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Haveriutredning - vinterväghållning

av Anita Ihs, Kent Gustafson, Kerstin Persson, Gudrun Öberg och Peter Wretling

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 Linköping

Sammanfattning
Under en vintersäsong förekommer det ibland tillfällen då vinterväghållningen

inte fungerar tillfredsställande med mer eller mindre allvarliga halkolyckor som

följd. Under två vintrar, 1993/94 och 1994/95, har VTI på uppdrag av Vägverket

genomfört en utredning, uppdelad i två aktiviteter, med utgångspunkt från polis-

rapporterade halkolyckor:

0 Utredning av väghållarens åtgärder för att fastställa varför väglaget blev

dåligt.

0 Utredning av inträffade olyckor för att fastställa varför olyckan inträffade.

Målet var ursprungligen att utredningen skulle leda till förslag på strategier och

arbetssätt inom vinterväghållningen som kan minska antalet tillfällen med halk-

olyckor. Det har dock visat sig att metoden att enbart basera utredningen på polis-

rapporterade halkolyckor i detta avseende inte har fungerat tillfredställande.

Delvis beror detta på att en för lång tid har förflutit från det att en olycka har

inträffat till det att polisrapporten har erhållits, vilket i sin tur har gjort det svårt att

erhålla exakta uppgifter om åtgärder, beslutsunderlag etc.

Det vanligast förekommande is/snöväglaget i samband med de studerade

olyckorna har varit lös snö/snömodd. I ca 80 % av fallen har det dessutom varit

nederbörd i form av snö/snöblandat regn. Även i de fall då väglaget har angivits

som tunn is har det för det mesta förekommit nederbörd i form av snö/snöblandat

regn. Eftersom standardkraven i Drift 94, för den vägkategori (A2) som har stude-

rats, tillåter ett maximalt snödjup på 4 cm lös snö under pågående snöfall och 4

timmar därefter är det troligt att dessa krav är uppfyllda vid det flesta olyckstill-

fällena. Däremot är det osäkert om is skulle behöva förekomma i den utsträckning

det gör. Det som är anmärkningsvärt är att halkbekämpning tillsynes ofta har satts

in ganska sent. Vid ett antal tillfällen har det förelegat risk för frostbildning på

vägbanan flera timmar innan olyckan inträffar utan att åtgärder har satts in. Vid ett

par tillfällen har man avvaktat med åtgärd på grund av låg yttemperatur (-8 till -

lOOC). Frågan är om denna bedömning har varit korrekt, även om det vid låga

temperaturer finns en risk för återfrysning vid halkbekämpning med salt. Vid

dessa tillfällen gäller det att inte sprida för stora mängder salt. Med saltlösning kan

det räcka med en så liten saltgiva som 3 g/mz. Enligt erfarenheter gjorda av väg-

hållare är det möjligt att halkbekämpa med tillfredsställande effekt ned till -15°C

om befuktat salt eller mättad saltlösning används. Med torrt salt är dock den

praktiska nedre gränsen ca -6°C.

Under vintern 1993/94 gjorde Vägverkets haverigrupper en utredning av

13 olyckor som inträffat på is/snöväglag och en mycket detaljerad beskrivning av

olyckorna gavs. Haverigrupperna angav även några troliga orsaker till olyckorna.

Det som framkom i utredningen var att en stor andel av fordonen som var inblan-

dade i olyckorna var försedda med olämpliga/dåliga däck. Antingen hade de
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sommardäck eller Också slitna dubbdäck. Den fråga som uppkommer är om det är

vanligt med dåliga däck eller om det är de som har dåliga däck som orsakar

olyckor vid is/snöväglag?

Tyvärr anges sällan däcktyp i de polisrapporterade halkolyckor som har stude-

rats i denna utredning. Det går därför inte att ge något svar på denna fråga utan

istället presenteras ett föreslag till vidare utredning av kvaliteten på däck vintertid.
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1 Inledning

1.1 Allmänt

I Vägverkets Drift 94, publ 1994:85, anges standardkrav och kvalitetsnivå för

vinterväghållningen (1). Kvalitetsnivån beskrivs av väglagskrav och vilka tids-

ramar som står till buds för att uppnå detta väglag. Driftreglerna anger dock inget

om vilken metod eller strategi som skall användas för att uppnå den valda kvali-

tetsnivån. Trots att förutsättningarna finns för att vinterväghållningen skall ske

enligt de angivna kraven förekommer det att förhållandena på vägen är betydligt

sämre än vad som är avsikten. Det händer vid ett flertal tillfällen under en vinter

att misslyckanden sker som leder till tillbud och olyckor.

I projektets inledning diskuterades planerna för en utredning av sådana till-

fällen då vinterväghållningen inte har fungerat vid ett seminarium (11 maj 1993)

på Vägverket. I bilaga 1 återfinns det PM som var diskussionsunderlag. Vissa

delar av detta PM behandlas mer kortfattat i fortsättningen.

Under vintern 1993/94 var Vägverkets haverigrupper verksamma. Av de

olyckor som utreddes var det 13 olyckor som inträffat på is/snöväglag och en

mycket detaljerad beskrivning av dessa olyckor gavs. Haverigrupperna angav även

några troliga orsaker till olyckorna. En kortfattad sammanställning av olyckorna

på is/snöväglag gesi avsnitt 4.2 nedan. För att komplettera haverigruppernas

undersökningar med ytterligare material ombads polisen i Nyköping och

Jönköping att delta i projektet. Under två vintrar, 1993/94 och 1994/95, har en

haveriutredning gjorts med utgångspunkt från polisrapporterade halkolyckor.

Denna utredning har varit uppdelad i två parallella aktiviteter:

0 Utredning av väghållarens åtgärder för att fastställa varför väglaget blev

dåligt.

0 Utredning av inträffade olyckor - fordon, väg, trafikantbeteende etc - för att

fastställa varför olyckan inträffade.

1.2 Väghållning

Utvecklingen inom vinterväghållningen har avsevärt förbättrat möjligheterna att

upprätthålla en god vintervägstandard på det svenska vägnätet. Instrument och

teknik för förvarning av halksituationer har utvecklats och utnyttjas idag som en

naturlig del i produktionen. Med VägVäderinformationsSystem (VViS) och dess

fältstationer erhålls information om vägytans och luftens temperatur, luftfuktighet,

daggpunkt, nederbörd, vindhastighet och vindriktning. Från SMHI erhålls väder-

prognoser och så kallade molnbaserade ytprognoser. Prognoserna baseras, förutom

på väderobservationer från ett stort antal mätstationer runt om i landet (ca 600 st),

på information från vädersatelliter och väderradar. Med dessa prognoser som

beslutsunderlag kan väghållaren arbeta förebyggande och oftast förhindra att halka

uppstår istället för att arbeta ur underläge när halkan redan uppstått.

VTI har, i samarbete med Vägverket, under många år bedrivit forsknings- och

utvecklingsprojekt för att prova och utvärdera saltningsmetoder och alternativa

halkbekämpningsmedel. Under åren 1985-1990 genomfördes ett omfattande

forskningsprogram, kallat MINSALT-programmet, med målsättningen att mini-

mera de skadliga effekterna av saltanvändning utan att försämra trafiksäkerheten

(2).
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När det gäller den kemiska halkbekämpningen har effektivare spridnings-

metoder utvecklats vilka snabbt kan ge ett bra resultat. Saltningen som tidigare

enbart utfördes med torrt salt sker idag huvudsakligen med betydligt effektivare

befuktat salt eller med ren saltlösning. Genom att saltet redan vid spridningen är

fuktigt eller i lösning kan en mycket snabb effekt uppnås i de flesta väglag och

speciellt vid förebyggande spridning på torr barmark har möjligheterna till ett

effektivt resultat avsevärt förbättrats. Samtidigt som möjligheterna till användning

av effektiva metoder har förbättrats har emellertid också valmöjligheterna för

väghållaren blivit mycket större vilket innebär att valet av metod, utrustning,
spridningsmängder etc har blivit mer komplicerat.

1.3 Olyckor
Uppgifter om alla polisrapporterade olyckor har i denna utredning erhållits direkt

från polisen i de aktuella distrikten. Erfarenheter från tidigare undersökningar

visar dock att bortfallet är stort, dvs. polisen får inte kännedom om alla olyckor.

Detta har framkommit vid jämförelser med uppgifter från sjukvård, försäkrings-

bolag och någon gång även bärgningsfirmor. Bortfallet blir större vid

is/snöolyckor dels på grund av att många olyckor då inträffar och dels på grund av
att en del endast fastnar i snön i diket och får hjälp upp.

2 Syfte
Målsättningen med haveriundersökningen har varit att skaffa kunskaper som kan

leda till rekommendationer av strategi och arbetssätt vid olika väder-

leks/väglagssituationer och därmed minska antalet tillfällen med halt väglag
(gäller väghållning) samt att förbättra trafiksäkerheten (gäller olyckor).

3 Metod

3.1 Väghållning

Haveriutredningen baserades vintern 1993/94 på polisrapporterade olyckor som

inträffat inom ett utvalt driftområde på is/snöväglag. Vintern 1994/95 utökades

utredningen till att omfatta halkolyckor inom ytterligare ett driftsområde inom ett

annat polisdistrikt. Driftsområdena och motsvarande polisdistrikt kommer i fort-

sättningen att betecknas med siffrorna 1 respektive 2. Endast olyckor på motorväg,

samt en större väg med hastighetsbegränsning 90 km/tim, har ingått i den del som

gäller väghållningen medan ett större antal har tagits med i den andra delen av
utredningen som gäller orsaken till olyckan.

Då en sk. trafikmålsanteckning (polisrapport) om en olycka erhållits från något

av polisdistrikten inhämtades uppgifter om vilka åtgärder som väghållaren

genomfört upp till 12 timmar innan olyckan. Tyvärr kunde det gå ganska lång tid

från det att en olycka inträffade till dess att trafikmålsanteckningen erhölls. Detta

gjorde att det blev svårt att erhålla exakta tidsangivelser för när åtgärder genom-

förts. Uppgifter om luft- och yttemperatur, daggpunkt, luftfuktighet samt neder-

börd hämtades från närliggande VViS-station. Uppgifter om väglag och neder-

börd vid olyckstillfället fanns även angivna i polisrapporterna. Fem kategorier av
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väglag kunde anges i polisrapporten: vägbanan torr, vägbanan våt/fuktig, tjock

is/packad snö, tunn is (vägbanan synlig) samt lös snö/snömodd.

I Drift 94 anges väghållningsstandarden för ett antal standardklasser (1). Den

väghållningsstandard som skall användas på respektive vägnät inom en region

fastställes i planeringsprocessen. I Drift 94 finns rekommendationer av standard-

val med hänsyn till trafikflöde och vägkategori angivna. Enligt dessa

rekommendationer ska standardklass A2 (nationella vägnätet, ÅDT 8 000-15 999)

användas på de vägsträckor som ingår i denna studie. De standardkrav som gäller

för standardklass A2 finns redovisade i bilaga 2.

3.2 Olyckor

Ifrån trafikmålsanteckningarna hämtades uppgifter om typ av olycka (singel, om-

körning, möte, etc), hastighet, förarens ålder, väglag, väderlek samt ljusför-

hållande. Inför vintern 1994/95 gjordes även en tilläggsblankett till trafikmåls-

anteckningarna (se bilaga 3). På denna skulle noteras typ av däck, mönsterdjup,

detaljerat väglag samt väder.

4 Resultat

4.1 Väghållning

I tabellerna 1-3 nedan redovisas en sammanställning av uppgifter om väglag,

väder och olyckstyp hämtade ur polisrapporterna för de olyckor som ingått i

undersökningen.

Tabell 1. Sammanställning av uppgifter om väglag, väder och typ av olycka
hämtade ur polisrapporter under vintern 1993/94. (Driftomräde 1)

          

Tjock islpackad Tunn is Lös Våt/fuktig

snö (vägb. synlig) snö/snömodd

Totalt antal olyckor 1 9 27 1

Typ av olycka:

Singel 5 12

Omkörniilq 1 3 12 1

Väden

UppehåH 1 5

Regn 1 1

Snöbl. regn 4

Snöfall 9 17

 

Totalt 38 olyckstillfällen studerades under vinter 1993/94.

Lös snö/snömodd. Vid 27 tillfällen var väglaget i polisrapporten angivet som

lös snö/snömodd. Vid 21 av dessa 27 tillfällen med snömodd har det varit neder-

börd i form snö/snöblandat regn. Under pågående snöfall och 4 timmar därefter är

det största tillåtna snödjupet, enligt Drift 94, 4 cm lös snö. Detta gäller då vägytan

är varmare än -8°C, vilket är fallet vid alla de studerade olyckstillfällena. I polis-

rapporterna framgår det dock inte hur djup snön/snömodden var och för det mesta
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inte heller hur den var fördelad över vägbanan. Det är därför svårt att avgöra om

standardkravet i Drift 94 har varit uppfyllt.

1 de flesta fall har snöfallet pågått i ett par timmar eller mer innan första åtgärd

har satts in. Endast vid något enstaka tillfälle har saltning utförts förebyggande

innan eller precis i början av snöfallet. Anmärkningsvärt är att det också har före-

kommit flera tillfällen då yttemperaturen har legat på minusgrader och dagg-

punkten har legat högre än denna, vilket har inneburit att risk för rimfrostbildning

har förelegat, utan att åtgärd har satts in. Dessutom är detta den vädertyp som

VViS har de bästa möjligheterna att ge en förvarning om

Vid 5 av 27 olyckstillfällen med lös snö/snömodd har det varit uppehållsväder.

Enligt standardkraven i Drift 94 ska körfältet 4 timmar efter snöfall vara fritt från

snö och is. Vägrenen ska inom 6 timmar efter snöfall vara fritt från snö och is på

minst halva bredden närmast körfältet och på resterande del ha högst 2cm lös snö

och vara jämn. Vid tre av dessa tillfällen med lös snö/snömodd och uppehålls-

väder framgår av polisrapporten att snömodd endast förekom på vägrenen. Efter-

som högst 2 timmar har gått sedan snöfallet upphörde är detta väglag tillfredsstäl-

lande enligt standardkraven. Vid de två andra tillfällena var snömodden merjämnt

fördelad över körbanan, i det ena fallet eventuellt i kombination med is. I det

senare fallet var det ca 10 timmar sedan snöfallet upphörde vilket skulle innebära

att standardkravet i Drift 94 ej var uppfyllt.

Det förekommer ett antal gånger under den studerade vintern att flera olyckor,

upp till 6 stycken (dock inte inom samma arbetsområde), inträffat under samma

dag. Gemensamt för dessa gånger är att snöfall, i vissa fall kraftigt snöfall, har

pågått under en längre period (flera timmar).

Under en dag denna vinter inträffade 4 olyckor inom samma arbetsområde. Ett

snöfall började vid 6-tiden på morgonen och höll på under hela dagen fram till

midnatt. Olyckorna skedde vid 10-, 11-, 13- och 15-tiden. Första åtgärd, sprid-

ning av torrt salt, pågick mellan 9 och 13:30. Nästa åtgärd, kombiplogning med

spridning av torrt salt, påbörjades vid 14-tiden. Det är osäkert om någon saltning

gjorts före de 2 första olyckorna. Eftersom det inte framgår vilket snödjup det har

varit på vägen så går det inte att avgöra om åtgärder, plogning/kombiplogning,

borde ha satts in tidigare. Vidare framgår det av polisrapporterna att bilarna i de

två första olyckorna var försedda med sommardäck och dessutom höll ganska

höga hastigheter 80-90 km/tim med tanke på väglaget. Med lämpligare vinterdäck

hade kanske inte olyckorna behövt inträffat.

Tunn is. Vid 9 olyckstillfällen var väglaget angivet som tunn is, vid 8 av dessa

med lös snö/snömodd ovanpå, och vid samtliga tillfällen pågick snöfall.

En väglagsobservation hade utförts ca 1.5 timmar före ett par olyckor (35 och

36). Väglagsobservationen utfördes kl 16:50 och olyckorna inträffade kl 18:15

samt 18:25. Avståndet mellanobservationspunkten och olycksplatsen var i båda

fallen bara någon kilometer. Enligt uppgifter hämtade från närmaste VViS-station

började ett snöfall vid 10-tiden och upphörde ca 18:30. Yttemperaturen låg under

hela dygnet innan olyckorna strax under OOC och daggpunkten låg under större

delen av denna tid högre än yttemperaturen, dvs risk för rimfrostbildning förelåg.

Vid tidpunkten för olyckorna låg dock daggpunkten lägre än yttemperaturen.

Kombiplogning hade utförts mellan 11:15 och 13: 10 samt mellan 15:15 och

17:40. Vid väglagsobservationen angavs väglaget i observationspunkten vara

spårslitage med tunn is i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren. Det är

osäkert om den andra åtgärden utförts före eller efter väglagsobservationen. Den
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andra åtgärden har dock med all säkerhet utförts innan de båda olyckorna inträf-

fade. Trots detta verkar inte väglaget ha förbättrats sedan väglagsobservationen

1.5 timmar tidigare. I polisrapporterna angavs att väglaget vid olyckstillfällena var

lös snö/snömodd respektive tunn is med lös snö/snömodd. Uppenbarligen har det

varit svårt att få rent från is och lös snö/snömodd på vägen, trots en inte alltför låg

temperatur. En möjlig orsak till detta kan vara att en för liten giva har använts.

Genomgående så har dessutom saltet spridits torrt vid de åtgärder som utförts

innan olyckorna som har studerats i undersökningen. Detta kan möjligen vara

motiverat eftersom snö/snöblandat regn ofta har fallit i samband med saltningen

samt att lös snö/snömodd har förekommit på vägen. De rekommendationer som

gäller är annars att befuktat salt används för att få en så snabb och effektiv halkbe-

kämpning som möjligt.

För att salt ska börja verka på redan uppkommen halka, snö och is, krävs att

termisk energi finns tillgänglig och att saltet gått i lösning. Vid spridning av torrt

salt dröjer det en viss tid innan saltet börjar verka på vägbanan eftersom salt-

lösning först måste bildas. Ju kallare vägytan är desto längre tid tar det för saltet

att gå i lösning. Ytterligare ett problem med torrt salt är att behålla det på väg-

banan och att få det att gå i lösning innan fartvinden från trafiken för det utanför

vägen. Genom att redan före spridningen tillföra fukt kan man minska tiden för

saltet att gå i lösning och samtidigt få en bättre vidhäftning till vägytan.

Tabell 2. Sammanställning av uppgifter om väglag, väder och typ av olycka
hämtade ur polisrapporter under vintern 1994/95. (Driftområde 1)

     

Tjock islpackad Tunn is Lös

snö (vägb. synlig) snö/snömodd

Totalt antal olyckor 2 10 16

Typ av olycka:

Singel 1 7 12

Omkörning 1 3 4

Väder:

Uppehållsväder 1 6 3

Regn

Snöbl. regn 1 5

Snöfall 1 3 8

     

Totalt 28 olyckstillfällen har studerats under vintern 1994/95.

Lös snö/snömodd. Vid 16 olyckstillfällen har väglaget i polisrapporterna

angivits som lös snö/snömodd. 13 av dessa olyckstillfällen har inträffat under på-

gående snöfall/snöblandat regn. Vid de 3 övriga tillfällena har det varit uppehåll. I

ett av dessa fall upphörde snöfallet ca 8 timmar innan olyckan och i samband med

detta utfördes saltning + plogning. Trots detta har det alltså förekommit lös

snö/snömodd på vägbanan vid olyckstillfället vilket innebär att standardkraven i

Drift 94 inte har varit uppfyllda. Vid de övriga olyckstillfällena är det svårt att

avgöra om standardkraven i Drift 94 har varit uppfyllda eftersom det inte framgår

vilken tjocklek snömodden hade eller hur snömodden var fördelad över vägbanan.

Vid 4 tillfällen var olyckorna av typen omkörningsolyckor. Vid dessa är det

möjligt att snömodd endast förekom i en sträng mellan körfälten och/eller i väg-
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renen. Huvuddelen av olyckorna (12 stycken) var dock singelolyckor varför det

kan antas att fordonen framfördes i höger körfält och att snömodd förekom över

hela vägbanan,
Tunn is. Vid 10 tillfällen angavs väglaget vara tunn is i polisrapporten, vid 3

tillfällen i kombination med snömodd. Vid 7 av dessa tillfällen med tunn is på

vägbanan har ingen åtgärd utförts innan olyckan. Anmärkningsvärt är att saltning

vid några tillfällen inte utförts trots att risk för rimfrostbildning förelegat. Upp till

6 timmar har förflutit från det att yttemperaturen har uppmätts till lägre än dagg-

punkten till dess att åtgärd har utförts. Vid ett par tillfällen har yttemperaturen

varit låg (-8 till -9°C) vilket har medfört att man har avvaktat med åtgärd. Enligt

de rekommendationer som ges i MlNSALT-rapporten ska, vid risk för halka,

halkbekämpning ske i förebyggande syfte så att halka ej uppstår. Halkbekämp-

ningen bör vid dessa tillfällen ske med befuktat salt (eller saltlösning). Förutom att

detta ger en snabbare verkan och en bättre vidhäftning, som tidigare nämnts, så

sänks den praktiska nedre gränsen för spridning av salt. För torrt salt ligger den

nedre gränsen vid -6°C, medan den med befuktat salt sjunker till ca -15°C. Den

lägsta temperaturen för kemisk halkbekämpning på nationella vägar, som rekom-

menderas i MINSALT-rapporten, är -12°C. Det är därför frågan om det verkligen

var motiverat att avvakta med åtgärd vid de yttemperaturer som förelåg.

Vid 4 tillfällen med tunn is på vägbanan har det varit snöfall. Gemensamt för

dessa tillfällen är att saltning inte har utförts innan eller i början utav snöfallet

utan först efter någon eller några timmar.

Tabell 3. Sammanställning av uppgifter om väglag, väder och typ av olycka
hämtade ur polisrapporter under vintern 1994/95. (Driftområa'e 2)

     

Tjock islpackad Lös Vägbanan

snö snö/snömod våt + snömodd

d

Totalt antal olyckor 2 6 1

Typ av olycka:

Singel 1 3 1

Omkörning 1 3

Väder:

Uppehållsväder 1

Regn

Snöbl. regn 1

Snöfall 1 6

     

Endast halkolyckor som inträffat på motorväg samt en större väg med hastig-

hetsbegränsning 90 km/tim, under perioden 95-01 till 95-04, har studerats.

Antalet halkolyckor är, som framgår av tabellen ovan, mycket litet. Tyvärr är

åtgärdsrapporterna inte heller så detaljerade som de i driftsområdet inom polis-

distrikt l varför det i de flesta fall inte går att fastställa vid vilka tidpunkter

olycksplatserna har åtgärdats (saltats/plogats). Det framgår dock av tabellen ovan

att det vanligast förekommande väglaget i samband med olyckorna även här är lös

snö/snömodd. Vid samtliga tillfällen dessutom i kombination med snöfall.
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Som ett exempel på den information om åtgärder som finns att tillgå kan

nämnas en olycka som inträffade på vägsträckan med hastighetsbegränsning

90 km/tim vid 17-tiden. Både yt- och lufttemperatur låg under hela dygnet innan

olyckan omkring OOC och låg båda vid olyckstillfället strax under OOC. Eftersom

nederbördsgivaren på närmaste VViS-station var ur funktion finns det inga upp-

gifter om nederbörd. Enligt åtgärdsrapporten har en saltbil avdelats att åtgärda

enbart den vägsträcka på vilken olyckan inträffade. Kombiplogning har kontinu-

erligt utförts från kl 11:30 till kl 23:00. Saltgiva och spridningsbredd, vilka inte

angavs i åtgärdsrapporten, sades vara 15 g respektive 3 m och den totalt utspridda

mängden salt var 18 ton. Det framgår dock inte hur många varv som körts eller

vid vilka tidpunkter som olycksplatsen passerats. Av polisrapporten framgår att

det vid olyckstillfället rådde mycket svår halka och ymnigt snöfall. Det står också

att vägen ej var plogad. Slutsatsen av detta kan möjligen vara att endast en saltbil

var för lite för att erhålla tillfredsställande väglag (friktion) på vägen.
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4.2 Olyckor

4.2.1 Utredning av Vägverkets haverigrupper

Under vintern 1993/94 utredde Vägverkets haverigrupper 13 olyckor som inträffat

vid is/snöväglag. Följande faktorer kan ha medverkat till olyckans uppkomst

enligt haverigrupperna:

12

Orsak Antal olyckor

Halt väglag 9

Däck 9

Trafikanternas beteende 5

Hastigheten 4

Väderlek 3

Fordonet, övrigt 3

Väghållning 2

Trafikanternas kunskap 2

Eftersom enbart is/snöolyckor studeras är det självklart att halt väglag anges

som vanlig orsak, men det skulle inte behöva vara vanligt med dåliga däck. I

haverirapporten beskrivs olyckstyp, väder/väglag och däck som nedan:

1.

2.

3.

10.

sladd i högerkurva, körde av vägbanan, tunn is med modd (1,5 cm),

sommardäck

plötslig sladd, körde av, tunn is (vägbanan synlig), dubbade Vinterdäck,

kraftigt slitna

sladd i kurva, körde av, packad snö med inslag av is, dubbade vinterdäck,

dubbarna kraftigt nedslitna; obefintlig funktion fram och ringa bak.

skarp högerkurva, tappar väggreppet och glider rakt fram och krockar

med fordon 2, packad snö i kurvan, l dm modd på vägbanan, fordon 1

sommardäck och fordon 2 dubbdäck.

omkörning, moddigt och fuktigt i samband med snöfall, sommardäck

däckens typ och mönsterdjup ej lämpliga i rådande väglag . Föraren

angav den plötsliga och mycket överraskande frosthalkan som orsak till

olyckan.

tvingas av mötande, omkörande ut på vägren, några cm snö där,

dubbade vinterdäck som saknade dubb, däcken pga. ålder och förslitning
ej lämpliga som vinterdäck

efter omkörning ett kast, isigt väglag, dubbade vinterdäck som saknade

utstick

påfart motorväg, slog emot snövallen, kast, hamnade i mittremsan,

packad snö,dubbfria vinterdäck (friktionsdäck)

i fyrvägskorsning kör personbil in mellan lastbil och släp, tunt snötäcke,

mörkt, snöfall, dubbade vinterdäck (kompletteringsdubb), gott skick,

haverigruppen tar ej upp halkan som en faktor som medverkat till

olyckans uppkomst

personbil 1 håller mycket låg fart och blir påkörd bakifrån av personbil 2,

personbil 1 knuffas ut i mötande fält och kolliderar med lastbil, personbil

1 har dubbdäck och personbil 2 har sommardäck på axel 1 och dubbdäck

på axel 2. Vägbanan var hal med fläckar av tunnis.
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Förutom dessa 10 personbilsolyckor vid is/snöväglag finns en olycka med en

buss som har sommardäck (fram slitna, men lagliga) vid snömodd, en lastbil med

släp som har sommardäck på samtliga hjul vid våt vägbana och vissa hala partier

och en stulen personbil där dessutom föraren använde lugnande medel.

Fem förare var under 25 år och fyra var mellan 26 och 35 år. En förare var över

65 år. Totalt 16 förare var inblandade.

När man ser ovanstående sammanställning ställer man sig frågan om det är

vanligt med dåliga däck eller om det är de som har dåliga däck som orsakar

olyckor vid is/snöväglag? En undersökning av däckens kvalitet ute på väg borde

genomföras för att därmed avgöra vilka typer/kvaliteter som är vanliga.

4.2.2 Polisrapporterade olyckor

För att komplettera haverigruppernas undersökningar med ytterligare material

ombads polisen i distrikt 1 och 2 att delta i projektet.

Polisen anger tre olika is/snöväglag genom att kryssa för is/snö, lös

snö/snömodd eller tunn is. Dessutom kan polisen vid beskrivning av olyckan ge

fler detaljer om väglaget. I polisdistrikt 2 utnyttjade polisen VTIs väglagsblankett

under vintern 1994/95. På olycksblanketten finns inget förtryckt om däck-

utrustning utan det är enbart vid den detaljerade beskrivningen av olyckan som

detta kan komma fram eller vid vissa perioder då t.ex. VTI gjort nya blanketter

som polisen fyllt i.

Polisrapporterade olyckor på E4 i polisdistrikt 1 9311-9403

Totalt inträffade 38 olyckor vid is/snöväglag. Av dessa var 18singelolyckor, l7

omkörningsolyckor, 2 mötesolyckor och 1 kollisionsolycka. I samtliga olyckor

nämns att något fordon fått sladd och antingen kört i diket eller kolliderat med

annat fordon.

Väglag Antal olyckor Olyckans svårighetsgrad

lindrigt svårt dödsol.

lös snö/snömodd 26 7 l

tunn is och snömodd 7 1

tunn is 1 l

våt/fuktig+lös snö/snömodd 2

torr+tjock is/packad snö 1

våt/fuktig, regn 1

Däck Antal personbilar

sommardäck 7

dubbdäck 3

friktionsdäck l

ej angivet 28

Det är väglaget lös snö/snömodd som är det vanligaste väglaget vid is/snö-

olyckor. I omkörningsolyckorna har det omkörande fordonet fått sladd, men det
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nämns inget speciellt om mittsträng. Det är utifrån det lilla materialet svårt att

uttala signågot om svårighetsgraden av olyckorna varierar mellan olika väglag.

Dessvärre har vid flertalet av olyckorna inte angivits vilket däck fordonet har.

Fyra förare var under 25 år och 20 (53%) var i åldern 26-35 år. En förare var

över 65 år. Totalt 38 förare var inblandade.

Polisrapporterade olyckor på E41' polisdistrikt 1 9501-9504

Totalt inträffade 50 olyckor vid is/snöväglag. av dessa var 37 singelolyckor, 6

omkörningsolyckor, 5 mötesolyckor och 2 kollisionsolyckor. I flertalet olyckor

nämns att något fordon fått sladd och antingen kört i diket eller kolliderat med

annat fordon eller kanat i diket.

Väglag Antal olyckor Olyckans svårighetsgrad

lindrigt svårt dödsol.

lös snö/snömodd 17 4

lös snö/modd+tunn el tjock is/ps 4 1

Tjock is/packad snö 6 4

tunn is och snömodd l 1

tunn is 12 l l

våt/fuktig+lös snö/snömodd 4 2

tunn is+tjock is/packad snö 1

tunn is+våt/fuktig 4 3 1

Däck Antal personbilar

sommardäck 2

dubbdäck 1

ej angivet 59

Lös snö/snömodd dominerar även som väglag i denna delstudie, men här är

även tunn is tämligen vanligt väglag vid is/snö-olyckor. I ett fall nämns att

fordonet fått sladd i mittsträng och i ett fall sladd på grund av modd i vägkanten

där det var bart i övrigt.

I nästan inga olyckor har däcktyp angivits.

15 (27 0/0) förare var yngre än 25 år och 16 var i intervallet 26-35 år. Två förare

var 65 år eller äldre. Totalt var 55 förare inblandade.

Polisrapporterade olyckor i polisdistrikt 2 9501-9504

Totalt inträffade 22 olyckor vid is/snöväglag. av dessa var 13 singelolyckor, l

omkörningsolycka, 2 mötesolyckor och 6 kollisionsolyckor. I flertalet olyckor

nämns att något fordon fått sladd och antingen kört i diket eller kolliderat med

annat fordon eller kanat i diket.
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Väglag Antal olyckor Olyckans svårighetsgrad

lindrigt svårt dödsol.
lös snö/snömodd 12 1 4

Tjock is/packad snö 4

tunn is 2 1

våt/fuktig+1ös snö/snömodd 1

tunn is+våt/fuktig 2

1våt barmark+snöfa11

Däck Antal personbilar

sommardäck 11

allväder och sommar 1

dubbdäck 4

ej angivet 10

Lös snö/snömodd dominerar även som väglag i denna delstudie. I två olyckor

anges snödjupet till 10 cm och i två olyckor omnämns att fordonet fått sladd i

mittsträngen.

Trots att en speciell blankett användes för att ange däcktyp har för nästan

hälften av fordonen ändå inte denna uppgift angivits. Av de fordon som använde

sommardäck hade 2 stycken olagliga däck. Ett fordon hade precis 1,6 mm i

mönsterdj up ochett par hade mönsterdjupet 2 mm.

Fyra förare var yngre än 25 år och 9 var i intervallet 26-35 år. Ingen av förarna

var 65 år eller äldre. Totalt var 28 förare inblandade.

5 Slutsatser

En av målsättningarna med denna haveriutredning var att utreda väghållarens

åtgärder vid tillfällen då väglaget inte har varit tillfredsställande med halkolyckor

som följd. Genom att uppmärksamma eventuella brister i t.ex. organisation,

beslutsunderlag (VViS, prognoser från SMHI, observationsrundor, etc) samt

åtgärder (typ, saltmängd etc) skulle i förlängningen en effektivare Vinterväg-

hållning med ett minskat antal tillfällen med halt väglag kunna uppnås. Tyvärr har

denna målsättning, av olika orsaker, inte helt kunnat uppfyllas. Bland annat förflöt

en alldeles för lång tid från det att olyckan inträffade till dess att trafikmålsanteck-

ningen erhölls och uppgifter om åtgärder kunde samlas in. Dessutom saknades

tillräckligt detaljerade uppgifter om väglag och åtgärder. Däremot har det fram-

kommit resultat som bör vara intressanta för vidare utredning.

Resultaten ifrån den här utredningen samt Vägverkets haveriutredning visar på

att det bör finnas möjligheter att reducera antalet halkolyckor. Detta kan göras

genom att minska antalet tillfällen med halka samt genom att tex. ställa större

krav på de däck som fordonen är utrustade med.

Uppföljningen av väghållarens åtgärder innan olyckorna visade att det vid flera

situationer med halka borde ha funnits möjlighet att, med hjälp av informationen

från VViS-stationerna, förutse och därmed att förebygga denna i god tid. Som

exempel på sådana situationer kan nämnas rimfrostbildning samt våt vägbana som

fryser. Sammanställningen av det väglag som rådde vid olyckstillfällena enligt
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polisrapporterna visar också på ett mycket stort antal snömoddolyckor. Detta

skulle i vissa fall kunna tyda på att för få insatser med plogning har gjorts. En

annan slutsats kan också vara att kraven på standarden kanske borde skärpas.
Slutsatsen av åtgärdsuppföljningen är att antalet halktillfällen bör kunna

minskas genom effektivare halkbekämpning såsom tidigare, dvs mer förebyg-

gande åtgärder, mer plogning (för många snömoddolyckor) och effektivare
saltning med befuktat salt (och eventuellt saltlösning).

En stor förbättringspotential ligger troligen i att minska antalet olyckor genom

att ställa större krav på de däck som används vid vinterväglag. Tyvärr erhölls ett

alldeles för dåligt underlag för utvärdering av däckens kvalitet i den här utred-

ningen. I Vägverkets haveriutredning framgick det dock att däcken på en stor

andel av de fordon som var inblandade i halkolyckor var mycket dåliga. I 9 av de

13 halkolyckor som utreddes ansågs olämpliga/dåliga däck (5 sommardäck och 4

dåliga dubbdäck) vara en faktor som kan ha bidragit till att olyckan inträffat. Den

fråga som uppstår är om det är vanligt med dåliga däck eller om det är de som har

dåliga däck som orsakar olyckor vid is/snöväglag.

Som en jämförelse visas den uppskattade andelen personbilar med olika däck

samt andel trafikarbete vid is/snöväglag 1993/94 i tabell 4 nedan. Tabellen är

hämtad ur VTI Meddelande 756 (1995) i vilket de samhällsekonomiska konsek-

venserna av ett dubbdäcksförbud utreds (3).

Tabell 4. Andel personbilar (%) med olika däck samt andel trafikarbete (%) vid
is/snöväglagför 1993/94 (3).

 

Andel personbilar (°/o) Andel trafikarbete vid islsnö (°/o)

nov dec-mars april nov dec-mars april

Dubbdäck 49 64 44 64 76 57

Annat vinterdäck 8 13 13 10 15 17

Sommardäck 43 23 43 26 9 26

   

Den relativa olycksrisken på landsbygdsvägar vid is/snöväglag för olika däck

anges i VTI Meddelande 756 till: i
1 för sommardäck

0.6 för dubbdäck

0.75 för annat däck

Detta gäller den fördelning av bra - dåliga däck som var i bruk jan-feb 1990.

Enligt ovanstående borde dubbdäcken vara drygt 4 gånger så vanliga i

olyckorna som de två andra däckkategorierna. Nu är underlaget så litet att det inte

går att dra några statistiskt säkerställda resultat av haveriundersökningen, men

indikationerna finns ändå påatt de som orsakar en olycka har dåliga däck.

En kartläggning av standarden på den rullande bilparkens däckutrustning

vintertid har genomförts av NTF och Sveriges Försäkringsförbunds Trafiksäker-

hetsråd (4). Fältstudier, vid vilka dubbutstick och mönsterdjup mättes, genom-

fördes under 1-2 veckor under februari 1995 i Malmö, Stockholm och Sundsvall.

Den fördelning av olika däcktyper man fann i de tre regionerna visas itabell 5.
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Tabell 5 Andelen personbilar med olika typer av däck under den observerade
perioden ifebruari 1995 (4).

   

Mätplats Sommardäck Dubbdäck Vinterdäck utan dubb

Stockholm 15 °/o 67 °/o 18 °/o

Sundsvall 1 % 93 °/o 6 °/o

Malmö 52 °/o 26 °/o 22 °/o

  

Undersökningen visade bl a att 24 % av dubbdäcken, för landet totalt, hade ett

otillräckligt dubbutstick (S 0.6 mm). En undersökning vid VTI (VTI Rapport 354)

har visat att 0.6 mm dubbutstick får anses vara det minimum som ger dubbdäcket

avsedd effekt under normala körförhållanden (5). Vidare fann man att mönster-

djupet var sämre på sommardäck än på vinterdäck. Enligt STRO:s

rekommendationer för däck vintertid bör däcken ha minst 4 mm kvarvarande

mönster för att ha tillfredsställande väggrepp i det växlande väglag som före-

kommer vintertid. Mellan 10 och 25 % av bilarna i undersökningen, beroende på

vilken del av landet man studerade, var utrustade med däck vars mönsterdjup var

S 4 mm och ca 1 % hade ett mönsterdjup på 5 1.6 mm.

En finsk undersökning av vinterdäckens inverkan på trafiksäkerheten presente-

rades 1993 (6). Utredningen omfattade ca 300 olyckor under vintrarna 1987-90

som lett till att personer i motorfordon omkommit. Undersökningen visar att vid

olyckor i halka, vid hastigheter Över 70 km/tim, hade de olycksvållande förarnas

bilar över sex gånger oftare däck med ett mönsterdjup på mindre än 3 mm jämfört

med motparternas bilar. Det framkom också att nedslitna dubbdäck med ett

dubbutstick som var mindre än 0.5 mm förekom över fyra gånger oftare hos den

part som orsakat olyckor i halt väglag.

Mot bakgrund av de resultat som har framkommit i denna utredning samt

resultat från tidigare undersökningar föreslås följande fortsättning:

0 Undersökning av däckens kvalitet ute på väg för att därmed avgöra vilka

typer/kvaliteter som är vanliga. Dessa bör sedan ingå i test av begagnade

däcks väggrepp. Resultaten bör även utgöra underlag för planering av fort-

satta trafiksäkerhetsstudier.

0 Fortsatt haveriutredning av vinterväghållningen inom ett begränsat område.

Problemet med den haveriutredning som har gjorts var att en för lång tid

förflöt från det att en olycka inträffade till dess att uppgifter om halk-

bekämpningsåtgärder kunde inhämtas. För att minimera tiden görs uppfölj-

ningen av inträffade halktillfällen troligen lämpligast genom bevakning av

press (och övrig media) samt genom kontinuerlig kontakt med väghållaren

inom utvalt område. Uppföljningen kan också begränsas till kortare perioder

under en vinter.

VTI notat 43-1996 17



6 Referenser

1. Allmän teknisk beskrivning av driftstandard, DRIFT 94, Väglags-

tjänster, Vägverkets publ 1994:85.

2. Öberg, G., Gustafson K. och Axelson, L.: Effektivare Halkbekämpning

med Mindre Salt: MINSALT-projektets huvudrapport, VTI RAPPORT

369, 1991.

3. Carlsson, A., Centrell, P. och Öberg, G.: Dubbdäck. Samhällsekonomiska

konsekvenser. VTI meddelande 757, 1995.

4. Däck vintertid. En undersökning om användning av däck under vinter-

tid i olika delar av Sverige. NTF och Försäkrings Förbundet, 1995.

5. Nordström, 0. och Samuelsson, E.: Vinterdäcks väggrepp på is. VTI

Rapport 354, 1990.

6. Lundell, M.: Vinterdäckens inverkan på trafiksäkerheten. Diplomarbete,

Tekniska högskolan, Maskintekniska avd., Institutionen för Transportteknik,

Esbo, Finland, 1993.

18 VTI notat 43-1996



 

Bilaga 1

  

Väg-och Ttafik-
IInstitutet

Kent Gustafson 1993-04-27

Gudrun Öberg

 

HAVERIUTREDNING - VINTERVÄGHÅLLNING

1. BAKGRUND

Trots att förutsättningarna finns för att vinterväghållningen skall ske enligt de krav som

finns i RUD förekommer det att förhållandena på vägen är betydligt mycket sämre än

vad som är avsikten. Det förekommer vid ett flertal tillfällen under en vinter att

"misslyckanden" sker som leder till tillbud och olyckor, och rubriker av det slag som

visas i bilaga 1.

Varför blir det då på det sättet? Varför blev väglaget/förhållandena sådana att olycks-

risken ökade (av antalet olyckor och tillbud att döma) och varför hamnade bilarna i diket

eller körde fast?

En haveriutredning, uppdelad i två aktiviteter, skulle kanske kunna ge svar på dessa

frågor.

- Utredning av väghållarens åtgärder - hela kedjan från organisation,

beslutsunderlag till åtgärd - för att besvara varför väglaget blev dåligt.

o Utredning av inträffade olyckor - fordon, väg, trafikantbeteende etc - för attbe-

svara frågan varför olyckan eller incidenten inträffade.

1.1 Väghållning

Utvecklingen inom vinterväghållningssidan har avsevärt förbättrat möjligheterna att

upprätthålla en god vintervägstandard på det svenska vägnätet. Instrument och teknik för

förvarning av halksituationer har utvecklats och utnyttjas idag som en naturlig del i pro-

duktionen. Med vägväderinformationssystem (VVIS) och dess fältstationer, väderprog-

noser, radarbilder etc som beslutsunderlag kan väghållaren arbeta förebyggande och

oftast förhindra att halka uppstår istället för att arbeta ur underläge när halkan redan

uppstått.



Utvecklingen när det gäller den kemiska halkbekämpningen har givit tillgång till effekti-

vare metoder som snabbt kan ge ett bra resultat. Saltningen som tidigare enbart utfördes

med torrt salt sker idag huvudsakligen med betydligt effektivare befuktat salt eller med

ren saltlösning. Genom att saltet redan vid spridningen är fuktigt eller i lösning kan en

mycket snabb effekt uppnås i de flesta väglag och speciellt vid förebyggande spridning

på torr barmark har möjligheterna till ett effektivt resultat avsevärt förbättrats. Samtidigt

som möjligheterna till användning av effektiva metoder har förbättrats har emellertid

också valmöjligheterna för väghållaren blivit betydligt större vilket innebär att valet av

metod, utrustning, spridningsmängder etc har blivit mer komplicerat.

Utvecklingen på vinterväghållningssidan under senare år, bl a inom MINSALT-

projektet, har givit tillgång till effektivare snöröjnings- och halkbekämpningsmetoder.

De senare har ökat möjligheternaatt arbeta förebyggande och därmed använda mindre

mängd salt. Trots detta synes inte saltförbrukningen ha minskat utan tvärtom har det

från Vägverkets sida under desenaste vintrarna spridits väl så mycket salt som tidigare.

Vad beror detta på? Beror det på de organisatoriska förändringarna, de nya reglerna

RUD (t ex samma standard på vägren) eller de driftsinskränkningar som skett? Eller har

man blivit mycket effektivare och åstadkommer en bättre vintervägstandard än tidigare?

1.2 Olyckor

Uppgifter om alla polisrapporterade olyckor nås lätt för det statliga vägnätet i VVs väg-

databank. Från SCB går att få uppgifter om polisrapporterade personskadeolyckor på

statliga och kommunala vägar och gator. Bortfallet är dock stort dvs polisen får inte

kännedom om alla olyckor. Detta har framkommit vid jämförelser med uppgifter från

sjukvård, försäkringsbolag och någon gång även bärgningsfirmor. Bortfallet blir större

vid is/snöolyckor dels på grund av att många olyckor då inträffar och dels på grund av

att en del endast fastnar i snön i diket och får hjälp upp.

Det stora problemet är dock att det inte finns uppgifter om trafikarbete på olika väglag.

Sådana undersökningar har gjorts 1973 och 1977. De var mycket dyra och har inte gjorts

sedan dess. I en metodstudie om trafiksäkerhetseffekter av dubbdäcksanvändning prova-

des att genom enkäter till trafikanter få dem att ange hur långt de kört under gårdagen

och på olika väglag. Metoden förefaller användbar, åtminstone i väntan på nya väglags-

undersökningar.



I en konventionell olycksstudie erhålls uppgifter om samband av typen att vid ett visst

väglag är olyckskvoten x, och y gånger större än vid barmark. Detta förutsätter dock ett

trafikarbetsmått på Olika väglag. Ett annat sätt är att ange olyckskvoten före och efter en

vinterväghållningsåtgärd med schablonberäknat trafikarbete, dvs oftast inga skillnader

före/efter åtgärd.

Dessa undersökningar kan inte förklara varför olyckorna inträffat. En haveriundersök-

ning som innehåller en gedigen orsaks- och konsekvensanalys kan däremot göra detta.

Vilken hastighet höll fordonet? Vilken kvalitet var det på däcken? I vilken form var

föraren?

2. MÅLSÄTTNING

Målsättningen med de(n) föreslagna haveriundersökningarna(-en) är att

0 minska antalet tillfällen med halt väglag (gäller väghållning)

- förbättra trafiksäkerheten vintertid (gäller olyckor)

3 PROBLEMANALYS

3.1 Varför blev väglaget som det blev ??

Vid tillfällen då vinterväghållningen inte fungerat tillfredställande, olyckor och fastkör-

ningar har blivit resultatet, sker en detaljerad uppföljning av väghållarens åtgärder. Hela

kedjan från varsel eller prognos till bekämpningsåtgärd avses att undersökas för att finna

den eller de svagaste länkarna i kedjan. Därigenom kan kunskaperna om de olika leden i

väghållarens åtgärdskedja säkerligen förbättras samt behov av fortsatta FoU-aktiviteter

identifieras.

Då ett "misslyckande" har inträffat och man har fått halt väglag kan man skilja mellan

om åtgärd skett eller inte.

21) åtgärdad. Den aktuella vägsträckan har blivit åtgärdad men antingen har det skett för

sent eller har den utförda åtgärden inte haft avsedd effekt. Om åtgärden utförts för sent,



varför? Erhölls varsel om halt väglag eller en prognos som indikerade detta? I så fall när

och var den rätt? Fungerade VVIS, inkl sensorer etc. Var det någon utrustning som inte

fungerade eller annat som gjorde att plog- eller saltbilar inte kom ut i tid. Hade organisa-

toriska skäl betydelse, t ex områdets storlek och att det inträffade i gränsen till grann-

området?

Om åtgärden kan sägas ha utförts i tid har den inte haft avsedd effekt om det trots allt

blivit halt väglag. Det kan också vara så att det inte är möjligt att uppnå en fullgod effekt

med rimliga insatser. Så kan t ex vara fallet under mera intensivt snöfall då barmarks-

friktion i allmänhet uppnås först efter snöfallets upphörande och som också accepteras i

RUD. Vid tillfällen då åtgärder utförts men med dåligt resultat analyseras om "rätt"

metod använts, "rätt" mängd spridits, utrustningen fungerat, åtgärden utförts i "rätt" tid

CtC.

b) icke åtgärdad. Ingen åtgärd har utförts. Varför? Har inget varsel eller prognos som

indikerade risk för halka erhållits? Var prognosen fel? Har en felbedömning av

väderläget och behovet av åtgärd gjorts? Har något brustit i kommunikationen,

arbetsledning - driftpersonal, mellan arbetsområden, till/från vädertjänst etc? Fel på

utrustning?

3.2 Varför hände olyckan??

Via detaljerade undersökningar av inträffade olyckor klarläggs olycks-/skadeförlopp

som ger ökad kunskap och förbättrat faktaunderlag för att kunna vidta olycks- och

skadeförebyggande åtgärder samt ge impulser till fortsatt FoU.

Målsättningen är inte att utifrån statistiska grunder få underlag för slutsatserna utan att

låta enskilda olyckor utgöra ett komplement till den officiella statistiken.

Haveristudiens inriktning skall vara att studera samspelet mellan människa - fordon -

väg- och trafikmiljö inklusive väglag före, under och kanske efter olyckan. TRKS metod

skall användas. Den behandlar samspel i trafiken, datainsamling, analys och

konsekvens.

Nedan och under varje komponent ställs några frågor som vi bör fundera på vid mötet.



Undersökningen bör göras i samarbete med polis, väghållare, sjukhus, bärgare?

Undersökningen bör avgränsas geografiskt och kanske också till vissa typer av

olyckor?? Singelolyckor...

Följande frågor är endast några av desom bör besvaras i en undersökning av denna typ:

0 Vilket väder/väglag rådde? (Blir det häftigare väder numera, klimatförändring?)

0 Var trafikanten medveten om förhållandena innan resan påbörjades?

0 Kräver trafikanten att det alltid skall gå att åka, struntar i varningar?

0 Varför påbörjades resan?

0 Var bilen utrustad för förhållandena?

0 Vad tycker trafikanten var orsaken till olyckan?

Fordon: Få fram exempel på komponenter eller system som från teknisk synpunkt

direkt eller indirekt bidragit till olycka och som skall ligga till grund för hypoteser för

fortsatt FoU. Resultaten skall också ligga till grund för teknisk vidareutveckling samt ge

kännedom om på vilka punkter bristande underhåll och skötsel kan resultera i

trafiksäkerhetsrisker. Om möjligt kan jämförelser göras med ett "normalmaterial". Detta

för att få fram ev skillnader mellan olycksbilar och "normala".

0 Skall enbart personbilar studeras?

0 Vilken däcksutrustning hade fordonet? Lufttryck i däcken?

0 Fanns ABS?

0 Framhjuls-, bakhjuls- eller 4-hjulsdrift?

0 Fellastad?

0 ...?

Väg-/trañkteknikz Vägen kan ha sådana egenskaper att även en mycket vältränad

förare utsätts för avsevärd risk. Ett sådant exempel kan vara en halkkänslig plats som

föraren inte känner till om han inte brukar köra där. Orsaken till att differentiell, plötslig

halka uppkommer kan bero på inverkan av vägens konstruktion, beläggningen,

omgivningen (skuggparti etc) m m. Det är viktigt att få fram luckor i utbildning och

erfarenhet som lett till olycka på grund av att man inte kunnat "läsa" vägen och översätta

dess beskaffenhet till fordonsreaktion eller att man inte varit medveten om väglagets

inverkan. Vägen fram till olycksplatsen bör fotograferas och skissas.



Halkkänslig plats?

"Osynlig halka"?

Backe, kurva eller annan besvärlig plats eller Överraskande utformning?

Beteende: Den "mänskliga faktorn" kan antingen vara frågan om observations-

/uppmärksamhetsfel, bedömnings-/omdömesfel eller rena åtgärdsfel.

Eftersom man kan utgå från att trafikanten inte avsiktligt skapat olyckan, bör olycksana-

lysen inledas med att man undersöker vilken information trafikanten behövt för att

kunna undvika olyckan. Denna analys bygger på intervjudata som börjar med de

inblandades observationer innan den kritiska situationen uppstått, när de upptäckt övriga

inblandade, hur de tolkade situationen och predicerade vad som skulle komma att hända

och vad som sedan faktiskt inträffade.

Datainsamlingen sker via intervjuer med de inblandade. Intervjuerna bör göras så snart

som möjligt efter olyckan dels för att ev minnesbilder inte ska hinna suddas ut dels för

att eventuella rationaliseringar inte skall ha hunnit komma fram.

0 Visste du vilket väglag som gällde?

0 Om ja. Varför genomfördes resan?

Hade det gått att skjuta upp resan eller valt annat färdmedel?

0 Om Nej. Varför lyssnar du inte på väderprognoser, väglagsrapporter m m?

När Du väl var på vägen, varför anpassades inte beteendet efter

omständigheterna?

Missbedömde Du väglaget?

Reagerade Du för häftigt på någon situation?

...?



4 METOD OCH UTFÖRANDE

För att få uppgifter om väglaget vid olyckstillfället kan bilister som råkat ut för olyckan

användas. Denne kanske överdriver väglaget och det kan därför vara bra att undersöka

möjligheten att även få uppgifter från andra källor. Här kan tänkas polisens rapporter

med ev komplettering, observatörer (antingen särskilda eller de som följer upp standar-

den), väghållaren eller bärgare. Kanske kan boende utmed eller trafikanter på den aktu-

ella vägen utnyttjas. Uppgifter finns dessutom i tidningarna, men väglaget beskrivs ofta i

termer som "blixthalka", "snökaos" osv. Ett ytterligare alternativ kan vara att en

observatör/utredare inom projektets ram åker ut i nära anslutning till olyckor eller

misslyckanden för att dokumentera rådande väglag. En sådan ordning skulle emellertid

vara kostsam, ställa stora krav på tillgänglighet hos personal samt begränsas till ett

mindre område.

4.1 Väghållning

Uppföljningsprogram - vinterväghållning

0 väder- och väglagsdata

0 bakgrundsdata för vinterväghållning

organisation

beredskapsform, tider etc

beställning

produktion, centraler etc

områdesindelning, storlek

Aktuella uppgifter för uppföljning kan vara av två typer. Dels de som inte förändras

under vintersäsongen, t ex organisationen, upphandling, område etc. Dels de som

varierar från tillfälle till tillfälle, exempelvis väder, väglag och åtgärdsdata.

0 beredskapshavare?

0 beslutsunderlag? prognos ( TV/radio, SMHI etc ), VVIS, distr.bilar, observ.rundor

etc

- åtgärder? typ, mängder etc



4.2 Olyckor

En haveriundersökning är tämligen dyr. En undersökning där man kommer senare till

olycksplatsen kan kosta upp mot 10 000 kronor per olycka. Skall man komma så snabbt

till olyckan så att väglaget inte nämnvärt har förändrats fördubblas ungefär kostnaden.

Detta innebär att en pilotstudie kanske ska göras där polisrapporter och även förunder-

sökningar noggrant studeras. Det finns även möjlighet att i efterhand besöka dessa plat-

ser för att studera om annat på platsen än väglaget kan ha påverkat olyckan. Det är

knappast troligt att vi med hjälp av förundersökningsprotokoll kan få svar på alla de

frågor som vi ställer oss men att denna del kan vara ett komplement till en konventionell

haveristudie.

4.2.1 Haveristudier

Två nivåer kan väljas beroende på hur snabbt man vill vara på plats, dvs undersökning i

omedelbar anslutning till olyckan eller undersökning i efterhand. Dessa två metoder

finns beskrivna i VTI-rapport 375 (=VTI Notat T115) som bilägges. Som framgår är

metoden väl beprövad.

Det som är viktigt att diskutera på mötet är vilken nivå som skall väljas. Hur skall vi få

information om väglaget vid olyckan? Vilka frågor skall vi försöka besvara med

studien? En del frågor att utgå ifrån finns nämnda tidigare i denna PM.

4.2.2 Studier av polisrapporter och förundersökningsprotokoll

En pilotstudie kan inledas relativt snart där t ex tillfällen då vinterväghållningen inte

fungerat tillfredsställande studeras. Några tillfällen som kan användas är:

Oktober 92

Snöfallen börjar, flera snöfall under oktober

Västerbotten, Älvsborg, Halland och utefter södra Norrlandskusten.



November 92

Skåne, blixthalka, 14:e

December 92

Östergötland, återfrysning på E4 norr Norrköping, 23:e på morgonen

Februari 93

Östergötland, 20:e på kvällen, E4 stängs söder Norrköping på grund av snöfall.

Södertälje-Norrköping, 27:e på kvällen, E4 10 cm snö.

5 FÖRVÄNTAT RESULTAT

5.1 Väghållning

Om projektet blir tillräckligt stort borde det kunna ge underlag för nedanstående förbätt-

ringar.

Förbättring av

- prognosverksamhet

0 metoder

0 strategi

0 beslutshj älpmedel

0 information/kunskapsuppbyggnad

0 organisation

5.2 Olyckor

Förbättring av trafiksäkerhetsläget vintertid genom

- bättre utbildning/information

- bättre teknisk utrustning hos fordonet

- påbud dubbdäck/vinterdäck?

- varning halka ( slip, laser 7)

- ABS, 4-hjulsdrift premieras ?
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o bättre teknisk utrustning utefter Väg/bättre väg

- varning halka

- bygg ej in halkkänslighet

Dessa Vinterväglagsaspekter bör vägas met fördel - nackdel under

barmarksförhållanden.



Bilaga 2

Standardkrav för standardklass A2

Vägytan varmare än ca-8°C

Körfältet ska

0 under snöfall och upp till 4 timmar därefter inte ha större snödjup än 4 cm lös

snö.

0 inom 2 timmar efter regn, som orsakat halka, vara fritt från is.

0 vid uppehållsväder under Övrig tid vara fritt från snö och is

Vägrenen ska

0 inom 6 timmar efter snöfall vara fritt från snö och is på minst halva bredden

närmast körfältet och på resterande del ha högst 2 cm lös snö och vara jämn.

0 inom 2 timmar efter regn, som orsakat halka, vara fri från is på minst halva

bredden närmast körfältet.

0 vid uppehållsväder under övrig tid vara fri från snö och is på minst halva

bredden närmast körfältet och på resterande del ha högst 2 cm lös snö och vara

jamn.

Vägytan kallare än -8 °C

Körfältet ska

0 under snöfall och upp till 4 timmar därefter inte ha större snödjup än 4 cm lös

snö.

0 inom 4 timmar efter regn, som orsakat halka, ha tillfredsställande friktion.

0 vid uppehållsväder under övrig tid vara fritt från lös snö, jämnt och ha till-

fredsställande friktion

När vägytan åter blir varmare än -8 0C ska körfältet vara fritt från snö och is inom

1 dygn.

Vägrenen ska

0 inom 6 timmar efter snöfall vara fritt från lös snö, jämn och ha tillfreds-

ställande friktion. Högst 2 cm snö får dock förekomma på halva bredden

närmast diket.

0 inom 6 timmar efter regn, som orsakat halka, ha tillfredsställande friktion.

0 vid uppehållsväder under övrig tid vara fritt från lös snö, jämn och ha till-

fredsställande friktion. Högst 2 cm lös snö får dock förekomma på halva

bredden närmast diket.

När vägytan åter blir varmare än -8 0C ska vägrenen inom 1 dygn vara fri från

snö och is på minst halva bredden närmast körfältet.

VTI notat 43-1996



Väg- och transport-
farskningsinstitutet

Bilaga 3

Tilläggsblankett till trañkmålsanteckningen

Diarienummer:

C1.

C2.

C3.

 

Däckutrustning fram:

sommardäck D

Mönsterdjup:

Däckutrustning bak:

sommardäck ü

Mönsterdj up:

Detaljerat väglag:

Annat väglag vägrenen:

Förekomst av:

Väder:

Snöfall

Regn

Dimma

Bilbälte användes av:

förare ü

dubbade vinterdäck D annat D

Övriga synpunkter:

 

dubbade vinterdäck D annat D

Övriga synpunkter:

 

TB FB VB TjI PS TI RF LS SM

EIEI E] EII'J EIEI EI El

 

Ojämnheter D Sand B Hyvelspår D Mittsträng ü

Lätt Måttligt Tätt

EI El EJ
El El El E]
EI El EI

Underkylt

passagerare D (antal: __________ )

Förkortningar: TB=torr barmark, FB=fuktig barmark, VB=våt barmark, leztjock is, PS=packad snö, TI=tunn

is, RF=rimfrost, LS=lös snö (anges i cm), SM=snömodd (anges i cm).

VTI notat 43-1996



Bilaga 4
1(81)

Halkolyckor inom driftområde 1, 1993/94.

Nummer 1 93-11-20 09:45

Olyckstyp

En personbil fick sladd vid en bro. Föraren bromsade lite lätt (pumpbromsade) men
kunde inte häva sladden utan fordonet åkte ner i det vänstra diket. Bilen hade

sommardäck.
Hastighet enligt föraren: ca 90 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: (2 km från olycksplatsen)
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3,0 -2,0 -O,8 -O,8 1,0 2,0 1,7

Yttemperatur -1,7 -1,2 -O,6 -O,2 1,0 1,6 1,7

               

Fuktighet 84 63 66 61 59 67 72
Daggpunkt -5,0 -8,3 -6,5 -7,5 -6,0 -3,2 -2,7

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| snö I [93-12-20; 06:00 [93-12-20; 23:30

Åtgärder:

Ingen åtgärd utförd senaste 12 tim.



Bilaga 4
2(81)

Nummer 2 93-11-20 11:10

Olyckstyp

En personbil låg mellan två andra bilar och körde rakt fram. Plötsligt släppte väggreppet
och bilen började att svänga. När bilen var på väg ner mot mittdiket släppte föraren
bromsen och lät bilen fortsätta. Bilen hade sommardäck.
Hastighet enligt föraren: ca 80 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3,2 -2,5 -0,8 -1,2 0,6 1,7 1,6

Yttemperatur -l,5 -l,7 -0,5 -O,6 0,6 1,2 1,7

               

Fuktighet 87 7 1 66 59 57 63 74

Daggpunkt -4,9 -7,0 -6,4 -8,1 -6,5 -4,3 -2,5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

Isnö 1 [93-12-20; 06:00 1934220; 23:30 J

Åtgärder:

Ingen åtgärd utförd senaste 12 tim.



Bilaga 4
3(81)

Nummer 3

Olyckstyp

En personbil fick efter omkörning av enannan personbil sladd och sladdade ner i det
högra diket och voltade. Bilen låg kvar på taket.
Hastighet enligt föraren: ca 60 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Tunn is med lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 2 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3,4 -2,9 -1,7 -1,1 -0,3 1,2 1,5

Yttemperatur -1,6 -1,7 -1,1 -0,6 0,1 1,1 1,7

             

93-11-20 13:00

    

Fuktighet 84 77 63 63 60 62 86

Daggpunkt -5,3 -6,3 -7,9 -7,3 -7,0 -5,0 -O,2

Optisk nederbördsgivare vid VViS station 0403

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

Isnö [93-12-20; 06:00 |93-12-20; 23:30 J

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:00-13:30 Tont 25 ja

     

     

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI, Observationsrunda

 



Bilaga 4
4(81)

Nummer 4 93-11-20 14:00

Olyckstyp

En personbil sladdade vid en viadukt Över mötande körfält och ner i vänstra diken,
därefter studsade den upp mot vänstra brofästet.

Typ av väg: Motortrañkled

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 2 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3,7 -3,2 -2,0 -1,0 -0,5 1,3 1,5

Yttemperatur -1,7 -1,5 -1,1 -O,3 0,4 1,3 1,6

                  

Fuktighet 95 94 70 74 68 7 1 89

Daggpunkt -4,3 -4,0 -7,0 -5,2 -6,0 -3,5 0,1

Optisk nederbördsgivare vid VViS station 0403

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I snö I | 93-12-20; 06:00 [93-12-20; 23:30

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sändning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-1 1:40 Torrt 25 ja

12:00-16:00 X Torrt 25 ja

   

 

   

    

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: SMHI, Observationsrunda



Bilaga 4
5(81)

NummerS 93-11-20 15:15

Olyckstyp

Långtradare 2 har färdats norrut. Personbil 3 har gjort någon manöver som medfört att
långtradaren tvingats ut i mittremsan med sladd som följd. Personbil 1 på väg söderut
har kört in i långtradaren. Personbil 3 har tuschat densamma. Personbil 4 på väg söderut
har hamnat i diket i samband med undanmanöver.
Hastighet enligt föraren: ca 75-80 km/h

Typ av väg: Motortrañkled

Väglag: Tunn is

Väder: Snöfall, Gryning/skymning

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -4,1 -3,2 -2,6 -1,0 -1,3 1,0 1,7

Yttemperatur -2,6 -1,2 -1,6 -0,4 0,0 1,1 1,4

                  

Fuktighet 95 93 82 77 65 66 81

Daggpunkt -4,7 -4,1 -5,2 -4,7 -7,3 -4,7 -1,2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[ snö I I 93-12-20; 06:00 [934200, 23:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ica plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:00-13:00 Torrt 25 ja

14:00-17:00 X Torrt 25 ja

     

 

 

    

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: SMHI, Observationsrunda



  

Nummer 6

Olyckstyp

Bilaga 4
6(81)

93-12-16 06:10

En personbil fick sladd under omkörning av en buss. Bilen sladdade in i en bergvägg på
höger sida.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Regn, Mörker

VViS: 2 km från olycksplatsen

                        

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 2,1 0,6 0,0 0,9 -0,1 -3 ,6 -5,0

Yttemperatur -0,2 -1,1 -1,8 -1,7 -2,9 -5,8 -8,0

Fuktighet 91 65 68 77 87

Daggpunkt -1,2 -5,0 -5,5 -7,1 -6,6

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 931215; 20:30 931216; 02:30

snöblandat regn 931216; 02:30 931216; 04:30

regn 931216; 06:00 931216; 06:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sändning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

23:00-00:40 X Torrt 20 ja

01:05-04:10 X Torrt 20 ja

05:00-08:10 X Torrt 20 ja

 

 

 

 

 

      



Nummer 7

Olyckstyp

Bilaga 4
7(81)

93-12-16 09:40

Ett fordon har på okänt sätt hamnat i diket på höger sida liggande på taket.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Våt/fuktig med Lös snö/snömodd

Väder: Regn, Dagsljus

VViS: 3 km från olycksplatsen  

               

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 2 0 2 1 1 0 -4 0

Yttemperatur 0 -0 -1 1 -1 8 -6

Fuktighet 62 78

Daggpunkt -5 4 -7 4

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 931215; 20:30 931216; 02:30

snöblandat regn 931216; 02:30 931216; 04:30

regn 931216; 06:00 931216; 06:30

regn - snöbl. regn 931216; 07:00 931216; 09:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

22:30-00:30 X Tom 20 ja

01:00-03:30 X Tom 20 ja

04:00-07:00 X Torrt 20 ja

          



Bilaga 4

8(81)

Nummer 8 93-12-23 11:15

Olyckstyp

En personbil som skulle köra om en lastbil ñck sladd och kanade över mittremsan och
Över motsatta körbanan och ner i vänster dike.
Hastighet enligt föraren: ca 80-90 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8_ 12 16 20 24 tim före olycka
Lufttemperatur 0,0 -7,4 -4,0 -3,7 -0,5 0,6 1,2

Yttemperatur -1,2 -7,0 -5,8 -4,4 -2,0 -0,4 -0,3

                 

Fuktighet 99 97 97 97 86 83 79

Daggpunkt 0,0 -4,3 -4,3 -4,0 -2,2 -1,5 -1,7

Optisk nederbördsgivare vid VViS station 0404

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[snö | I 931223; 08:30 1931223; 12:00

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sändning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-11:45 Torrt 15 ja

      

     

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI



Bilaga 4
9(81)

Nummer 9 93-12-23 11:30

Olyckstyp

En personbil var på väg att köra om en lastbil, fick sladd och snurrade. Bilen hamnade i

mittremsan.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöblandat regn, Dagsljus

VViS: 2 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 1,2 -3,5 -6,8 -3,7 -l,7 0,0 0,8

Yttemperatur -0,8 -4,5 -5,5 -4,3 -2,2 -0,6 -0,4

                  

     

Fuktighet 97 95 94 96 92 81 72

Daggpunkt 0,8 -4,0 -7,5 -4,0 -2,7 -2,7 -3,4

Optisk nederbördsgivare vid VViS station 0403
Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 931223; 07:30 931223; 10:30

snöbl. regn - regn 931223; 10:30 931223; 15:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-11:45 Torrt 15 ja

 

 

    

     



Nummer 10

Bilaga 4
10(81)

93-12-23 14:00

  

Olyckstyp

Personbil 1 färdades i omkörningfältet. Plötsligt fick han sladd och kanade över i
mötande körfält där han kolliderade med personbil 2. Tät trafik.
Hastighet enligt föraren: ca 90 km/h

Typ av väg: Motortrañkled

Väglag: Våt/fuktig

Väder: Regn, Dagsljus

VViS: 2 km från olycksplatsen

              

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 1,5 0,9 -5,4 -4,5 -3 ,2 -0,9 0,7

Yttemperatur 0,3 -1,0 -6,3 -5,7 -4,2 -2,1 -0,6

Fuktighet 98 98 98 98 97 96 86

Daggpunkt 1,2 0,6 -5,7 -4,7 -3,6 - l ,4 - l ,l

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 931223; 07:30 931223; 10:30

   

snöbl. regn - regn 931223; 10:30 931223; 15:30

     

    

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-11:50 Torrt 25 ja

13:00-17:00 X Torrt 25 ja

 

  

 

  

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: SMHI, Observationsrunda

 



Bilaga 4
11(81)

Nummer 11 93-12-23 19: 15

Olyckstyp

Tät trafik rådde vid tillfället och då framförvarande fordon oförklarligt bromsade fick
föraren av en personbil, när han i sin tur bromsade, sladd och körde ner i diket på

vänster sida.

Hastighet enligt föraren: ca 70 km/h

Typ av väg: Motortrañkled

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, snöblandat regn, Mörker

VViS: 1 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,3 1,5 1,1 -3,3 -4,8 -3,9 -2,2

Yttemperatur 0,0 0,7 -2,1 -4,7 -5,9 -4,6 -2,7

                    

     

Fuktighet 98 98 98 98 98 97 96

Daggpunkt 0,0 1,2 0,9 -3,6 -5,0 -4,3 -2,7

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 931223; 07:30 931223; 10:30

snöbl. regn - regn 931223; 10:30 931223; 15:30

snö 931223; 15:30 931224; 02:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-11:50 Torrt 25 ja

13:00-17:00 X Torrt 25

    

   

   

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI

 



Bilaga 4
12(81)

Nummer 12 93-12-23 20: 10

Olyckstyp

Ett fordon stannade för att svänga vänster in på en bensinmack. Bakomvarande fordon
uppfattade detta försent och fick sladd då han bromsade i snömodden. Han kom över i
motsatt körfält och krockade med en mötande bil.
Hastighet enligt föraren: ca 55 km/h

Typ av väg: Annan allmän väg (max 90 km/h)

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöblandat regn, Mörker

VViS: 3 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,2 0,5 0,6 -l,9 -4,8 -4,5 -3,0

Yttemperatur 0,0 -0,2 -O,6 -3,6 -6,1 -5,1 -3,4

                   

Fuktighet 98 99 98 98 98 98 96

Daggpunkt 0,1 0,4 0,6 -2,2 -5,0 -4,8 -3,5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| snö ] | 931223; 10:00 1931223; 22:00
(givaren var trasig före kl 10:00)

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sändning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-11:50 Torrt 25 ja

13:00-17:00 X Tom 25 ja

19:30-22: 15 X ja

       

    

Initierad av: Övervakaren

Beslutsunderlag:



Bilaga 4
13(81)

Nummer 13 93-12-23 21:50

Olyckstyp

En personbil som skulle svänga av vid en avfart ñck sladd och kanade ner i diket på
höger sida. Bilen hade sommardäck.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Mörker

VViS: 1 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,3 0,8 1,7 1,2 -4,0 -3,7 -2,2

Yttemperatur -0,2 0,2 1,2 -0,7 -6,3 -5,5 -3,5

                      

    

Fuktighet 99 99 98 99 99 98 96

Daggpunkt 0,2 0,6 1,7 1,2 -4,3 -4,0 -2,7

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 931223; 07:30 931223; 10:30

snöbl. regn - regn 931223; 10:30 931223; 15:30

snö 931223; 15:30 931224; 02:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-11:30 Torrt 25 ja

14:00-17:00 X Torrt 25 ja

19:30-22:00 X ja

 

          



Bilaga 4
14(81)

Nummer 14 9 93-12-24 12:20

Olyckstyp

En personbil fick sladd på en isfläck, körde ner i högra diket och slog runt.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Uppehållsväder, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -2,2 -1,7 -1,2 0,2 0,4 0,8 1,2

Yttemperatur -1,7 -1,7 -1,7 -0,4 -0,2 0,0 -0,4

                 

Fuktighet 94 93 93 97 97 97 97

Daggpunkt -3,0 -2,5 -2,0 0,0 0,1 0,6 0,8

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

|snö l |931223; 15:30 I931224; 02:00 J

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

ca plan
Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/

bredd nej

08:00-13:20 Torrt 15 ja

           

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI



Bilaga 4
15(81)

Nummer 15 93-12-26 13:45

Olyckstyp

En personbil ñck sladd på den mycket hala vägbanan och åkte av vägen på höger sida.
Bilen hade friktionsdäck.
Hastighet enligt föraren: ca 70 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Tunn is, Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -1,2 -0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 0,6

Yttemperatur -0,8 -0,8 -0,8 -1,2 -0,6 -0,1 -0,3

                       

   

Fuktighet 92 90 85 85 88 86 87

Daggpunkt -2,2 -1,7 -1,6 -1,2 -1,2 -1,6 -0,8

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 931226; 03:30 931226; 04:30

regn 931226; 04:30 931226; 05:30

snö 931226; 11:00 931226; 13:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
. bredd nej

01:20-03:40 X Torrt 25 ja

12:05-14:05 Torrt 25 ja

15:30-18:15 X Tom 25 ja 

  

       

 



Bilaga 4
16(81)

Nummer 16 93-12-26 14:30

Olyckstyp

En lätt lastbil ñck plötsligt sladd och kanade av vägbanan och hamnade i mittremsan.
Vägbanan var mycket hal. Fordonet hade sommardäck.
Hastighet enligt föraren: ca 75 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Tunn is med lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -1,2 -0,8 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6

Yttemperatur -1,2 -0,5 -0,2 -l,1 -0,6 -0,6 1,2

                          

Fuktighet 91 92 85 84 87 86 83

Daggpunkt -2,4 -1,7 -l,7 -1,5 -1,2 -1,5 -1,5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 931226; 03:30 931226; 04:30

regn 931226; 04:30 931226; 05:30

snö 931226; 11:00 931226; 13:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

ca plan
Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
_ bredd nej

01:20-03:40 X Torrt 25 ja

12:05-14:05 Torrt 25 ja

15:30-18:15 X Torrt 25 ja

 

 

    

 

    



Bilaga 4
17(81)

Nummer 17 93-12-27 14: 15

Olyckstyp

Personbil 1 fick sladd under omkörning av ett annat fordon. Bilen körde in i sidan på en
mötande lastbil och fortsatte att snurra på vägbanan. Den krockade även med personbil
2 som färdades bakom lastbilen.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -4,3 -3,2 -3,5 -2,9 -2,5 -3,5 -3,0

Yttemperatur -2,7 -2,2 -2,4 -2,0 -2,2 -2,5 -2,0

                 

Fuktighet 93 93 94 94 96 93 92

Daggpunkt -5,0 -3,9 -4,0 -3,5 -2,9 -4,3 -4,0

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| snö 1 1931226; 2030 | 931227; 17:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

07:30-18:30 Torrt 20 ja

    

 

 

     

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI



Bilaga 4
18(81)

Nummer 18 93-12-28 14:45

Olyckstyp

En personbil låg efter en omkörning kvar i Vänster körfält och kom ut i snömodden,
vilket gjorde att bilen skar av åt vänster och hamnade i mittremsan. God sikt, låg
trafikintensitet.
Hastighet enligt föraren: ca 105 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Uppehållsväder, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3,5 -5,5 -6,4 -4,5 -4,0 -3,7 -2,7

Yttemperatur -3,2 -4,5 -4,5 -3,4 -3,0 -2,5 -1,6

               

Fuktighet 93 90 9 1 9 1 94 93 96

Daggpunkt -4,5 -6,8 -7,5 -5,8 -5,0 -4,5 -3,2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid
| snö | 193127; 00:00 |931227; 16:00

Åtgärder:

Ingen åtgärd utförd senaste 12 tim.



Bilaga 4
19(81)

Nummer 19 93-12-28 21:15

Olyckstyp

En personbil fick efter en omkörning av en lastbil sladd och hamnade i mittremsan.
Bilen hade sommardäck.
Hastighet enligt föraren: knappt 100 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Mörker

VViS: 1 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,1 -0,5 -3,4 -8,6 -8,3 -4,5 -2,7

Yttemperatur -1,1 -2,5 -3,5 -7,0 -6,5 -3,5 -2,9

             

  

  

Fuktighet 98 92 90 94 94 87 87

Daggpunkt 0,0 -1,2 -4,5 -9,3 -9,1 -6,0 -4,4

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I snö I | 931228; 19:00 I 931228; 24:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

20:45-22:30 Torrt 30

 

 

         

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI



Bilaga 4
20(81)

Nummer 20 93-12-30 09:30

Olyckstyp

En personbil ñck sladd, snurrade runt två varv varefter den gick ner i mittremsan.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,4 l ,7 1,7 1,2 1 ,2 0,6 -0,4

Yttemperatur -0,2 -0,2 -0,2 -0,5 -0,3 -0,3 -1,6

            

    

 

Fuktighet 98 84 87 85 95 95 96

Daggpunkt 0,2 -0,4 0,2 -0,6 0,6 0,1 -0,8

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[snö | 1931230; 09:30 I 931230; 15:00 J

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

08:00-11:00 X Torrt 30

     

 

     



Bilaga 4
2l(81)

Nummer 21 93-12-30 11:05

Olyckstyp

En personbil försökte göra en omkörning men avbröt den för att det var för moddigt.
När föraren gått tillbaka bakom framförvarande fordon började bilen sladda. Föraren
klarade första sladden men retursladden ñck bilen att snurra och den träffade en
personbil och en lastbil i mötande körbana. Det snöade mycket och var moddigt över i
stort sett hela vägbanan.

Typ av väg: Motortrañkled

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,4 1,0 -1,3 0,7 0,4 -0,3 -1,0

Yttemperatur -0,5 -0,4 -0,9 -0,8 -0,3 -0,9 -1,7

                 

Fuktighet 96 92 91 89 97 97 97

Daggpunkt -0,1 -0,1 0,1 -0,7 0,0 -0,7 -1,4

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I snö l 1931230; 09:30 1931230; 15:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

08:00-11:00 X Torrt 20 ja

         

  

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: SMHI



Bilaga 4
22(81)

Nummer 22 93-12-30 15:05

Olyckstyp

En personbil gick ut i vänster körfält för att köra om en långtradare. Under omkömingen

körde föraren ut i snömodd som låg mot mittremsan. Bilen fick sladd och sladdade i mot
långtradaren, flck sedan retursladd, voltade och hamnade på taket i mittremsan.
Hastighet enligt föraren: ca 110 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Våt/fuktig med lös snö/snömodd

Väder: Uppehållsväder

VViS: 2 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,5 0,5 1,6 2,0 1,2 1,2 0,3

Yttemperatur 0,5 -0,4 0,0 -0,1 -0,2 0,1 -0,6

                  

Fuktighet 96 96 84 86 82 92 97

Daggpunkt 0,0 0,0 -0,5 0,2 -1,2 0,2 0,0

Optisk nederbördsgivare vid VViS station 0403

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[snö | I 931230; 09:30 I 931230; 15:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

08:00-11:00 X Torrt 30 ja

12:00-15:00 X Torrt 30 ja

   

 

 

     

 



Bilaga 4
23(81)

Nummer 23 93-12-31 13:40

Olyckstyp

En personbil körde ut i vänster körfält för att göra en omkörning. I snömodden fick
föraren sladd på bilen som gled ner i mittremsan. Bilen voltade och blev stående på
sidan.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 2 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,5 0,6

Yttemperatur -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,3 0,6 0,6

                   

Fuktighet 98 98 98 99 99 99 99

Daggpunkt 0,2 0,3 0,2 0,0 0,2 0,4 0.6

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| snö I [93-12-31; 08:00 1934201; 22:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

10:30-13:30 X Torrt ja

14:30-19:00 X Torrt ja

20:30-23:30 X Torrt ja

         

  



Bilaga 4
24(81)

Nummer 24 93-12-31 14:20

Olyckstyp

En personbil blev omkörd av ett annat fordon och snömodd stänkte upp så att föraren
inte såg något genom vindrutan. Föraren bromsade och fick då sladd varvid bilen
hamnade i mittremsan.
Hastighet enligt föraren: ca 70 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöblandat regn, Dagsljus

VViS: 1 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6

Yttemperatur -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,2 0,1 0,4

                   

Fuktighet 96 96 94 96 96 96 96

Daggpunkt -0,1 0,0 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 0,3

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| snö ] 193-12-31; 08:00 [93-12-31; 22:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

10:30-13:30 X Torrt ja

14:30-19:00 X Torrt ja

20:30-23:30 X Tom ja

       

    



Nummer 25

Olyckstyp

Typ av väg:

Väglag: Våt/fuktig

Väder:

VViS: 2 km från olycksplatsen

Bilaga 4
25(81)

94-01-02 18:45

                 

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -6,0 -4,5 -4,9 -4,9 -1,5 -3 ,5 -3 ,2

Yttemperatur -3,5 -2,7 -3,5 -3,0 -1,5 -2,4 -2,0

Fuktighet 97 93 96 97 95 95 94

Daggpunkt -6,4 -5,5 -5,4 -5,3 -2,0 -4,0 -3,9

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

lingen I I |

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

X ej angiv. 20 ja

  

 

 

 

      

(Påljungshage utringd 18:30, rensning efter bärgning E4)

Initierad av:
Beslutsunderlag:



  

Nummer 26

Olyckstyp

Bilaga 4
26(81)

94-01-03 16:50

En personbil låg efter en omkörning kvar i vänster körfält. Föraren kom in i snökanten
till vänster, bromsade och styrde, varvid bilen fick sladd och slog runt och hamnade på
taket i mittremsan.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Torr med tjock is/packad snö

Väder: Uppehållsväder, Gryning/skymning

VViS: 2 km från olycksplatsen

                     

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3 ,2 -2,9 -2,2 -2,0 -4,5 -1,2 -1,6

Yttemperatur -2,2 - l ,7 -1,6 -1,6 -2,7 - l ,2 -2,0

Fuktighet 94 95 95 96 97 95 96

Daggpunkt -4,0 -3,5 -2,9 -2,5 -4,8 -1,7 -2,0

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 940103; 16:30 940103; 17:00

snö 940103; 17:30 940103; 23:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

12:30-14:30 Torrt 20 ja

 

 

 

  

 

 

    



Bilaga 4
27(81)

Nummer 27 94-01-05 07:45

Olyckstyp

En personbil fick efter omkörning av en lastbil sladd och bilen skar ner i mittremsan.
Vänster körfält mycket moddigt, höger körfält i stort sett snöfritt.
Hastighet enligt föraren: knappt 110 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Gryning/skymning

VViS: 4 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,8 0,8 0,4 0,5 -0,1 -0,8 -3,9

Yttemperatur -0,3 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -l,7 -4,0

             

    

Fuktighet 97 97 97 95 93 93 97

Daggpunkt 0,6 0,5 0,1 -0,1 -1,0 -1,7 -4,0

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

|ingen I l

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

Torrt 20 ja

     

      

(ingen åtgärd utförd 5/1, kanske 4/1 på kvällen)

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: Observationsrunda



Bilaga 4
28(81)

Nummer 28 94-01-09 14:00

Olyckstyp

En personbil framfördes på en påfartsramp till motorväg. Vägbanan var snötäckt med
mörka hjulspår och kantades av snövallar som inkräktade på bredden. Fordonet törnade
emot snövallen på vänster sida och fick därigenom sladd. Fordonet fortsatte därefter på
tvären över Spärrfältet mellan påfartsramp och motorväg. Spärrfältet var täckt av ett tio
cm tjockt skarsnölager som kraftigt dämpade farten innan fordonet fortsatte över
motorvägen och ner i mittremsan där det stannade i en snövall.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Se ovan

Väder: ?

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3,7 -4,5 -4,4 -2,5 0,8 1,5 2,7

Yttemperatur -3,2 -6,0 -5,5 -3,5 0,1 0,6 2,2

                

Fuktighet 97 97 97 96 82 89 93

Daggpunkt -4,0 -5,0 -4,8 -2,9 -l,6 0,1 1,7

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I ingen I I I

Åtgärder:

Tid Plogning Salming Sandning Enl.

plan
Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/

bredd nej

   

 

 

       

Initierad av:

Beslutsunderlag:



Bilaga 4
29(81)

Nummer 29 94-01-19 16: 15

Olyckstyp

En lätt lastbil skulle köra om en långtradare. Plötsligt svängde långtradaren uti

vänsterfältet för att köra om bilen framför. Föraren i den lätta lastbilen ñck sladd och

sladdade ner i mittremsan.
Hastighet enligt föraren: ca 80 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöblandat regn, Mörker

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,2 -0,3 -0,8 -2,5 -6,3 -12,5 -10,8

Yttemperatur -0,8 -1,7 -3,4 -6,3 -9,3 -11,8 -9,6

                       

     

Fuktighet 97 93 93 88 87 87 87

Daggpunkt 0,0 -1,0 -1,7 -3,9 -7,8 -14,1 -12,5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 940119; 04:00 940119; 11:30

snö 940119; 12:00 940119; 15:30

snöbl. regn - regn 940119; 16:00 940119; 19:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

06: 10-07:45 Torrt 20 ja

09:15-10:30 X Torrt 20 ja

12:15-13:30 X Torrt 20 ja

14:30-16:00 X Torrt 20 ja

17:15-19:15 X Tont 20 ja

 

  

 

 

 

    

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: SMHI, Observationsrunda

 



 

Bilaga 4
30(81)

Nummer 30 94-01-30 16:55

Olyckstyp

En lätt lastbil fick sladd och tömade emot ett vägräcke med höger sida. Fordonet
hamnade därefter på vägrenen. Vägbanan moddig, kraftigt snöfall.
Hastighet enligt föraren: ca 90 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Mörker

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0,6 -1,5 -3,7 -10,0 -15,8 -12,6 -10,5

Yttemperatur -1,7 -4,8 -6,0 -10,1 -12,5 -12,1 -9,6

                           

Fuktighet 97 98 92 91 89 85 69

Daggpunkt -0,8 -1,6 -4,5 -11,0 -17,0 -14,3 -15,5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 940130; 06:30 940130; 07:00

snö 940130; 07:30 940130; 15:00

snö 940130; 16:30 940130; 17:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-11:55 X Torrt 20 ja

12:20-15:10 X Torrt 20 ja

15:50-17:40 X Torrt 20 ja

18:30-21:00 X Torrt 20 ja

      

    

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: SMHI, Observationsrunda



Nummer 31

Olyckstyp

Bilaga 4
31(81)

94-01-30 19:00

En personbil körde för långt ut till höger i vägrenen, fick sladd och hamnade i höger
dike.

Typ av väg: Motortrañkled

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Uppehållsväder, Mörker

VViS: 4 km från olycksplatsen

                           

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -4,3 -4,1 -3 ,2 -2,6 -1,0 - 14,4 -1 1 ,4

Yttemperatur -3,0 -2,6 -1,2 -1,6 -0,4 -13,3 - 12,3

Fuktighet 95 95 93 82 77 91 79

Daggpunkt -5,0 -4,7 -4,1 -5,2 -4,7 -15,6 - 14,5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 940130; 06:30 940130; 07:00

snö 940130; 07:30 940130; 15:00

snö 940130; 16:30 940130; 17:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

10:30-12:30 X Torrt 20 ja

13:30-15:30 X Torrt 20 ja

16:30-19:00 X Torrt 20 ja

      

    

Initierad av:

Beslutsunderlag:



 

Nummer 32

Olyckstyp

Bilaga 4
32(81)

94-01-30 19:15

En personbil ñck plötsligt sladd vilket föraren inte lyckades häva. Fordonet sladdade ner
i mittremsan. Vägbanan belagd med snömodd.

Hastighet enligt föraren: ca 90 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Uppehållsväder, Gryning/skymning

VViS: 9 km från olycksplatsen

                          

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0,3 -0,3 -3 ,5 -3 ,9 trasig - 16,0 -1 1,3

Yttemperatur -1,7 -2,5 -6,0 -8,5 - 13,5 -1 1,8

Fuktighet 97 97 93 68 85 70

Daggpunkt -0,6 -0,6 -4,4 -9,1 -18,0 - 16,2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

snö 94-01-30; 07:00 94-01-30: 08:00

snö 94-01-30; 09:00 94-01-30: 14:30

snö 94-01-30; 17:00 94-01-30: 19:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

09:30-11:55 X Torrt 20 ja

12:20-15:10 X Torrt 20 ja

15:50-17:40 X Torrt 20 ja

18:30-21:00 X Ton't 20 ja

   

       

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI, Observationsrunda

 



Bilaga 4
33(81)

Nummer 33 94-02-05 15: 15

Olyckstyp

En personbil fick under omkörning av enlastbil sladd och hamnade i diket på vänster
sida.

Typ av väg: Motortrañkled

Väglag: Tunn is med lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 2 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -5,7 -6,8 -7,9 -7,8 -8,8 -8,7 -7,3

Yttemperatur -4,3 -5,6 -7,1 -7,2 -7,4 -7,2 -6,1

                 

Fuktighet 88 84 84 84 84 87 76

Daggpunkt -7,3 -9,0 -10,1 -9,9 -11,1 -10,5 -11,2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| snö 1 [940205; 08:00 1940205; 18:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sändning Enl.

.Ca plan
Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/

bredd nej

14:00-17:00 Tont 20 ja

  

  

   

    

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag:



Bilaga 4
34(81)

Nummer 34 94-02-05 18:05

Olyckstyp

En personbil fiCk av okänd anledning sladd, snurrade på vägbanan och hamnade
slutligen i höger dike.
Hastighet enligt föraren: ca 80 km/h

Typ av väg: Motortrafikled

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Mörker

VViS: 5 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -5,5 -5,5 -7,0 -7,5 -7,8 -8,6 -8,1

Yttemperatur -5,0 -3,9 -5,5 -6,5 -6,8 -6,9 -6,5

                  

Fuktighet 85 84 80 8 1 82 8 1 83

Daggpunkt -7,5 -7,5 -10,1 -10,3 -10,3 -11,3 -10,5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| snö l |940205; 08:00 |940205; 18:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

14:00-17:00 Tom 20 ja

18:00-21:00 Torrt 20 ja

        

   

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: Observationsrunda



Bilaga 4
35(81)

Nummer 35 94-02- 10 18: 15

Olyckstyp

En personbil får av okänd anledning sladd. Föraren frikopplar och styr emot men bilen
sladdar av vägen ochut i mittremsan.
Hastighet enligt föraren: ca 110 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Tunn is med lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Mörker

VViS: 2 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -1,7 0,5 0,4 0,1 -0,6 -1,2 -1,5

Yttemperatur -0,8 -0,3 -0,6 -l,2 -1,5 -l,7 -1,5

                  

Fuktighet 95 98 98 99 96 92 93

Daggpunkt -2,4 0,3 0,2 0,0 -1,1 -2,2 -2,2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

Isnö | I940210;10:00 1940210; 18:30 J

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

11:15-13:10 X Torrt 20 ja

15:15-17:40 X Torrt 20 ja

   

   

 

    

Initierad av:
Beslutsunderlag:



Bilaga 4
36(81)

Nummer 36 94-02-10 18:25

Olyckstyp

En personbil ñck på grund av snömodd sladd på bilen och kanade ner i högra diket.
Hastighet enligt föraren: ca 100 km/h

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Mörker

VViS: 2 km från olycksplatsen

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -2,0 0,4 0,5 0,1 -0,8 -l,2 -1,5

Yttemperatur -1,1 -0,2 -0,5 -0,8 -1,5 -l,6 -1,5

                  

Fuktighet 95 98 98 98 97 92 93

Daggpunkt -2,5 0,2 0,3 0,0 - l ,2 -2,0 -2,2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| snö I | 940210; 10:00 | 940210; 18:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

11:15-13:10 X Torrt 20 ja

15:15-17:40 X Torrt 20 ja

      

     

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI



Bilaga 4
37(81)

Nummer 37 94-02-10 20:10

Olyckstyp

En personbil fick kast, föraren bromsade troligen och tappade kontrollen över bilen som
gled över mötande körbana och ner i vänster dike.
Hastighet enligt föraren: ca 60 km/h

Typ av väg: Motortrañkled

Väglag: Tunn is och lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Mörker

VViS: 4 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -2,5 -0,6 0,5 0,3 -0,5 -0,8 -1,7

Yttemperatur -1,7 -0,4 -0,6 -0,6 -1,2 -1,6 -1,7

                 

Fuktighet 95 97 98 98 98 93 95

Daggpunkt -3,0 -0,6 0,5 0,3 -0,6 - l ,7 -2,2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I snö J | 940210; 10:00 | 940210; 18:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sändning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

18:30-20:30 Ton't 20 ja

    

 

 

     

Initierad av: Övervakaren

Beslutsunderlag:



Bilaga 4
38(81)

Nummer 389 94-02-23 08: 15

Olyckstyp

En lastbil får efter en omkörning sladd, snurrar ett varv och hamnar i höger dike
liggande på sidan.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Tunn is med lös snö/snömodd

Väder: Snöfall

VViS: 1 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -2,4 -2,7 -2,2 -1,7 -2,0 -2,2 -2,5

Yttemperatur -2,5 -2,9 -2,7 -2,2 -1,7 -1,7 -3,2

                  

Fuktighet 94 93 94 93 98 93 84

Daggpunkt -3,0 -3,7 -3,0 -2,7 -2,2 -3,2 -4,5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[snö 1 [94-02-22; 22:30 | 94-02-23; 10:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/

bredd nej

02:50-05:25 X Torrt 20 ja

07:30-10:30 X Torrt 20 ja

    

 

  

    

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI



Bilaga 4
39(81)

Nummer 39 94-03-02 12: 15

Olyckstyp

En personbil får sladd, troligen på en bro, och kolliderar mot långsidan på en mötande
långtradare. Personbilen studsar sedan tillbaka och stannar mot ett vägräcke på höger
sida.

Typ av väg: Motortrafikled

Väglag: Tunn is med lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 2 km från olycksplatsen
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -4,4 -9,6 -10,1 -9,3 -8,6 -5,3 -6,0

Yttemperatur -5,0 -10,0 -10,8 -9,6 -8,6 -4,3 -5,5

            

     

Fuktighet 84 96 9 1 90 84 77 8 1

Daggpunkt -6,5 -10,1 -11,3 -10,6 -10,8 -8,8 -8,6

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

Iingen I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

12:00 ? Torrt nej

      

     

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: Observationsrunda



Nummer 40

Olyckstyp

Bilaga 4
40(81)

94-03-05 22:45

En personbil fick sladd och retursladden gjorde att bilen snurrade ett varv och sedan
gick ner i högra diket där den gick runt på taket. Kraftigt snöfall och mycket kraftig
sidvind.

Hastighet enligt föraren: ca 90 km/h

Typ av väg: Motortrafikled

Väglag: Lös snö/snöfall

Väder: Snöfall, Mörker

VViS:1 km från olycksplatsen

              

 

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,2 0,6 1,2 1,7 -0,3 -0,1 0,0

Yttemperatur 0,3 1,7 4,5 3,4 -1,2 -0,6 -0,3

Fuktighet 95 96 89 84 90 93 97

Daggpunkt -0,4 0,7 0,0 -0,5 -1,6 -1,0 -0,3

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

lingen l l 1

Åtgärder:

Ingen åtgärd utförd senaste 12 tim.



Bilaga 4
4l(81)

Nummer 41 94-03-13 16:30

Olyckstyp

En personbil fick efter en omkörning sladd i vänsterñlen. Bilen sladdade över på
motsatta kÖrbanan och ner i vänstra diket där den hamnade på taket. Bilen hade
sommardäck.
Hastighet enligt föraren: ca 90 km/h

Typ av väg: Motortrafikled

Väglag: Våt/fuktig med lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, Dagsljus

VViS: 5 km från olycksplatsen

                 

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0,4 0,8 1,7 0,6 2,2 1,6 3,0

Yttemperatur 0,0 2,9 0,3 -0,5 0,4 -0,2 3,9

Fuktighet 97 89 75 81 72 79 87

Daggpunkt 0,0 -0,5 -2,0 -2,0 -2,2 -1,5 1,2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

Isnö [94-03-13; 12:00 |>94-03-13;24:00 |

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

ca plan

Stål Gummi Metod Giva Spr. Material Mängd ja/
bredd nej

14:00-16:00 Torrt 20 ja

         

  

Initierad av: Övervakaren
Beslutsunderlag: VViS, SMHI



 

Halkolyckor inom driftområde 1, 1994/95.

Nummer 1

Olycksbeskrivning

Bilaga 4
42(81)

95.01.04 11:10

En personbil fick sladd, slog i höger räcke 2 ggr och snurrade sedan. Lokal halka.
Mycket halt i höger körfält.

Väglag: Fläckvis tunn is, i övrigt torr vägbana.

Väder: Uppehållsväder, dagsljus.

                 

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3 .7 -7.4 -7.0 -9.1 -8.6 -6.8 -6.3

Yttemperatur -6.4 -9.5 -9.4 -9.4 -8.4 -7.2 -7.0

Fuktighet 72 95 84 93 83 66 61

Daggpunkt -8.2 -7.9 -9.1 -9.8 -10.8 -12.4 -13.0

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I ingen nederbörd I I I

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
stål gummi metod giva spridn. material mängd

bredd

11:35-11:55 CMA 20 6

 

   

  

   

Ingen årgärd de senaste 12 timmarna innan olyckan. Halkbekämpningen utfördes strax
efter olyckan.

Kommentar i dagbok: Frostning från kl 8:00. Kalla vägbanor -10°C. Avvaktar till ca
10:15 innan utryckning.

Kommentar: Har troligen avvaktat med åtgärd pga den låga temperaturen. Den
praktiska nedre gränsen för salt är ca -6 °C (befuktat salt ca -15 °C). På den här sträckan
sprids en blandning av CMA och salt.
Atgärden borde troligen ha utförts tidigare.

 



Bilaga 4
43(8l)

Nummer 2 95.01.05 10.10

Olycksbeskrivning

En personbil har fått sladd i det hala väglaget, hamnat i diket och kört ner viltstängslet.

Väglag: Tunn is (vägbanan synlig)

Väder: Uppehållsväder, dagsljus

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3.4 -5.1 -5.1 -5.0 -5.3 -2.5 -5.2

Yttemperatur -6.7 -8.8 -8.3 -7.7 -6.8 -5.1 -8.0

      

 

  

  

 

  

 

  

 

Fuktighet 77 84 87 78 57 59 87

Daggpunkt -6.9 -7.1 -6.6* -8.3 -12.7 -9.5 -6.8

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I ingen nederbörd I J I

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sandning

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

7:55-8:15 CMA 20 6

 

 

  

 

  

 

 

Kommentar:
*Daggpunkten ligger över yttemperaturen ca 8 timmar innan olyckan, dvs det föreligger
risk för rimfrostbildning.

Atgärden har uppenbarligen inte haft avsedd effekt och borde troligen ha gjorts tidigare.
Nästa åtgärd görs först 11:30.



 

Nummer 3

Olycksbeskrivning

Personbil 1 ligger under omkörning av personbil 3 och får se en mötande bil, 2, ca 200
m bort i fel färdriktning på motorvägen. Personbil 1 hinner utföra omkörningen men
undrar vad som är på gång och panikbromsar, får sladd och åker av vägen till höger i
färdriktningen.

Väglag: Tunn is (vägbanan synlig)

Väder: Uppehållsväder, mörker

Bilaga 4
44(81)

95.01.05

             

16:27

  

           

 

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -6.3 -3.6 -8.9 -10.9 -11.2 -11.1 -8.3

Yttemperatur -7.1 -5.3 -9.6 -10.4 -10.1 -9 -7.8

Fuktighet 61 78 94 92 92 92 76

Daggpunkt -13 -6.8 -9.6 -11.8 -12.1 -12 -11.8

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[Ingen I I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

06:40 - 08:35 Slurry 10 5

11:00 - 12:25 Slurry 15 5

Kommentar:
Olyckan hade troligen inte hänt om inte möte hade skett med bil i fel färdriktning.
Sladden uppkom pga panikbromsning på halt väglag.

 



Bilaga 4
45(81)

Nummer 4 95.01.10. 11:05

Olycksbeskrivning

En personbil fick sladd då föraren skulle göra en omkörning och kom ut i kanten där det
var moddigt. Bilen snurrade runt och halkade ner i diket på höger sida.

Väglag: Lös snö/snömodd (barai vägrenen ?)

Väder: Snöblandat regn, dagsljus

            

     

   

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 1.1 1.2 1.5 0.4 -0.3 0.6 1

Yttemperatur 0.6 0.2 -0.4 -2.2 -2 -1.3 -1.3

Fuktighet 98 97 94 91 95 92 89

Daggpunkt 0.9 0.9 0.8 -0.7 -O.9 -0.4 -0.4

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

Regn 3.5 03:00 5:00

Snöblandat regn-Snö 05:00 14: 30

Åtgärder:
Ingen åtgärd utförd senaste 12 tim och ingen utförs heller förrän vid 20-tiden.

Kommentar:
Kraftigt snöfall 8/1 till 9/ 1 3:00. Senaste åtgärd plogning 8:00 9/1 + saltning före väntat
snöfall 20:00-22:30 9/1. Ligger det rester kvar från detta snöfall längs vägrenarna?
Friktionsmätningar visar att friktionen är god i den långsamma ñlen (Kl) men låg i
omkörningsfilen (K2). Enligt de noteringar som gjorts om väglaget i samband med
mätningarna var det våt barmark i Kl men snömodd i K2.



Bilaga 4
46(81)

   

  

  

 

        

 

  

Kl

Friktion Nederbörd (1/10 mm)
E 1 * . 40
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i 0,7 « I '!| P .+Sträcka 5 år5 O 6 A 25 s " i;, i-E-Stracka 7
t 05 _ H 20 , x Nederbörd
i 0,4 w i i v a_ 15 0 /:\tgärd sträcka 5
1 *l 0 Atgärd sträcka 7 f?3 0,3 år - * 1-
1 , -» 10 r
; 0,2 4 , , _ i
I 01 a : : : *- 5 g
2 0 C 1 Ä Ä 4 . V % 0

i 18.00 21.00 0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 i

:L J

K2

i å
2 I

Friktion Nederbörd (1/10 mm) I
, t

i PI _ ' * ' _ i, 0,9 en 35 f
! 0,8 iI 30 t
i 0,7 . :ig +Sträcka 6 ||
' 0 6 25 i " i, ;-E-Stracka 8

0,5 20 x Nederbörd
0,4 15 0 Åtgärd sträcka 6

E i 0 Åtgärd sträcka 8 i{
= 0,3 '. 10 i
i 0,2 i

2 x zå X -0 0 1 2 0 C 0

18.00 21.00 0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00
3

9-10 januari 1995



Bilaga 4
47(81)

NummerS 95.01.10 19.15

Olycksbeskrivning

En personbil kör avvägen då han bromsar för att släppa in en annan bil som försökt
göra en omkörning av framförvarande bil.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöblandat regn, mörker

               

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.6 1.3 1.1 1.2 1.5 0.4 -0.9

Yttemperatur 0.6 0.7 0.6 0.2 -0.4 -2.2 -2

Fuktighet 98 98 98 97 94 91 95

Daggpunkt 0.4 1.1 0.9 0.9 0.8 -0.7 -0.9

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Regn 03:30

| Snöblandat regn/Snö 05:30 15:00

 

   

Enligt den mekaniska nederbördsgivaren på närliggande VViS station förekommer
nederbörd till och från även efter kl 15.

  

 

          

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
stål gummi metod giva spridn. material mängd

bredd

19:50-22:00 Befuktat 8 6

Kommentar:
Ingen plogning har skett trots snömodd på vägen.

 



Nummer 6

Olycksbeskrivning

En personbil ñck sladd när den bytte från Vänster till höger fil. Bilen hade sommardäck.
Hastighet enligt föraren ca 80 km/h.

Väglag: Lös snö/snömodd med is under

Väder: Snöfall, mörker

Bilaga 4
48(81)

95.01.11 19:55

              

          

   

    

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -1.5 -0.8 -0.4 0 0.4 1.2 1.1

Yttemperatur -1.7 -0.3 -0.3 -0.5 0 0.5 0.6

Fuktighet 91 92 93 95 98 98 97

Daggpunkt -2.5 -1.7 -1.2 -0.6 0.2 1 0.8

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö I 32.6 | 01:00 [20:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
metod giva spridn. material mängd

bredd

6: 30-650 X 20 5

9:00-9230 X 12 6

12:40- 1 3 :00 X

17:15-17:25 X 15 6

19:45-20:05 X 20 5

Kommentar:

Ytterligare åtgärder hade inte kunnat göras. Möjligen tandemkörning.

 



Bilaga 4

            

      

49(8 1)

Nummer 7 95.01.21 04:35

Olycksbeskrivning

En personbil som färdades söderut sladdade av Vägen och hamnade i diket.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, mörker

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0.4 -0.4 1.2 0.6 0.5 0.7 1.0

Yttemperatur -1.9 -0.6 0.9 0.7 0.9 0.3 0.1

Fuktighet 98 94 76 79 76 75 73

Daggpunkt -0.2 0.3 -2.5 -2.5 -3.1 -3.2 -3.3

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö [26 före olyckan (55.5) [ 00:08 I 16:38

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

02:00-04:20 15 5

   

 

 

  

 

 

Kommentar:
Tandemplogning + saltning först kl. 06:00, 2 varv.

 



Nummer 8

Olycksbeskrivning

Bilaga 4
50(81)

95.01.22 16:45

En personbil fick sladd under omkörning och gick baklänges ned i motsatt vägslänt.
Personbilen färdades norrut.

Väglag: Tjock is / packad snö + Tunn is (Vägbanan synlig)

Väder: Snöfall, mörker

            

   

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.1 1.8 1.6 1.1 0.6 0.2 0

Yttemperatur O 1 .4 0.9 0.4 0 O O

Fuktighet 97 90 97 97 97 96 96

Daggpunkt -O.2 0.5 1.2 0.7 0.3 -O.3 -O.5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

mr funktion

Åtgärder:

Ingen åtgärd utförd de senaste 12 tim. Enligt dagbok började snöfallet kl 12:30.



Nummer 9

Olycksbeskrivning

En buss har kört ner i mittremsan på motorvägen.

Väglag: Lös snö/Snömodd

Väder: Snöfall, mörker

Bilaga 4
51(81)

95.01.22 17:50

                 

     

 

     

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.1 1.3 1.5 1.3 0.8 0.3 0.1

Yttemperatur O 1 .2 1 .0 0.5 0.2 0 O

Fuktighet 98 92 95 97 97 97 96

Daggpunkt -0.2 0.3 0.8 0.9 0.5 -0.1 -0.4

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I Ur funktion I I I

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

17:30- 2:30 ? ? ?

Kommentar:

Enligt dagbok började snöfallet kl 12:30. Vägen har troligen ej hunnit plogas innan
olyckan sker.

 



Nummer 10

Olycksbeskrivning

Bilaga 4
52(81)

95.01.22 18:50

En buss tappade väggreppet pågrund av kraftig sidvind och hal vägbana.

Väglag: Lös snö/snömodd, Tjock is/packad snö, Tunn is

Väder: Snöfall, mörker

               

                 

 

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0.2 1.2 1.7 0.6 0.8 0.7 0.5

Yttemperatur -0.4 0.9 l .2 0 0.2 0.2 0

Fuktighet 98 87 92 95 95 94 -0.5

Daggpunkt -0.2 -0.4 0.7 0.1 0.2 0 91

Nederbördstyp Mängd (mm) Starttid Stopptid

Snöblandat regn 2.8 14:00 14:38

Snö 14.7 (innan olycka) 14:38

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sändning Enl.
, plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

18:30-18:50 ? 15 5

Kommentar:

Om tidsangivelserna stämmer bör vägen ha varit plogad och saltad strax innan olyckan.
Ev. har inte saltet hunnit verka än.

 



Nummer 11

Olycksbeskrivning

En personbil fiCk sladd i snömodden och körde ner i diket.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall

             

Bilaga 4
53(81)

950123 8:45

           

 

  

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -O.3 0.1 -O.2 -O.2 -0.3 0. 1 1 .O

Yttemperatur -O.2 0.1 -O.3 -O.4 0.1 1.6 1.1

Fuktighet 98 97 98 97 96 87 95

Daggpunkt 0 0.5 0.1 0.1 0.1 1.7 1.6

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

l 1 I I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

metod giva spridn. material mängd
bredd

7230-9225 X 20 6

7:40-9220 X 8 3
Vägrenen?

Kommentar:

Vägen har troligen plogats och saltats ca 1 timme innan olyckan. Enligt dagbok har
snöfallet börjat kl 5:45.

 



Bilaga 4
54(81)

Nummer 12 95.01.24 15:40

Olycksbeskrivning

Personbil med släp. Släpet har börjat kränga och gått ner i vägrenen och kanat med 30 rn
medan bilen stannat kvar på vägbanekanten.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, skymning

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3.3 -0.7 0.6 0.1 0.6 0.6 0.1

Yttemperatur -1.6 0.4 -0.2 -0.2 0 0.1 -0.2

             

 

 

Fuktighet 84 89 95 96 93 90 91
Daggpunkt -5.4 _2.0 0 -0.3 _0.2 _0.5 -0.9

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö 4.2 01 :38 05:08
|Snö 1.7 13:38 15:38

  

  

Mellan ovanstående tillfällen förekom lite regn

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

10:25-10:45 ? 10 4

16:25-16:45 15 6

Kommentar:

Före olyckan uppmäts låg friktion i både Kl och K2.

 



Bilaga 4
55031)
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23-24 januari 1995



 

Nummer 13

Olycksbeskrivning

Bilaga 4
56(8 1)

950212 13:10

En personbil har kommit ut i snömodden och inte kunnat svänga tillbaka utan kört ned i
vänster dike.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Uppehållsväder, dagsljus

 

     

VViS:
Tid 0 4 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.9 -0.4

Yttemperatur -1.2 -3.6 -6.5

Fuktighet 99 99

Daggpunkt 0.8 -0.5 -2.6

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I Ur funktion I 1

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

metod giva spridn. material mängd
bredd

9:00- 1 8: 30 X

10:30-18:10 X 12 5

        

Enligt dagbok startade ett lätt snöfall kl 6:30 och pågick till 12:30. Två bilar utringda för
plogning/ kombiplogning vid 8:30. Senare åtgärder ?

 



Nummer 14

Olycksbeskrivning

En personbil har fått sladd i snömodden och kört in i viltstängslet.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Uppehållsväder, mörker

             

Bilaga 4
57(81)

950216 3:00

       

        

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.6 0.6 1.5 2.6 3.1 1.8 1.8

Yttemperatur -0.5 0.7 2.1 2.9 3.5 0.9 0.8

Fuktighet 97 97 97 96 93 97 97

Daggpunkt 0.3 0.3 1.2 2.1 2.2 1.4 1.5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

|Ur funktion | I |

Åtgärder:
Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
stål gummi metod giva spridn. material mängd

bredd

15/2 20:30-22:45 15 5

3:00-5:20 16 5

Kommentar:
Enligt dagbok började ett snöblandat regn ca 20:30 den 15/2. Detta har under natten
övergått till snöfall som upphörde ca 1:00.

 



Nummer 15

Olycksbeskrivning

En personbil har fått sladd i snömodden och kört in i ett räcke

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Uppehållsväder, dagsljus

             

Bilaga 4
58(81)

95.02.16 9:30

     

       

 

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före Olycka

Lufttemperatur 2.2 1.2 0.9 0.4 2.0 2.8 3.2

Yttemperatur 2.2 0.1 -0.3 0.1 2.3 3.0 2.7

Fuktighet 99 99 98 98 93 96 86

Daggpunkt 2.1 1.1 0.7 0.2 1.1 2.3 1.4

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I Ur funktion I I I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
metod giva spridn. material mängd

bredd

1:10-1 :40 X 10 4

Kommentar:
Enligt dagbok började ett snöblandat regn ca 20:30 den 15/2. Detta har under natten
Övergått till snöfall som upphörde ca 1:00.

 



Bilaga 4
59(81)

Nummer 16 95.02.18 20:20

Olycksbeskrivning

En personbil fick sladd i det mycket hala väglaget i vänster körfält efter omkörning av
en lastbil. Bilen snurrade och åkte ned i rnittremsan.

Väglag: Tunn is (vägbanan synlig)

Väder: Uppehållsväder, mörker

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -1.3 0.7 2.5 0.6 1.1 0.4 0.4

Yttemperatur -2.2 1.5 3.1 -O.3 0.6 0.3 0.1

              

 

Fuktighet 95 85 91 96 96 98 98

Daggpunkt -1.9 -1.2 1.3 0.1 0.7 0.1 0.2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[Snö I 10 [19:00 17/1 |1:30

Åtgärder:

Ingen åtgärd utför senaste 12 tim. Saltning utfördes först kl 22:00. Åtgärden borde ha
utförts tidigare.



Bilaga 4
60(81)

Nummer 17 95.03.06 15:40

Olycksbeskrivning

Personbil 1 påbörjade omkörning av personbil 2 med släp och fick sladd. Körde med
framskärmen emot bakljuset på personbil 2 som också fick sladd och körde ned i
mittremsan.

Väglag: Snömodd

Väder: Snöblandat regn, dagsljus

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.5 1.9 1.4 1.0 1.0 -1.5 2.2

Yttemperatur 0 2.8 1.2 0.8 0.9 0.5 4.7

Fuktighet 98 92 84 93 89 97 76

Daggpunkt 0.2 0.9 -O.6 0.1 -O.3 -1.7v -1.4

               

 

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I | I |

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
stål gummi metod giva spridn. material mängd

bredd

  

 

       

15:40-17:05 (tor) salt 10

 

Troligen är åtgärden gjord efter olyckan.

 



Nummer 18

Olycksbeskrivning

Halkolycka

Väglag: Tunn is (vägbanan synlig)

Väder: Snöfall, dagsljus

Bilaga 4
61(81)

95.03.15 09:45

              

 

   

         

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -l.0 -0.5 -0.5 -l.0 -1.5 -0.9 0

Yttemperatur -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 0.1 1.5 2.1

Fuktighet 85 69 68 68 73 70 65

Daggpunkt -2.9 -5.5 -5.6 -6.1 -5.7 -5.7 -5.9

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[Snö I 3.5 (innan olyckan) [7:00 |

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

10:05-10:50 15 6

Kommentar:
Enligt dagbok började snöfallet kl 8:00. Åtgärden troligen utförd efter olyckan.

 



Bilaga 4

            

     

62(81)

Nummer 19 95.03.15 10:28

Olycksbeskrivning

En lastbil har fått sladd i det hala väglaget.

Väglag: Tunn is (vägbanan synlig)

Väder: Lätt snöfall, dagsljus

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0.7 -0.2 -0.4 -0.8 -1.4 -1.0 0

Yttemperatur -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 0.5 1.8

Fuktighet 83 75 69 7 1 74 78 69

Daggpunkt -3.0 -4.1 -5.4 -5.3 -5.4 -4.2 -5.0

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[Snö [4.2 (innan olyckan) [06:00 I 11:38

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

ramp 10:35-10:40 salt 10 5

    

   

 

   

 

Osäkert om åtgärden utförts före olyckan.



Bilaga 4

                

     

63(81)

Nummer 20 95.03.15 17:09

Olycksbeskrivning

En personbil färdades Österut, fick sladd och körde ned i mittremsan.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, dagsljus

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0.7 -0.5 -1.1 -0.6 -0.5 -1.0 -1.4

Yttemperatur -0.5 0.8 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 0.3

Fuktighet 9 1 75 86 68 67 69 70

Daggpunkt -1.7 -4.3 -2.8 -5.8 -5.9 -6.1 -6.1

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö 4.1 7:00 11:00
I Snö 8.4 (innan olyckan) 12:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

9.45-10205 15 6

 

17:20-17:45 20 6

 

 

   

 

 

 

  

 

 



Bilaga 4
64(81)

Nummer 21 95.03.15 17:10

Olycksbeskrivning

En personbil har sladdat ned i mittremsan och därefter voltat och blivit liggande på
taket. Bilen har färdats ca 75 mi mittremsan innan den stannat. Bilen försedd med
dubbdäck. Otroligt halt på olycksplatsen

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, dagsljus

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0.7 -0.5 -1.1 -0.6 -0.5 -1.0 -1.4

Yttemperatur -0.5 0.8 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 0.3

            

        

 

Fuktighet 91 75 86 68 67 69 70

Daggpunkt -1.7 -4.3 -2.8 -5.8 -5.9 -6.1 -6.1

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö 4.1 7:00 11:00
| Snö 8.4 (innan olyckan) 12:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

9.45-10z05 15 6

 

17:20-17:45 20 6

  

  

        



Bilaga 4
65(81)

Nummer 22 95.03.15 18:00

Olycksbeskrivning

En personbil fick sladd i det hala väglaget. For Över på motsatta körbanan (södergående)
och krockade lindrigt med en mötande långtradare. Bilen blev liggandepå taket.

Väglag: Lös snö/snömodd + tunn is

Väder: Snöblandat regn, mörker

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0.5 -1.0 -0.9 -0.4 -0.4 -0.9 -1.3

Yttemperatur -0.9 -0. 1 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2 0

                     

Fuktighet 90 86 81 70 70 69 69

Daggpunkt -1.7 -2.7 -3.5 -5.1 -5.3 -5.9 -6.2

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö 4.1 7:00 11:00
| Snö 9.6 (innan olyckan) 12:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

11:10-11:35 15 6

 

18:40-19:05 20 6

        

 

  



Bilaga 4
66(81)

Nummer 23 95.03.27 16:31

Olycksbeskrivning

En personbil har tappat väggreppet i snömodden. Hamnade i mittremsan mellan
körfälten på motorvägen.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöblandat regn, skymning

                

   

 

    

 

 

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -2.6 -2.1 0.6 0.4 0.3 2.9 6.9

Yttemperatur -0.5 1 .8 1 .7 -0.2 1 .8 5 .7 14

Fuktighet 64 80 99 99 96 84 30

Daggpunkt -8.5 -4.9 0.6 0.4 -0.1 0.9 -6.0

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö 4.3 03:30 06:00
| Snö 7.5 08:00 10:00
[Snö minst 10 12.00 17:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
metod giva spridn. material mängd

bredd

3255-41 15 15 6

6240-705 X 15 5

8250-92 10 X 15 5

12:30-13:10 X 15 5

15:50-16:30 X 20 5

   

 

 

 

    



Bilaga 4
67(81)

Nummer 24 95.03.27 19: 13

Olycksbeskrivning

En personbil med släp. En kraftig vindby tog tag i släpet och fick det att kränga. När
föraren försökte parera i det hala väglaget snurradehan ett halvt varv. Släpet gick ned i
höger dike.

Väglag: Tunn is (vägbanan synlig)

Väder: Uppehållsväder, mörker

                         

  

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -1.6 -3.4 -1.4 0 1.2 1.4 4.7

Yttemperatur -2.0 0 1.7 0.9 1.5 3.5 7.5

Fuktighet 47 86 8 1 99 88 90 47

Daggpunkt -1 1.1 -5.1 -4.0 0 -0.2 0.1 -4.7

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö 4.3 03:30 06:00
| Snö 7.5 08:00 10:00
ISnö minst 10 12.00 17:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

metod giva spridn. material mängd
bredd

3:5 5-4: 15 15 6

6:40-7.05 X 15 5

8:50-9: 10 X 15 5

12:30-13:10 X 15 5

15:50-16:30 X 20 5

18:50-19:30 X 20 5

   

 

      



Bilaga 4
68(81)

Nummer 25 95.03.27 21:00

Olycksbeskrivning

En personbil har fått sladd i det mycket hala väglaget, kört ned i mittremsan och slagit
runt.

Väglag: Tjock is / packad snö

Väder: Uppehållsväder, dagsljus

                 

    

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -1.5 -2.3 -3.9 -1.9 0 0.6 1.5

Yttemperatur -3 .3 -0.5 0 0 0 1 .6 3 .9

Fuktighet 40 47 73 83 99 88 92

Daggpunkt -12.4 -11.7 -8.0 -4 0 -0.9 0.5

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö 32.9 00:00 05:00
|Snö 33.4 07:00 15:30

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

metod giva spridn. material mängd
bredd

15:00-20:30 X salt
punktvis

           



Nummer 26

Olycksbeskrivning

En personbil fick sladd i det hala väglaget och körde av vägen.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöblandat regn, mörker

           

  

Bilaga 4
69(81)

95.04.07. 22:45

  

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.2 0.4 1.4 1.4 -O.9 -1.4 1.2

Yttemperatur 0.1 0.8 3.5 2.2 -O.5 -O.2 2.1

Fuktighet 97 97 97 98 98 99 97

Daggpunkt -O.1 0.1 1.1 1.1 -1.1 -1.5 0.9

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

|? I? 17:00 I 8/4 6:00

Åtgärder:

Ingen åtgärd de senaste 12 timmarna.



Bilaga 4

             

          

70(81)

Nummer 27 95.04.08. 05:55

Olycksbeskrivning

Överraskades av halka, körde av och hamnade i höger dike.

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöblandat regn, gryning

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.3 -0.2 0.2 0.4 1.8 1.4 -0.9

Yttemperatur -O.6 0 0. l l .2 4.0 2.2 -0.5

Fuktighet 94 96 97 97 97 98 98

Daggpunkt -0.5 -0.6 -0.1 0.1 1.5 1.1 -l.1

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

l? ? 7:00 8/4 6:00

I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

metod giva spridn. material mängd
bredd

4:00-6:30 X 20 5.5

7:15-9:30 X 20 5.5

6:00-10230 X

   

   

   

 

Kommentar:



Bilaga 4
7l(81)

Nummer 28 95.04.21 06:50

Olycksbeskrivning

En personbil påbörjade en omkörning och fick sladd pga det hala väglaget. Bilen
krängde fram och tillbaka och kanade ner i diket på höger sida.

Väglag: Fläckvis tunn is, i övrigt våt vägbana.

Väder: Uppehållsväder, dagsljus

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.1 0.1 1.0 0.1 0.1 1.0 2.0

Yttemperatur -0.4 0 1.0 1.1 0.1 2.0 2.0

               

 

Fuktighet 97 94 96 96 95 98 92

Daggpunkt 0 0 0.1 0 0 1.0 1.0

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I 7 1 | 20/4 8:30 120/4 20:00

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

metod giva spridn. material mängd
bredd

 

6:35-7z00 X 15 5
 

   

 

     

 



Halkolyckor inom driftområde 2, 1994/95

Nummer 1

Olycksbeskrivning

Personbil 1 blev omkörd av personbil 2 som fick sladd då den passerade mittsträngen
som var moddig. Personbil 2 stötte i samband med sladden till personbil 1 som även

Bilaga 4
72(81)

95.01.08 14:20

denna fick sladd. Båda bilarna sladdade av vägbanan och ner i diket på höger sida.

Typ av väg: Annan allmän väg, tillåten hast. 110 km/h

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, dagsljus

                       

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3.0 -3.6 -3.8 -2.8 -2.7 -4.0 -6.3

Yttemperatur -3.3 -3.5 -4.5 -4.5 -5 .6 -6.5 -8.0

Fuktighet 93 87 90 86 93 96 95

Daggpunkt -3.8 -5.2 -5.0 -4.4 -3.5 -4.4 -6.7

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| Snö 2.1 7:00 8:00
| Snö 1.5 (före olyckan) 13:00 00:00

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
stål gummi metod giva spridn. material mängd

bredd

8:45-21z40 x bef. 15 4

11:00-13:00 x bef. 15 4

  

 

    

  

Troligen endast saltning först. Därefter tandemkörning pårv 40 mellan 11:00 och 13:00

Initierad av: Jourhavande

Beslutsunderlag: Observationsrunda, VViS, SMHI

 



Bilaga 4
73(81)

Nummer 2 95.01.10 21:20

Olycksbeskrivning

En personbil har i det mycket hala och moddiga väglaget kanat av vägen

Typ av väg: Motorväg, 90 km/h

Väglag: lös snö/snömodd

Väder: snöfall, mörker

                 

   

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -O.7 0.7 1.5 0.9 0.8 1.1 1.9

Yttemperatur -2.6 -0.7 0.9 0 -1.0 -1.0 0.1

Fuktighet 97 95 98 98 97 96 91

Daggpunkt -0.9 0.1 1.4 0.8 0.4 0.6 0.8

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I I l l

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sändning Enl.

plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd

bredd

18.30-20z00

17:30-723011/1

17:30-16:00 11/1

 

 

  

 

 

   

Initierad av: Jourhavande

Beslutsunderlag: Observationsrunda, VViS, SMHI

 



Nummer 3

Olycksbeskrivning

Lastbil 3 och 4 kör om varandra varvid personbil 2 bromsar och stör personbil 1 som
kör av vägen

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Tjock is/packad snö

Väder: Uppehållsväder, dagsljus

Bilaga 4
74(81)

95.01.11 12:00

                 

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -1.6 -0.7 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 0.1

Yttemperatur -1.2 -0.9 -1.0 -0.4 -1.0 -0.8 -O.4

Fuktighet 96 97 97 97 97 97 97

Daggpunkt -2.0 -1.1 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.3

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I ingen uppgift I [

Åtgärder

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

7:00-19:00 x bef 15 3
(tandem)

 

 

   

 

 

 

 

  

En runda tar ca 3 timmar. Troligen plogat 1 gång vid 10-tiden.

Initierad av: Jourhavande

Beslutsunderlag: VViS, SMHI, nattpersonal

 



Nummer 4

Olycksbeskrivning

Personbil 1 har kört in i personbil 2 när denna skulle svänga vänster in på en mindre
väg. För att undvika ytterligare kollision körde personbil 3 av vägen och ned i diket på

Bilaga 4
75(81)

95.01.22 17:10

vänster sida. Vid olyckstillfället rådde mycket svår halka och ymnnigt snöfall av
blötsnö. Vägen var ej plogad.

Typ av väg: Annan allmän väg, 70 km/h

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, mörker

                 

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0.4 0.2 0.9 0.7 0.2 0 0. 1

Yttemperatur 04 0 O 0 0 0. 1 0.4

Fuktighet 95 91 87 90 96 96 96

Daggpunkt -0.9 -0.8 -0.7 -0.5 -0.2 -0.4 -0.3

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

| ur funktion I I I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
stål gummi metod giva spridn. material mängd

bredd

11:30-23:00 x bef. 15 3

   

  

 

 

    

Passerar troligen. olycksplatsen andra gången vid 16-l6z30 tiden

Initierad av: Jourhavande

Beslutsunderlag: VViS, SMHI

 



Nummer 5

Olycksbeskrivning

Personbil 1 har fått byta körfält för att lämna företräde åt personbil 2 då denna har kört
ut på motorvägen från påfarten. Personbil 1 har härvid fått sladd på bilen och därefter
hamnat i mittremsan på motorvägen.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, mörker

Bilaga 4
76(81)

95.01.22 19:00

                   

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -0.1 0.5 1.0 1.3 0.8 0.7 0.7

Yttemperatur -0.4 0.3 -0.4 -0.2 0.1 0.1 0.5

Fuktighet 93 87 87 82 92 91 91

Daggpunkt -0.9 -1.1 -0.6 -1.1 -0.1 -O.3 -0.3

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I Ur funktion I I I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

plan
stål gummi metod giva spridn. material mängd

bredd

11:30-15:30 bef.

16:15-24:00 x
2 bilar

  

  

  

   

Troligen plogat vid l7-tiden (tandem). Eventuellt också vid 18-tiden.

Initierad av: Jourhavande

Beslutsunderlag: VViS, SMHI

 



Bilaga 4
77(81)

Nummer 6 950202 11:20

Olycksbeskrivning

En personbil har kört på motorvägspåfarten, fått sladd och kört av vägen.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Packad snö

Väder: Snöfall, dagsljus

           

 

 

  

 

 

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0.2 2.9 3.0 3.8 4.4 4.7 4.8

Yttemperatur -1 .6 0 0.4 1 .8 2. 1 3 3

Fuktighet 90 77 83 93 87 88 91

Daggpunkt -1.0 -0.5 0.7 2.9 2.7 3.2 3.7

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I Ur funktion I |

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

4100-7200 bef 10 6

 

 

  

 

  

 

  

 

Initierad av: Jourhavande

Beslutsunderlag: Observationsrunda, VViS

 



 

Nummer 7

Olycksbeskrivning

En personbil färdades norrut på E4:an. Pga mycket dåligt väglag fick bilen sladd och
körde in i vajerräcket som avdelar norr- och södergående filer på motorvägen. Dålig
sikt, dimma och kraftigt snöfall.

Typ av väg: Motorväg

Väglag: Lös snö/ snömodd

Väder: Snöfall, dagsljus

Bilaga 4
78(81)

95.03.25 06:55

                 

VViS:
Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -O.3 2.2 2.5 3.9 8.1 3.3 2.3

Yttemperatur -O.8 3.1 3.5 6 13 4.8 2.7

Fuktighet 96 94 90 76 59 94 83

Daggpunkt -O.7 1.5 1.3 0.3 1.1 2.6 0

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[Ingen uppgift | I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

5:45-17:15 x x bef 10 3

 

  

  

     

Plogbilen har troligen passerat olycksplatsen strax efter olyckan. Snöfallet började
omkring kl 4:00.

Initierad av: Jourhavande

Beslutsunderlag: VViS, SMHI

 



Bilaga 4
79(81)

Nummer 8 950326 22:55

Olycksbeskrivning

En personbil har fått sladd i det mycket hala väglaget och kanat Över vägen och ner i
diket, där den slagit runt.

Typ av väg: Annan allmän väg

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, mörker

                 

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur 0 0.5 4. 1 2.8 -3.8 -1 .3 -0.7

Yttemperatur 0.1 2.3 10.2 6.2 -3.6 -2.0 -l.0

Fuktighet 94 95 54 45 91 93 88

Daggpunkt -0.6 -0.1 -3.8 -7.1 -4.9 -2.1 -2.1

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

I Ur funktion I 1 I

Åtgärder:

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.
plan

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

20:45-24:00 x bef 15 3

 

 

 

  

  

    

Troligen plogat vid ca 21:15 och 22:45

Initierad av:

Beslutsunderlag:

 



Bilaga 4
80(81)

Nummer 9 950327 12:06

Olycksbeskrivning

En lastbil som körde norrut ñck sladd i snömodden och körde upp på mittbarriären och
blev hängande. En personbil som körde söderut ñck sladd då den bromsade in för att

inte köra på lastbilen. Lyckades gira åt sidan men körde på delar från lastbilen och gods
från flaket.

Typ av väg: Motorväg, 70 km/h

Väglag: Vägbanan våt, snömodd

Väder: Snöblandat regn, dagsljus

               

VViS:

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur -3.6 -O.5 0.2 0.9 1.7 4.9 5.5

Yttemperatur 0.5 -0.4 -O.3 0.3 2.8 9.3 10.5

Fuktighet 85 85 93 93 90 66 42

Daggpunkt -5.4 -2.3 -O.6 0 0.4 -0.8 -4.8

Nederbördstyp Mängd Starttid Stopptid

[Ingen uppgift | I I

Åtgärder:

Ingen åtgärd utförd de senaste 12 timmarna. Enligt Vägverkets personal som inspekterat
vägen förekom ingen halka vid olyckstillfället, däremot är trafiksituationen besvärlig vid
denna plats (påfarter).

Initierad av:
Beslutsunderlag:



Bilaga 4
81(81)

Nummer 10 95.04.19 07:43

Olycksbeskrivning .

Föraren får sladd. Kör mot vägräcket. Kanar över räcket , slår runt och hamnar på åkern.

Typ av väg: Annan allmän väg, 90 km/h

Väglag: Lös snö/snömodd

Väder: Snöfall, dagsljus

VViS: uppgifter saknas

Tid 0 4 8 12 16 20 24 tim före olycka

Lufttemperatur

Yttemperatur

Fuktighet

Daggpunkt

 

Åtgärder:

 

Tid Plogning Saltning Sandning Enl.

stål gummi metod giva spridn. material mängd
bredd

 

04:00-14:15 bef

           

Troligen plogat en halvtimme innan olyckan(?)

Initierad av:
Beslutsunderlag:

plan

 




