typer på smala vägar (smalare än 9 m).

  

Standard- Antal Kantsträng på för övrigt snö- och isfria Kantsträng på

klass obser- körfält snövägbana

verade

körfält med lös snö/ med hård/packad med lös snö/

(St) snömodd is/snö snömodd

 

(st) (9%) (st) (96) (st) (9%)

   

Al-A4 11 042 458 4,2 223 2,0 120 1,1

B1-B2 7 690 97 1,3 205 2,7 838 10,9

Alla 18 732 555 3,0 428 2,3 958 5,1

        

Tabell 4.7 Kantsträngar av olika typer på breda vägar (9 m och bredare).

 

Standard- Antal Kantsträng på för Övrigt snö- och isfria Kantsträng på

  

klass obser- körfält snövägbana

verade

körfält med lös snö/ med hård/packad med lös snö/
(st) .. . .. ..

snomodd is/sno snomodd

 

(SI) (96) (st) (96) (st) (96)

 

 

    

A1-A4 6 198 44 0,7 27 0,4 6 0,1

B 1-B2 192 0 0 0 0 0 0

Alla 6 390 44 0,7 27 0,4 6 0,1

 

 

 

  

Resultaten visar att kantsträngar är väsentligt vanligare på smala än på breda vä-

gar. De förekommer på drygt 10 % av de smala mot drygt 1 % av de breda vä-

garna.

Den vanligaste typen av kantsträng finns på snövägbanor och består av lös

snö/snömodd. Näst vanligast är lös snö/snömodd på körfält som för övrigt är fritt

från snö och is.
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Kantsträngarnas snödjup framgår av tabell 4.8.

Tabell 4.8 Omräknat snödjup hoskantsträngar med lös snö/snömodd på smala
(smalare än 9 m) och breda (9 m och bredare) vägar.

   

Omräknat Smal väg Bred väg

snödjup hos
kantsträng

(Cm) antal (st) andel (%) antal (st) andel (%)

S 1 647 43 23 46

S 2 1130 75 41 82

S 3 1259 83 43 86

S 4 1372 91 49 98

S 5 1405 93 49 98

S 6 1453 96 50 100

S 8 1474 97 50 100

S 10 1498 99 50 100

S 20 1507 100 50 100

S 30 1511 100 50 100

S 50 1513 100 50 100

      

Snödjupet hos kantsträngar är relativt litet på breda vägar; praktiskt taget inga

kantsträngar är tjockare än 4 cm.

På smala vägar är snödjupet hos kantsträngar större; tex. är nästan 10 % tjockare

än 4 cm. Även riktigt stora sn'o'djup, upp till 50 cm, förekommer på körfältskanten

på smala vägar.
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4.4 Undersökning av medelsnödjup/maxsnödjup

Bakgrund

Några väghållningsregioner har påpekat att måttet medelsnödjup är svårt att förstå

och förklara för bl.a. trafikanterna. Dessutom innebär medeltalsberäkningama att

upp till fem gånger så stora snödjup, som de som anges i ReD, kan få finnas på en

körfältsyta om de övriga fyra ytorna är fria från lös snö. Man kan heller inte

genom att bara mäta snödjupet på vägen avgöra om den är godkänd eller inte; man

måste även göra medeltalsberäkningen. Slutligen har det från trañkantemas sida

påtalats att gällande standardkrav tillåter alltför mycket lös snö på vägarna i

samband med snöfall.

Möjlig förändring

Ett sätt att komma tillrätta med ovan nämnda nackdelar kan vara att ersätta me-

delsnödjupet med någon form av maximalt snödjup. T.ex. kan man tänka sig att

ett genomsnittligt snödjup mäts på var och en av elementets observationsytor och

att ytan med det största genomsnittliga snödjupet bestämmer maxsnödjupet.

Man kan också tänka sig att inte ta hänsyn till alla observationsytor vid bestäm-

ning av maxsnödjupet. För exempelvis elementet körfält kan det vara rimligt att

inte låta körfältskanten påverka maxsnödjupet, eftersom den ytan är den minst

viktiga när det gäller körfältets standard, samtidigt som den ofta har större snödjup

än de andra ytorna. Man kan också avstå från att ta hänsyn till snödjupet i hjulspå-

ren eftersom djupet där normalt inte är det största.

Förslag till definition av maxsnödjup

För körfält definieras maxsnödjupet enligt följande:

0 Genomsnittligt snödjup mäts på alla ytor.

0 Maxsnödjupet är det största av de genomsnittliga snödjupen på ytorna

"vägmitt" och "mellan hjulspår".
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För övriga element definieras maxsnödjupet enligt följande:

0 Genomsnittligt snödjup mäts på alla ytor.

0 Maxsnödjupet är det största av degenomsnittliga snödjupen på någon yta.

Undersökning

För att få en uppfattning om hur antalet underkända körfältselement ändras om

man använder måttet maxsnödjup, i stället för medelsnödjup i beskrivningen av

standardkraven, har en undersökning gjorts med följande förutsättningar.

0 Endast vädersituationerna "pågående snöfall" och "efter snöfall, inom maxtid"
ingår.

0 Väderförhållanden med snödrev, pågående eller avslutat, tas inte med.

0 Endast elementtyp Kl ingår.

0 Standardklassema A1-A4 och B 1-B2 behandlas.

0 Allt material från hela landet under vintern 1993/94 används.

0 Antal underkända Kl-element beräknas för de tre fallen

- medelsnödjupskrav, cm-gränser enligt ReD
- maxsnödjupskrav, cm-gränser enligt ReD
- maxsnödjupskrav, 25-50 % högre cm-gränser än enligt ReD.

Resultat

I tabell 4.9 visas hur antalet underkända Kl-element ändras vid olika krav på me-

del- och maxsnödjup.
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Tabell 4.9 Antal underkända Kl-element vid olika snödjupskrav. Väder: snöfall.

    

Standard- Antal obser- Antal under- Antal under- Antal under-

klass verade Kl-or kända Kl-or vid kända Kl-or vid kända Kl-or vid

(st) medel- max- höjda max-

snödjupskrav snödjupskrav snödjupskrav

(st) (st) (st)

A1 201 12 23 13

A2 1 817 22 47 41

A3 4 424 18 58 29

A4 3 217 29 68 39

B1 1 502 17 40 20

B2 2 917 32 59 27

Alla 14 078 130 295 169

     

Det mest iögonfallande med tabellen är det lilla antalet underkända Kl-element,

endast 130 st i hela landet under en hel vinter, vid krav enligt ReD. Procentuellt

sett underkänns bara knappt 1 % av de observerade Kl-elementen.

Om medelsnödjupet ersätts av maxsnödjup, men cm-gränserna enligt ReD behålls,

ökar antalet underkända Kl-element till knappt 300 st. Trots denna Ökning handlar

det fortfarande om en liten andel underkända element - ca 2 % av antalet Kl-ele-

ment.

Om medelsnödjupet ersätts av maxsnödjup, och även cm-gränsema enligt ReD

höjs med 25-50 %, återgår antalet underkända Kl-elementen nästan till det ur-

sprungliga eller till ca 170 st.

Som komplement till redovisningen av körfält typ Kl visas i tabell 4.10 körfält av

typ K2, GC-vägar och sidoanläggningar.

Underlaget för tabellen är samma som för tabell 4.9 förutom att elementtypen änd-

rats.
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Tabell 4.10 Antal underkända K2-element, GC-vägar och sidoanläggningar vid

olika snödjupskrav. Väder: snöfall.

 

Elementtyp Antal obser- Antal under- Antal under-

verade element kända element kända element

(st) vid medel- vid max-

snödjupskrav snödjupskrav

(st) (st)

  

Körfält, K2 797 28 35

GC-väg 898 50 50

Sidoanläggning 566 40 45

Alla 2 261 118 130

     

För elementtypema körfält typ K2, GC-vägar och sidoanläggningar sammantaget

är andelen underkända på grund av för stort medelsnödjup ca 5 %.

Om medelsnödjupet ersätts av maxsnödjup, men cm-gränserna enligt ReD behålls,

Ökar antalet underkända element obetydligt, från 118 till 130 st.

Slutligen visas i tabell 4.11 de tidigare behandlade elementtypema vid vädersitua-

tionema "pågående snödrev" och "efter snödrev, inom maxtid".
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Tabell 4.11 Antal underkända element av olika typer vid olika snödjupskrav.

Väder: snödrev.

   

Elementtyp Antal obser- Antal under- Antal under-

verade element kända element kända element

(st) vid medel- vid max-

snödjupskrav snödjupskrav

(st) (st)

Körfält, Kl 3 277 23 48

Körfält, K2 96 3 4

GC-väg 92 9 9

Sidoanläggning 59 10 10

Alla 3 524 45 71

     

För de i tabellen behandlade elementtyperna sammantaget är - vid snödrev -

andelen underkända pågrund av för stort medelsnödjup ca 1 % av antalet observe-

rade element.

Om medelsnödjupet ersätts av maxsnödjup, men cm-gränsema enligt ReD behålls,

ökar antalet underkända element något, från 45 till 71 st.

4.5 Undersökning av snökonsistens

Bland annat i samband med remissvaren på ändringar i ReD har påtalats att det

kan vara svårt att skilja mellan de två snökonsistensema lös snö och snömodd och

att man därför bör nöja sig med en typ av lösa lager.

Det kan då vara intressant att veta om båda snökonsistenserna förekommer unge-

fär lika ofta eller om det finns en kraftig övervikt för den ena av dem.

En undersökning av ca60 000 ytor med antingen lös snö eller snömodd visar att

andelen snömodd varierar i olika delar av landet enligt figur 4.3.
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Figur 4.3 Snömoddens andel av de båda snökonsistensema lös snö och snömodd

med uppdelning på region.

I genomsnitt är båda snökonsistensema lika vanliga. I Region Mitt och Norr, där

dels klimatet är kallare och dels saltning mindre vanlig, ligger snömoddsandelarna

lägre än i Övriga delar av landet.

4.6 Förekomst av ojämnheter

För att snövägbanor ska bli godkända krävs bl.a. att inga ojämnheter finns.

Ojämnheter definieras som spårbildning eller annan ojämnhet i tjock is eller

packad snö som överstiger 3 cm mätt med en 60 cm lång rätskiva.

Från tidigare väglagsuppföljningar vet man att ojämnheter är tämligen sällsynta.

Detta bör kontrolleras för vintersäsongen 1993/94.

Av nedanstående undersökning av ca 78 000 element (totalmaterialet) framgår att

antalet element med ojämnheter uppgår till drygt 300 st. Detta motsvarar bara ca

0,4 % av deobserverade elementen.

I tabell 4.12 och 4.13 visas element med ojämnheter uppdelade på olika element-

typer respektive regioner.
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Elementtyp Observerade Element med
element ojämnheter

(St) (st) (%)

Körfält, Kl 44 564 248 0,6

Körfält, K2 2 822 0 0,0

Vägren 10 41 1 2 0,0

Bussñcka/rastficka 16 192 58 0,4

GC-väg 2 421 7 0,3

Sidoanläggning 1 436 6 0,4

Alla 77 846 321 0,4

    

Tabell 4.13 Element med ojämnheter uppdelade på olika regioner.

      

Region Observerade Element med

element ojämnheter

(st) (st) (%)

Skåne 7 009 10 0,1

Sydöst 14 862 23 0,2

Väst 19 170 54 0,3

Mälardalen 13 810 27 0,2

Stockholm 3 498 1 0,0

Mitt 10 379 102 1,0

Norr 9 118 104 1,1

Alla 77 846 321 0,4
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Av den första tabellen framgår att av de drygt 300 ojämna elementen är nästan alla

körfält av typ Kl eller bussñcka/rastficka. Bland Övriga typer av element är bara

ett fåtal ojämna.

Även den regionala fördelningen av ojämnheter är sned. Det är praktiskt taget bara

i Region Mitt och Norr som ojämnheter förekommer. Men även där är ojämnheter

ovanliga, bara ca 1 % av de observerade elementen är ojämna.

Om man undersöker hur ofta element underkänns enbart på grund av ojämnheter

finner man att det sker för ca 100 av de drygt 300 ojämna elementen. Detta mot-

svarar att andelen underkänt enbart p.g.a. ojämnheter är ca 0,1 %.

4.7 Förekomst av halka eller svår halka

En av väglagsobservatöremas svåraste uppgifter är att avgöra om friktionen är

tillfredsställande eller om halka eller svår halka förekommer. Skälet till detta är att

objektiv mätutrustning saknas och att en bedömning får göras utifrån följande

riktlinjer som hämtats från Regler för Drift.

"En vägbana som är fri från snö och is anses alltid ha tillfredsställande friktion.

Snövägbana har tillfredsställande friktion om tillåtna fordon kan manövreras be-

tryggande.

Då friktionen med hänsyn till vägens trañkflöde, linjeföring och belägenhet inte är

tillfredsställande föreligger antingen halka eller svår halka. Exempel på situationer

med svår halka är då regn fryser på vägbanan och då en vägbana av is eller packad

snö blir täckt av ett vattenskikt."

Materialet från vintern 1993/94 har delats upp på olika sätt för att belysa dels hur

ofta halka eller svår halka över huvud taget förekommer och dels hur halka/svår

halka varierar med olika typer av is/snöväglag, vädersituationer och sektionsele-

ment samt i olika delar av landet.

I tabell 4.14 visas förekomst av halka eller svår halka vid samtidig uppdelning på

olika väglag.
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Tabell 4.14 Förekomst av halka eller svår halka vid samtidig uppdelning på Olika

   

is/snöväglag.

Is/snöväglag Observerade ytor Ytor med

med is/snöväglag halka svår halka

(st) (st) (070) (st) (%)

Packad snö/tjock is 55 230 12 847 23 733 1,3

Tunn is 14 539 6 802 47 428 2,9

Rimfrost 1 797 357 20 4 0,2

Lös snö/snömodd 85 511 40 573 47 1 618 1,9

Lös Snöfsnömodd 29 065 9 882 34 764 2,6
ovanpa packad

snö/tjock is

Alla 186 142 70 461 38 3 547 1,9

        

Halka anges i genomsnitt för ca 40 % av de observerade ytorna med is/snöväglag.

För svår halka är motsvarande andel ca 2 %. Stora variationer förekommer mellan

olika väglag. Sämst friktion har angetts för tunn is samt lös snö/snömodd som

enda lager eller ovanpå packad snö/tjock is. Rimfrost anses vara det minst hala av

is/snöväglagen.
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I tabell 4.15 har uppdelning gjorts på olika vädersituationer.

Tabell 4.15 Förekomst av halka eller svår halka vid samtidig uppdelning på olika

    

vädersituationer.

Vädersituation Observerade Element med

element halka svår halka

(St) (st) (%) (st) (%)

Pågående snöfall/

snödrev+efter snö- 31 115 8 839 28 479 1,5
fall/snödrev, inom

maxtid

Efter snöfall/regn,
utom maxtid, bar_ 6 320 419 7 17 0,3

markskrav

Efter snöfall/regn,
utom maxtid, snö_ 6 506 1 152 18 35 0,5

vägbanekrav

Uppehållsvädertill-
stånd, bmmarks_ 9 857 218 2 7 0,1

krav

Uppehållsvädertill-
stånd, snövägbane_ 17 797 1 796 10 27 0,2

krav

Övriga 6 251 479 8 32 0,5

Alla 77 846 12 903 17 597 0,8

       

Av tabellen kan utläsas att såväl halka som svår halka är vanligast, både absolut

och procentuellt sett, under pågående snöfall/snödrev samt efter snöfall/snödre'a',

inom maxtiden. Vid dessa vädersituationer är kravet i ReD att snödjupet inte får

överstiga vissa mått. Några egentliga friktionskrav anges inte utan det sägs att

"halka ska åtgärdas i sådan omfattning att tillfredsställande friktion för Vädersi-

tuationen upprätthålls. "
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Därnäst vanligast är halka/svår halka i de två vädersituationer då snövägbanekrav

gäller. Snövägbanekrav innebär att snö eller is accepteras på vägbanan, men att

eventuell lös snö inte får vara för djup. Dessutom ska vägbanan vara jämn och ha

tillfredsställande friktion alternativt vara fri från svår halka.

I nästa tabell visas förekomst av halka eller svår halka vid samtidig uppdelning på

olika typer av element.

Tabell 4.16 Förekomst av halka eller svår halka vid samtidig uppdelning på ele-

    

menttyper.

Elementtyp Observerade Element med

element halka svår halka

(St) (St) (%) (st) (%)

Körfält, Kl 44 564 7 108 16 402 0,9

Körfält, K2 2 822 307 11 6 0,2

Vägren 10 411 1 775 17 73 0,7

Bussficka/rastficka 16 192 2 981 18 95 0,6

GC-väg 2 421 441 18 10 0,4

Sidoanläggning 1 436 291 20 11 0,8

Alla 77 846 12 903 17 597 0,8

       

Det kan utläsas att andelen element med halka varierar relativt lite med element-

typen. Lägst ligger körfält av typ K2 med 11 % och högst sidoanläggningar med

20 % medan övriga typer av element ligger nära genomsnittet på 17 %. Beträf-

fande svår halka ligger körfält typ K2 och GC-vägar lägre än genomsnittet. Under-

laget är i dessa fall emellertid mycket litet, bara någon handfull element.
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Tabell 4.17 visar förekomst av halka eller svår halka i olika delar av landet.

Tabell 4.17 Förekomst av halka eller svår halka vid samtidig uppdelning på olika

    

regioner.

Region Observerade Element med
element halka svår halka

(st) (st) (%) (st) ('70)

Skåne 7 009 1 269 18 254 3,6

Sydöst 14 862 2 914 20 168 1,1

Väst 19 170 4 031 21 65 0,3

Mälardalen 13 810 1 848 13 54 0,4

Stockholm 3 498 647 19 13 0,4

Mitt 10 379 1 340 13 33 0,3

Norr 9 118 854 9 10 0,1

Alla 77 846 12 903 17 597 0,8

       

Andelen element med halka är högst i södra och mellersta Sverige och lägst längst

upp i norr. Vad gäller svår halka ligger två regioner, Skåne och Sydöst klart högre

än de övriga. Lägst andel svår halka återfinns i Region Norr där bara 0,1 % av

elementen har svår halka.

En undersökning av hur ofta ett sektionselement underkänns enbart på grund av

halka ger vid handen att det förekommer hos knappt 1 900 element. Eftersom det

finns nästan 13 000 element med halka är det bara för en mindre del av dehalk-

markerade elementen, ca 15 %, som själva halkan spelar någon roll för god-

känt/underkänt. har för övrigt redan tidigare konstaterat att halka är vanligast

vid de Vädersituationer då inga egentliga krav ställs på friktionen. Se kommenta-

ren under tabell 4.15.

Beträffande hur ofta sektionselement underkänns enbart på grund av svår halka

gäller i princip samma slutsatser som angetts ovan för halka.
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4.8 Prognoserade respektive faktiska vädertyper

Inför vintersäsongen 1993/94 delades landet in i 39 s.k. prognosområden. För vart

och ett av dessa levererade SMHI två 12-timmars väderprognoser per dygn. Prog-

nosen särskiljde mellan följ ande fyra vädertyper.

Vädertyp 1. Snöfall som under 12-timmarsperioden väntas ge
minst 2 mm nederbörd i smält form.

Vädertyp 2. Minusgrader och relativ luftfuktighet lägre än 80 %.
Endast liten risk för halka.

Vädertyp 3. Plusgrader och endast liten risk för halka.

Vädertyp 4. Halkrisk till följd av exempelvis att våta vägbanor
fryser, frostutfällning eller liten mängd snö, mindre än
2 mm nederbörd i smält form.

Den prognoserade vädertypen styrde frekvensen väglagsobservationer på så sätt att

vädertyp l medförde sex gånger så många observationer under ett arbetspass som

vädertyp 2-4.

Skälet till att högre observationsfrekvens valts just för vädertyp 1 är att det är sär-

skilt angeläget att kontrollera väglaget vid snönederbörd av lite större omfattning.

Eftersom prognosen av vädertyp l i så hög grad påverkar när huvuddelen av väg-

lagsobservationerna samlas in är det av intresse att kontrollera hur väl prognos och

utfall för vädertyp l stämmer överens.

I tabell 4.18 visas prognos respektive utfall för vädertyp 1 och 2-4 totalt under

vintern.
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Tabell 4.18 Prognos respektive utfall för vädertyp 1 och 2-4 totalt under vintern.

    

Vädertyp Prognos Utfall

antal (st) andel (%) antal (st) andel (%)

l 1 767 14 1 780 14

2-4 10 860 86 10 847 86

Alla 12 627 100 12 627 100

      

Totalt under vintern stämmer prognos och utfall mycket väl överens.

Om man emellertid kopplar samman varje enskilt utfall med sin prognos blir bil-

den en annan.

Tabell 4.19 Prognos respektive utfall för vädertyp 1 och 2-4 då varje utfall

kopplas till sin prognos.

      

   

Vädertyp Prognos Utfall

antal (st) antal (st)

.

1 1 767 49 % > 862
\ i 9_18

51 % i 1 780

i
8 % :

/ i 905
2-4 10 860 -- 92 % % 9_9$2_

i 10 847

 

Som framgår av tabellen ovan besannas bara ungefär varannan prognospå väder-

typ 1, resten blir i verkligheten andra vädertyper. Samtidigt innebär knappt 10 %
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av prognoserna på vädertyp 2-4 i utfallet vädertyp 1. Sammantaget resulterar

dessa båda avvikelser att prognos och utfall för vädertyp 1 blir lika många totalt

under vintern.

Om man jämför prognos och utfall på en mer detaljerad nivå vad gäller vädertyper

erhålls resultatet i tabell 4.20.

Tabell 4.20 Prognos respektive utfall för olika vädertyper då varje utfall kopplas

till sin prognos.

       

Prognos Utfall

vädertyp vädertyp andel (%)

1 1 49

4 47

Övriga __4

100

2 2 29

4 67

Övriga _3

1 00

3 3 32

4 44

Övriga _2_4

1 00

4 4 79

Övriga A

100

    

Detta innebär att det vanligaste utfallet är vädertyp 4, nästan oberoende av vilken

prognos som görs. Det är bara om prognosen säger vädertyp 1 som utfallet enligt

prognos är ungefär lika vanligt som att utfallet är vädertyp 4.

Vid kontakter med SMHI har det framkommit att den väsentligaste förklaringen

till att träffsäkerheten fÖr vädertyp l-prognosen bara blivit ca 50 % torde vara

svårigheten att bestämma om nederbördsmängden kommer att uppgå till minst

2 mm i smält form eller ej.
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En möjlighet att få bättre överensstämmelse mellan prognos och utfall kan då vara

att omdeñniera vädertyp 1 till att avse snöfall oberoende av nederbördsmängd.

Detta medför i sin tur att vädertyp 1 ökar kraftigt i antal.

En ungefärlig uppfattning om hur mycket träffsäkerheten i prognosen skulle kunna

öka om vädertyp 1 omdefmieras enligt ovan kan man få genom att antaga att

huvudparten - dvs. grovt sett alla - av prognoserna och utfallen rörande vädertyp

4 avser snöfall med mindre än 2 mm nederbörd i smält form. Det innebär att den

omdeñnierade vädertypen 1 består av de gamla vädertypema 1 och 4.

Med denna förutsättning erhålls följ ande tabell.

Tabell 4.21 Prognos respektive utfall för vädertyp 1+4 och 2+3 då varje utfall

kopplas till sin prognos.

        

Vädertyp Prognos Utfall

antal (st) antal (st)

.

1+4 6 615 92 % > 6 077
\ 5 m

8 % E 9 851

.
63 % :

-/ i 538
2+3 6 012 __ 37 % f > 2%

i 2 776

  

Omdeñnieringen av vädertyp 1 innebär grovt sett att träffsäkerheten för denna

vädertyp ökar från 50 % till 90 %.

Avslutningsvis redovisas utfallet av vädertyp 1-4 under vintersäsongen 1993/94

uppdelat på region.
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Tabell 4.22 Faktisk fördelning av vädertyp 1-4 under vintersäsongen 1993/94

     

uppdelat på region.

Region Andelar (%) av de faktiska vädertyperna

1 2 3 4 2

Skåne 19 7 12 62 100

Sydöst 16 9 13 62 100

Väst 17 11 9 63 100

Mälardalen 12 15 10 63 100

Stockholm 9 17 13 61 100

Mitt 13 17 3 67 100

Norr 1 3 1 8 3 66 100

Alla 14 14 8 64 100

      

Som tidigare angetts innebär de fyra vädertypema följ ande:

Typ 1. Snöfall med minst 2 mm nederbörd.

Typ 2. Minusgrader, låg luftfuktighet, liten halkrisk.

Typ 3. Plusgrader, liten halkrisk.

Typ 4. Halkrisk samt snöfall med mindre än 2 mm nederbörd.

När man studerar tabellen måste man hålla i minnet att fördelningama av väder-

typerna avser olika tidsperioder i olika delar av landet. Tidsperiodens längd är 4

månader i södra Götalands kusttrakter, 6 månader i inre Götaland och södra och

mellersta Svealand samt 7 månader i norra Svealand och Norrland.

Av tabellen framgår att andelen av vädertyp 2, kallväder, helt naturligt successivt

ökar från Region Skåne till Region Norr. Motsatt tendens gäller för vädertyp 3,

mildvädret.

Anmärkningsvärt är att andelen av vädertyp 4 är nästan lika stor i hela landet,

kring 65 %.
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4.9 Andel godkända sektionselement vid olika prognoserade/fak-
tiska vädertyper

Den helt dominerande typen av resultatredovisning från vinterväglagsuppföljning

enligt MB 105 är andelen godkända element. Andelen godkänt kan sedan delas

upp på elementtyper, standardklasser, vägkategorier, vägnummer, vädersituatio-

ner, tidsperioder mm. I de allra flesta fall - och det gäller även de mål för andel

godkänt som har satts upp för respektive region - avses andel godkända element i

genomsnitt under uppföljningsperiodens 4-7 månader. Måttets konstruktion

innebär således att godkända och underkända observationer summeras till en total

andel godkänt för hela vintern, där variationerna under vintern inte beaktas.

För att få så hög andel godkänt som möjligt ska väglagsuppföljningen starta i rätt

tid på hösten och inte avbrytas förrän uppföljningsperioden löpt ut. Med andra ord

har man ett egenintresse av att följa instruktionerna i MB 105. Eftersom det ofta är

mildväder och barmark under höst och vår kan många godkända observationer då

erhållas. Dessa kan sedan kompensera så många underkända observationer under

högvintern att totalandelen godkänt uppfyller det uppsatta målet. Det är också

uppenbart att vinterns karaktär har stor betydelse för hur lätt eller svårt det blir att

uppfylla målet. Om vintern är kort och mild, blir andelen barmarksobservationer

så stor, att brister i vinterväghållningen knappast kan slå igenom i totalresultatet.

Det kan tilläggas att vinteruppföljningen har två syften, dels att beskriva

fördelningen mellan olika väglag under vintern, dels att kontrollera kvaliteten på

vinterväghållningen. Att vinterns karaktär ska påverka väglagsbeskrivningen är

självklart. Vad gäller kontrollen av vinterväghållningen är det tvärtom. Kvaliteten

på väghållningen bör endast relateras till behovet av åtgärder.

För att undanröja de nämnda nackdelarna med måttet "andel godkända element

totalt under uppföljningsperioden" har alternativa mått och redovisningssätt disku-

terats. Till exempel skulle målet kunna avse varje enskild månad under uppfölj-

ningsperioden. En annan möjlighet är att bara behandla vissa vädersituationer,

Lex. snöfall med mer än 2 mm nederbörd.

Från uppföljningen vintern 1993/94 har material hämtats som visar andelen god-

kända element vid olika prognoserade och faktiska vädertyper uppdelat på region,

tabell 4.23 och 4.24. I tabellerna redovisas också hur andelen godkänt ändras om

vädersituation 2 och 3 (kall- respektive mildväder) inte beaktas i totalresultatet.
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Tabell 4.23 Andel godkända element dels vid fyra Olika prognoserade vädertyper

och totalt, dels när vädertyp 2 och 3 inte tas med i totalen. Uppdel-

ning görs samtidigt på region.

     

Region Andel (%) godkända element vid olika prognoserade vädertyper

typ 1 typ 2 typ 3 typ 4 typ 1-4 typ 1+4

Skåne 94 96 98 96 97 96

Sydöst 92 87 98 90 92 90

Väst 88 88 96 87 90 87

Mälardalen 82 84 99 85 87 84

Stockholm 93 90 100 92 94 92

Mitt 90 84 100 84 87 86

Norr 84 86 95 79 84 80

Alla 88 86 98 86 89 87

        

Tabell 4.24 Andel godkända element dels vid fyra olika faktiska vädertyper och

totalt, dels när vädertyp 2 och 3 inte tas med i totalen. Uppdelning

görs samtidigt på region.

   

  

Region Andel (%) godkända element vid olika faktiska vädertyper

typ 1 typ 2 typ 3 typ 4 typ 1-4 typ 1+4

Skåne 94 98 100 96 95 95

Sydöst 94 92 100 90 92 92

Väst 92 93 100 87 90 89

Mälardalen 91 91 99 81 85 84

Stockholm 96 92 100 93 94 94

Mitt 93 86 100 85 88 88

Norr 89 88 96 81 84 84

Alla 92 91 100 87 89 89
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Ur tabellen med prognoserade vädertyper kan utläsas att vädertyp 3, mildvädret,

har nästan 100 % godkänt medan de Övriga tre vädertypema ligger på 86-88 %

godkänt. Detta gör att andelen godkänt endast minskar ett par procentenheter om

vädertyp 2 och 3 inte medräknas i totalen.

Av tabell 4.24, med faktiska vädertyper, framgår också att vädertyp 3 har ungefär

100 % godkänt. Typ 1 och 2 ligger på drygt 90 % godkänt medan typ 4, halkrisk

och små snöfall, ligger lägst med knappt 90 % godkänt. När vädertyp 2 och 3

exkluderas ändras totalen endast obetydligt. Det finns två anledningar till detta.

För det första är vädertyp 4 den helt dominerande av de faktiska vädertyperna med

en andel på ungefär 65 %. För det andra har ingen hänsyn kunnat tas till att obser-

vationer vid prognoserad vädertyp 1 ska viktas med 1/6. Det sistnämnda har inne-

burit att observationer vid i första hand de faktiska vädertypema 1 och 4 blivit

överrepresenterade.

4.10 Förekomst av olika väglag i vägens båda riktningar

I Metodbeskrivning 105 anges att väglagsobservationer bara ska göras i den

riktning där observatören färdas. Bakom denna förenkling ligger tidigare uppfölj-

ningar som visat att väglaget är mycket lika i de båda riktningama.

I tabell 4.25 visas andelen observationer där väglaget varit olika i vägens båda

riktningar. Underlaget för tabellen är ca 45 000 observationer.
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Tabell 4.25 Andel observationer med olika väglag i vägens båda riktningar vid

samtidig uppdelning på region och A- respektive B-standardklass.

     

Region Andel observationer (%) med olika väglag i vägens
båda riktningar

A-standardväg B-standardväg

Skåne 0,2 0,0

Sydöst 0,9 1,1

Väst 1,5 1,7

Mälardalen 0,6 0,7

Stockholm 0,6 0,0

Mitt 1,3 1,9

Norr 0,7 4,5

Alla 1,0 2,4

   

Det är relativt ovanligt att väglaget är olika i de båda riktningama. I genomsnitt

förekommer det vid 1,0 % av observationerna på A-standardvägar och vid 2,4 %

på B-standardvägar. Variationerna mellan olika regioner är dock stora, speciellt

för B-standardvägar där spannet ligger mellan 0,0 och 4,5 %.

4.11 Val av standardklass

I tabell 3.1-1 i Regler för Drift anges rekommenderad standardklass. Rekommen-

dationen beror i första hand på vilket trafikflöde och vilken vägkategoritillhörighet

som vägavsnittet har. Hänsyn ska emellertid också tas till kontinuitet, tillgängliga

ekonomiska resurser, andel tung trafik etc.

Hur stor är då Överensstämmelsenmellan rekommenderad och faktiskt vald stan-

dardklass? Detta framgår av tabell 4.26 nedan.
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Tabell 4.26 Jämförelse mellan rekommenderad standardklass (enligt tabell 3.1-1
i ReD) och av regionerna faktiskt vald standardklass.

    

Vald standard- Rekommenderad standardklass Antal valda

klass standardklasser

A1 A2 A3 A4 Bl 132 (St)

A1 _23 7 2 33

A2 17 103_ 115 1 236

A3 2 9 47_8 66 555

A4 70 E 14 355

B 1 l 3% 72 472

B2 69 §6 485

Antal km 43 119 666 338 468 502 2 136
menderade stan-

dardklasser (st)

         

Anmärkning. För de understrukna värdema gäller att vald standardklass överens-
stämmer med rekommendationen. För de värden som ligger ovanför/nedanför
understruket värde har den valda standardklassen höjts/sänkts jämfört med re-

kommendationen.

Tabellen visar att man följt rekommenderad standard i knappt 80 % av fallen. I

277 fall (ca 13 %) har standardklassen höjts ett eller flera steg och i 168 fall (ca

8 %) har den sänkts.

Om man studerar de enskilda regionerna finner man att detta mönster stämmer i

de allra flesta fall. De största avvikelserna finns i Region Skåne som höjt standar-

den i 20 % av fallen och i Region Stockholm som sänkt standarden i 20 % av fal-

len.

Den vanligaste höjningen är från standardklass A3 till A2 och de mest förekom-

mande sänkningarna är från A3 till A4 och från Bl till B2.

Procentuellt sett har den största standardklasshöjningen gjorts på det nationella

stamvägnätet.
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4.12 Ändring av andelen godkända sektionselement om vissa änd-
ringar genomförs i Regler för Drift

Inför revideringen av Regler för Drift (version 1993-12) diskuterades följande

förändringar av kraven.

1. En smal vägren (0,75 m och smalare) ska inte längre inräknas i körfältskanten

utan vara ett separat sektionselement med samma krav som för buss-
ñckor/rastfickor.

2. Gränsen för ojämnhet sänks från 3 till 2 cm.

3. Tidsgränsen höjs från 2 till 4 dygn för att, när temperaturen stigit till mer än
-3°C, förvandla körfält på A4-väg från snövägbana till snö- och isfri Väg.

4. Begreppet medelsnödjup ersätts av maxsnödjup men cm-gränsema behålls.

5. Kravet "fri från lös snö" innebär i de Hesta fall att upp till 2 cm lös snö är
tillåtet.

En fråga som alltid kommer upp när man diskuterar en förändring av kraven i

ReD är om den berör många eller få observationer. Kommer antalet godkända ele-

ment att öka eller minska och i så fall hur mycket?

Möjligheterna att bedöma effekten, dvs. ökningen eller minskningen av andelen

godkända element, av de fem föreslagna förändringarna ovan varierar mycket. I

vissa fall kan inte ens grova gissningar göras, i andra fall går det att räkna exakt.

Nedan görs en genomgång av varje föreslagen förändring.

Smal vägren som separat element

Förslaget innebär i grunden att kraven minskas. Effekten beror emellertid på hur

ofta följande situationer förekommer.

* Om föresituationen är ett godkänt körfält och en smal vägren utan brister

innebär förslaget att ett godkänt elementersätts av två godkända.

* Om föresituationen är ett godkänt körfält och en smal vägren utan andra bris-
ter än ett snödjup på högst 2 cm innebär förslaget att ett underkänt element er-

sätts av två godkända.

* Om föresituationen är ett godkänt körfält och en smal vägren med andra bris-
ter än ett snödjup på högst 2 cm innebär förslaget att ett underkänt element er-

sätts av ett godkänt och ett underkänt.
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* Om föresituationen är ett underkänt körfält och en smal Vägren helt utan
brister eller med ett snödjup på högst 2 cm innebär förslaget att ett underkänt

element ersätts av ett godkänt och ett underkänt.

* Om föresituationen är ett underkänt körfält och en smal Vägren med andra

brister än ett snödjup på högst 2 cm innebär förslaget att ett underkänt ele-
ment ersätts av två underkända.

Ur de väglagsuppföljningar som samlats in under vintern 1993/94 går det inte att

utläsa om någon smal Vägren förekommer utanför körfältet. Inte heller kan man

avgöra om en brist som är registrerad på körfältskanten härrörfrån körfältskanten

eller den smala vägrenen. Några beräkningar av förväntad effekt kan därför inte

göras.

Det som går att säga om effekten av att behandla smal Vägren separat är att med

största sannolikhet ökar andelen godkända element. Skälet till detta är att i fyra av

de fem situationerna ovan ökar andelen godkänt. Dessa fyra tillsammans torde

förekomma mycket oftare än den femte situationen där andelen godkänt minskar.

Gränsen för ojämnhet sänks

I väglagsuppföljningen registreras inte storleken på ojämnheterna utan bara om de

över- eller understiger den satta gränsen på 3 cm. Effekten av att ändra gräns-

värdet till 2 cm går således inte att beräkna. Klart är dock att ändringen kommer

att öka andelen underkända element.

Höjning av tidsgräns från 2 till 4 dygn på A4-vägar

Det saknas uppgifter i väglagsuppföljningen för att kunna beräkna vad en sådan

förändring skulle innebära. Förändringen medför dock en ökning av andelen god-

kända körfält. Ökningen bedöms emellertid som obetydlig.

Medelsnödjup ersätts av maxsnödjup

Som framgått av avsnitt 4.4 medför denna förändring en marginell ökning av anta-

let underkända element. Räknat under hela vintern 1993/94 och för hela landet

innebär förändringen att andelen godkänt minskar med ca 0,2 procentenheter. Om

uppdelning görs på enskilda regioner varierar minskningen mellan 0,0 och

0,4 procentenheter.
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"Fri från lös snö" innebär oftast att 2 cm tillåts

Effekten av denna förändring går att beräkna eftersom snödjupet på olika obser-

vationsytor registreras vid väglagsuppföljningen. Resultatet visas i följande tabell.

Tabell 4.27 Ändring av andelen godkända element om toleransen 2 cm införs för
begreppet "fri från lös snö" och vinterväghållningen förblir oföränd-

     

rad.

Region Andel godkända elemen't..'(%)

Ingen tolerans på Tolerans 2 cm på Skillnad
"fri från lös snö" "fri från lös snö"

Skåne 96,6 97,1 0,5

Sydöst 91,7 93,3 1,6

Väst 89,7 91,4 1,7

Mälardalen 86,9 90,2 3,3

Stockholm 94,1 95,3 1,2

Mitt 86,9 91,5 4,6

Norr 84,3 89,0 4,7

Alla 89,0 92,0 3,0

    

Effekten av denna förändring är kraftig. För landet som helhet innebär den en ök-

ning av andelen godkänt med ca 3 procentenheter. För regionerna varierar

ökningen mellan ungefär 0,5 och 5 procentenheter. Ökningen är störst i de regio-

ner som har lägst andel godkänt och vice versa. Om förändringen hade införts

under säsongen 1993/94 skulle i princip alla regioner haft minst 90 % godkänt i

stället för att genomsnittet för landet blev ca 90 %.

4.13 Är det vanligare med halka vid små än vid stora snöfall?

Bakgrunden till att frågan i rubriken uppkom var att små och långvariga snöfall

många gånger är svårare att hantera än stora snöfall genom att inget påtagligt hän-

der. Det kommer några snöflingor då och då, fast inte tillräckligt mycket för att

motivera plogning. Ibland kan ett tunt snötäcke på vägen poleras av trafiken så att
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tunn is och därmed halka uppstår. Detta ställer stora krav på väghållaren att kunna

förutse om, och i så fall när, halkbekämpning ska sättas in.

I tabell 4.28 och 4.29 har sammanställningar gjorts för att belysa frågan. Underla-

get för tabellerna är körfältselement av typ Kl som observerats vid de vädersitua-

tioner som har med snöfall att göra, dvs. pågående snöfall, efter snöfall inom

maxtid och efter snöfall utom maxtid. Observationerna har sedan delats upp med

hjälp av den faktiska vädertypen på så sätt att vädertyp 1 definierat stora snöfall

och vädertyp 4 små snöfall.

Tabell 4.28 Körfältselement typ Kl med halka eller svår halka under och efter

stora snöfall.

     

Standardklass Observerade Kl- Kl-element med halka eller

element svår halka

(st)

(st) (95)

A1-A4 6 719 1 934 29

B 1-B2 2 541 880 35

Alla 9 260 2 814 30

    

Tabell 4.29 Körfältselement typ Kl med halka eller svår halka under och efter

små snöfall.

  

 

  

Standardklass Observerade Kl- Kl-element med halka eller

element svår halka

(st)

(st) (%)

A1-A4 6 903 1 247 18

B1-B2 3 338 906 27

Alla 10 241 2153 21
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En jämförelse mellan tabellerna visar att andelen Kl-element med halka eller svår

halka är högre vid stora snöfall än vid små. Detta gäller både för saltade (A-Vägar)

och osaltade vägar (B-vägar). Även vid en uppdelning på de enskilda vädersitua-

tioner som bildar underlaget för tabellerna erhålls samma resultat. Halka eller svår

halka är vanligare vid stora snöfall än vid små.

Svaret på rubrikens fråga blir alltså nej.

4.14 Är körfälten på A4-vägar svårare att få snö- och isfria än körfält
med standardklass A1-A3?

Anledningen till frågan är att enligt tabell 3.1-1 i ReD rekommenderas standard-

klass A4 ner till 500 axelpar/årsdygn. Vid så små trañkmängder blir bearbetningen

från trafiken i samband med saltning dålig och det blir därmed svårt att åstad-

komma en snö- och isfri väg.

I tabellen nedan jämförs andelen ej snö- och isfria körfält av typ Kl i olika A-stan-

dardklasser. Underlaget utgörs av observationer vid de vädersituationer där krav

på snö- och isfri väg gäller, dvs. "efter snöfall utom maxtid, barmarkskrav , efter

regn utom maxtid, barmarkskrav" samt "uppehållsvädertillstånd, barmarkskrav".

Tabell 4.30 Körfält av typ Kl som inte är fria från snö och is trots att bar-
markskrav gäller. Alla vädersituationer då barmarkskrav gäller ingår.

Samtidig uppdelning på standardklass.

     

Standardklass Observerade Kl-element som inte är

Kl- element fria från snö och is

(st)

antal (st) andel (%)

A1 n 550 28 5

A2 N 2 600 123 5

A3 N 5 200 495 10

A4 » 2 650 319 12

Alla « 11 000 965 9
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Det är en påtaglig skillnad i andel ej snö- och isfria Kl-or mellan olika standard-

klasser. Den tydligaste skillnaden i denna redovisning finns mellan standardklass

A2 och A3.

Ett ännu kraftfullare sätt att illustrera skillnaden mellan olika standardklasser, vad

gäller väghållarens möjligheter att förändra is/snöväglag till barmark, år att endast

studera vädersituationen "efter snöfall utom maxtid, barmarkskrav".

Denna vädersituation redovisas i tabellen som följer.

Tabell 4.31 Körfält av typ Kl som inte är fria från snö och is trots att bar-
markskrav gäller. Vädersituation: efter snöfall utom maxtid, bar-
markskrav. Samtidig uppdelning på standardklass.

     

Standardklass Observerade Kl-element som inte är

Kl- element fria från snö och is

(St) antal (st) andel (%)

A1 N 300 27 9

A2 n 900 89 10

A3 « 1 300 278 21

A4 » 550 182 33

Alla 0- 3 000 576 19

     

Även denna tabell visar stora skillnader mellan standardklasser. Till skillnad från

den förra tabellen finns dock två trappsteg, både mellan A2 och A3 och mellan A3

och A4.

Ett annat sätt att belysa frågan görs i tabell 4.32 där underlaget bakom tabell 4.30

har delats upp efter det faktiska trafikflödet på varje observationsplats.
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Tabell 4.32 Körfält av typ Kl som inte är fria från snö och is trots att bar-

markskrav gäller. Alla vädersituationer då barmarkskrav gäller ingår.

Samtidig uppdelning på faktiskt trañkflöde.

     

Faktiskt Observerade Kl-element som inte är

trafikflöde Kl- element fria från snö och is

(ADT) (st)

antal (st) andel (%)

_>. 16 000 s 700 31 4

8 000-15 999 N 1 900 82 4

2 000-7 999 N 5 900 491 8

1 200-1 999 N 1 400 166 12

500-1 199 »1 200 173 15

< 500 »100 22 22

Alla N 11 000 965 9

     

Tabell 4.32 visar mycket tydligt hur svårigheterna att hålla körfält fria från snö

och is Ökar när trañkmängdema minskar.

Den fråga som ställts - om A4-vägarna är speciellt svåra att hålla fria från snö och

is - kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. Svaret är i stället att trañkmäng-

den betyder väldigt mycket för möjligheterna att åstadkomma barmark, ju lägre

trafik desto sämre möjligheter. Att A4-vägarna skulle vara särskilt besvärliga har

inte kunnat påvisas.
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