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Förord
Denna inventering av system som underlättar för väghållaren att planera/organi-

sera vinterväghållningen - Winter Maintenance Management System (WM-sys-

tem) - har genomförts med medel från Kommunikationsforskningsberedningen

(KFB). Projektet är en del av temaprogram: Effekter av underhålls- och driftåt-

gärder.

Det primära syftet med denna studie var att undersöka om det finns några WM-

system och hur och i vilken utsträckning som trafikanteffekter har beaktats i dessa

WM-system. Det visade sig att endast ett fåtal WM-system var dokumenterade.

Av den anledningen utökades studien till att även omfatta beslutsstödssystem.

Ett stort tack till Gudrun Öberg, Staffan Möller, Carl-Gustaf Wallman och

Peter Wretling för värdefulla synpunkter och även Annette Karlsson, som redige-

rat manuskriptet.

Linköping i november 1996

Hans Velin
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1 Bakgrund
Kostnaderna för vägtrafiksystemet under vintrarna i Sverige är mycket stora. Här

kan nämnas kostnader för vinterväghållning, olyckor, fordon, restid, dubbslitage

på vägarna, påverkan på naturen i form av spridning av vägsalt och lösningsmedel

från biltvättar mm. En förändring av vinterväghållningsstrategierna påverkar

dessa kostnader i trafiksystemet.

Trafik- och trafikantkostnaderna på grund av vintern är avsevärt högre än väg-

hållarens kostnader och därmed kan de samhällsekonomiska konsekvenserna bli

betydande då vinterväghållningen inte sker på ett lämpligt sätt. Av den anled-

ningen är det viktigt att vinterväghållningsstrategin utformas på ett samhällseko-

nomiskt optimalt sätt. Dagens vinterväghållningsstrategier synes inte i tillräcklig

utsträckning vara formulerade med beaktande av kostnader för trafikanterna. Att

så är fallet torde i huvudsak bero på att sambanden mellan vinterväghållningsstan-

dard och dessa kostnader är ofullständigt kända.

För att i framtiden underlätta för väghållaren att planera/organisera vinterväg-

hållningen på ett, med den kunskap som är tillgänglig, samhällsekonomiskt opti-

malt sätt kan ett Winter Maintenance Management System, WM-system, byggas

upp. Ett sådant system innehåller modeller som ger som utdata samhällets

nytta/kostnader för olika åtgärder givet en väderprognos. Allt eftersom kunskaps-

nivån höjs, med avseende på effekter av olika åtgärder, förbättras modellerna.

En modell för samhällsekonomiska beräkningar av lämpligaste standard bör

innehålla flera delmodeller som behöver tas fram och kopplas ihop, Lex.:

0 väglagsmodell, som beskriver väglaget utifrån väder, trafik, väghållnings-

åtgärder mm.,

0 effektmodell, som anger sambanden mellan väglag/åtgärder och effekter för

trafikanter, väghållare och samhället i övrigt,

0 värderingsmodell, som sätter priser på effekterna,

0 optimeringsmodell, som beräknar den mest ekonomiska standarden för vin-

terväghållning.

Genom förbättrade väderUppgifter i näraanslutning till vägen, vägytetempera-

tur och förfinade väderprognoser, har väghållaren successivt fåttbättre möjligheter
att avgöra när och vilken åtgärd som skall utföras. Trots all denna utveckling

det väghållaren som bedömer vilken åtgärdsom är lämplig att utföra. Olika bak-

grund för de olika väghållarna lokalt kan medföra olika bedömningar om vilken

åtgärd som är lämplig. Detta kan leda till att väglaget kan vara helt olika trots
samma förutsättningar.

Överraskande halka är mycket farligt för trafikanten.Av den anledningen är det

önskvärt med en enhetlig bedömning om vilken åtgärdsom skall vidtagas och när

denna åtgärd skall utföras. För att underlätta för väghållaren att erhålla hög och

jämn vinterväghållningsstandard skulle ett kunskapsbaserat beslutsstödssystem

kunna vara mycket användbart.

2 Syñe
Det primära syftet med denna studie var att undersöka om det finns några WM-

system eller beslutsstödssystem i bruk, och hur och i vilken utsträckning som tra-

fikanteffekter har beaktats i dessa WM-system.
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3 Winter Maintenance Management System (WM-

system)
Det visade sig att vid denna litteraturgenomgång endast ett fåtal WM-system var

dokumenterade. Genom internationella kontakter som finns var det känt att WM-

system är under utveckling i ett par länder. En orsak till att så WM-system

dokumenterade är att det svårt att utveckla ett fungerande WM-system. Detta

beror i sin tur på att sambanden mellan å ena sidan olika väderförhållanden. väg-

lag och driftåtgärder och å den andra sidan väglagsförhållanden och trafikeffekter

är ofullständigt kända.

I de nordiska länderna har samhällsekonomiska bedömningar gjorts om vilka

kriterier som skall råda på olika vägtyper för att en åtgärd skall vidtas.

I Sverige har arbetet på ett WM-system påbörjats, genom att man sammanställt

de kunskaper som fanns tillgängliga. Följande arbeten har gjorts:

0 Effekter av vinterväghållning State-of-the-art [Wallman, Wretling, Öberg

1996].

0 Trafiksäkerhetsmodell för vinterdrift Lathunden [Johansson 1993].

0 Beräkning av väglagsfördelningar till Lathunden [Möller 1996]. Författa-

ren kompletterar vissa uppgifter i Lathunden .

0 Effektberäkningar till 'Lathunden , hastighetsreduktion och bränsleförbruk-

ning vid olika väglag [Wallman 1996]. Författaren kompletterar vissa upp-

gifter i Lathunden .

0 Vägverket har bedrivit ytterligare arbeten inom området men dessa är icke

dokumenterade.

De modeller i WM-system som bör ingå är främst följande:

0 trafikflödesförändringar som beror på väder, väglag, i'nånad, veckodag och

klockslag,

0 väglagsförändringar beroende på väderförhållanden, driftåtgärder, trafikflö-

desförändringar, tidigare väglag samt omgivningen,

0 kostnader för väghållare, trafikanter samt eventuellt kostnader för miljö-

effekter. Dessa kostnader är beroende av väglag och driftåtgärder.

3.1 Decision Models for 'Winter Highway Maintenance
[Ungerer 1989]

Arbetet gjordes i delstaten New York i USA där man dels samlade in väderdata

och data från vinterväghållningsåtgärderna vintern 1978/79 och dels utvecklade

optimeringsmodeller. Författaren har mestadels koncentrerat sig på det matema-

tiska modelluppbyggandet, dock har modellerna inte implementerats. Fyra

huvudmodeller konstruerades:

l. Dynamiska beslutsmodellen, hjälper beslutsfattarna att avgöra när och

vilken vinterväghållningsåtgärd som skall sättas in. Detta leder till utfor-

mandet av ensekvens av åtgärder vid ett snöoväder.

. Strategisk urvalsmodell, modellen väljer ut den optimala strategin bland de

strategier som Dynamiska beslutsmodellen har givit för varje typ av vin-

terväghållningsproblem. Hänsyn tas även till tillgängliga resurser.

3. Resursallokeringsmodell, ger en modell för att placera ut vinterväghåll-

ningsresurserna så att hänsyn tas till regionala skillnader i väderförhållan-

ix
)
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den, åtgärdskostnader och att nödvändig vinterväghållningsstandard upp-

rätthålls.

4. Ruttoptimeringsmodell för åtgärdsfordon, ger den bästa åtgärdsslingan i

ett nätverk.

Nedan ges en utförligare beskrivning av modellerna.

3.1.1 Dynamisk beslutsmodell

Den dynamiska beslutsmodellen består av följande delmodeller:

l. Kortaste-vägen-genom-ett-nätverk modell.

2. Modell för att fatta beslut då flera optimala lösningar finns.

3. Dominanta strategier och tillgänglig kapacitet.

4. Värdering av olika strategier och dessas kännetecknade drag.

Delmodellerna redovisas en i taget nedan.

Kortaste-vägen-genom-ett-nätverk modell

Kortaste-vägen-genom-ett-nätverk modellen är den centrala delen i den

Dynamiska beslutsmodellen som har byggts upp.

Många sekventiella, dynamiska, flerstegs beslutsproblem kan lösas effektivt

genom att använda metoder för dynamisk optimering. Tekniken är att finna den

kortaste (alternativt längsta) vägen mellan en startpunkt och en slutpunkt i ett nät-

verk bestående av noder och länkar. I det generella fallet kan noder och länkar

vara i princip vad som helst. Några exempel: länkarna kan vara rör och noderna

kopplingar i rörsystemet då problemet kan vara att finna minsta mängden rör som

måste läggas ut för att uppfylla vissa krav eller så kan länkarna vara gator och

noderna korsningar i en stad då problemet är att finna kortaste vägen från punkt a

till b. Det finns många flera tänkbara definitioner på länkar och noder.

Idén, för denna modell, var att skapa ett nätverk med noder som indikerar

beslutstillfällen i tiden, och länkarna representerar driftkostnad, trafikflöden eller

olika trafikantkostnader. Den optimala strategin blir då att finna den kortaste/

billigaste vägen genom nätverket.

Figur 1 visar ett exempel på en fövrenkladvform av nätverk för vinterväghållning

vid ett tillfälle, dvs. vilken sekvens ;av åtgärder som är tänkbara vid ett snöfall. I

exemplet kan endast tre olika väglag förekomma nämligen barmark, is/snöväglag

med hårda ytskikt och snöväglag med lösa ytskikt. Vidare kunde endast tre typer

av åtgärder vidtagas. Dessa var ingen åtgärd, sandning eller plogning.
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Figur 1 Nätverk_ för vinlervc'ighullning.

Både väglaget vid start och vid slnt antogs vara barmark.

Olika väglagsförhållanden kan påverka trafikflödena. En annan formulering av

problemet kan vara att maximera trafiktlöden under ett snöfall (maximera fram-

komligheten). Detta är analogt med att finna den längsta vägen genom nätverket.

Det är givetvis möjligt att maximera eller minimera andra kostnader (ex. olycks-,

fordons-, restids-, dubbslitagekostnader mm).
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Modell för att fatta beslut då flera optimala lösningar finns

Metoderna i Kortaste-vägen-genom-ett-nätverk modellen utvecklades för opti-

mering med avseende på en variabel. Många verkliga problem har flera intressanta

variabler som det kan finnas anledning att finna den bästa lösningen Detta krä-

ver beslut där det finns flera optimala lösningar. Dessa beslut baseras på värden

som förändras kontinuerligt och där ingående värden och erhållna resultat ges

olika värderingar. Problemet kompliceras av att de faktorer som man optimerar på

kan vara motstridiga, exempelvis då man förbättrar för en faktor så kan det leda

till att 'man försämrar för en annan faktor. För vinterväghållningen uppstår detta då

man vill öka framkomligheten, vilket normalt leder till Ökade driftkostnader.

Då en vinterväghållningsåtgärd skall utföras finns det många faktorer som

inverkar på beslutet. Problemet är komplicerat och här harendast driftkostnader

och trafikflöden valts ut för optimering. Modellen för att fatta beslut då flera

optimala lösningar finns handlar då om att beräkna summorna för driftkostnaderna

och trafikflödena för de olika vinterväghållningsstrategierna.

För att åskådliggöra beslutsprocessen har driftkostnaderna plottats mot trafik-

flödena för de olika vinterväghållningsstrategierna. Eftersom beslutsprocessen

består av två ingående variabler (driftkostnader och trafikflöden) blir lösningen

tvådimensionell (antal dimensioner är lika med antalet ingående variabler). I figur

2 har några hypotetiska strategier plottats.

Riktningar för

    

optimering

Driftkostnader A

Optimal strategi

v ® för maximering

_ av trafikflöden

Optimal strategi

för minimering A Ideal

av driftkostnader punkt

Trafi kflÖde

Figur 2 Tvadimensionel/ bes/z(mp/ ace .

Det kan konstateras att den ideala punkten inte kan nås (det skulle innebära

maximal kapacitet utan driftkostnader vid ett kraftigt snöfall). Jämför man strate-

gierna I och J med övriga strategier finner man att det finns strategier med en lägre

kostnad och högre flöde. Olika strategier närmar sig den ideala punkten från olika
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håll. Det gäller för väghållaren att värdera Ökad kapacitet mot Ökade driftkostnader

för att välja någon av strategierna C, D eller E (dessa ligger ungefär lika långt från

optimum).

Dominanta strategier och tillgänglig kapacitet
Hitintills har vi sett hur man med dessa beslutsmodeller kan generera en uppsätt-

ning av strategier som optimeras på en eller flera variabler baserat på Kortaste-

vägen-genom-ett-nätverk modell . Dessa är lösningarna A och B för tvåvariabel-

fallet i' figur 2. Ytterligare strategier formulerades, en komplett beräkning av de

möjliga strategierna i figur l ger 18 st olika strategier. Det är lätt att inse att för ett

större nätverk blir antalet lösningar mycket stort.

Lyckligtvis har många strategier en bättre lösning, med avseende på en varia-

bel, till samma eller lägre värde på den/de andra variabeln/variablerna (dominanta

strategier). Ytterligare lösningar kan tas bort på grund av att vissa förutsättningar

(bivillkor) för en eller flera variabler utesluter en lösning (tillgänglig kapacitet).

Värdering av olika strategier och dessas kännetecknande drag

Lite har sagts om den aktuella beslutsprocessen, vilka indata som krävs från

beställaren och hur den mest lämpade strategin väljs ut. Två metoder för att analy-

sera de alternativa strategierna redovisas här:

1. Jämförande och kompromissande av de kvalitativa egenskaperna.

2. Viktning av variablerna med värden och distans till idealpunkten.

Den jämförande modellen innebär att man systematiskt jämför alla strategier

parvis, och väger då kostnaderna mot den erhållna nyttan. Denna metod endast

användbar då de variabler som man optimerat på är motstridiga. Exempelvis om

de enda kostnaderna i samband med vinterväghållning var olycks- och tidskostna-

der skulle förmodligen samma optima jämföras. Om det finns många dominanta

möjliga strategier bli denna metod mycket komplex.

Den andra metoden innebär att de ingående variablerna viktas. För varje stra-

tegi summerar man de viktade värdena och får på vis en total kostnad. Den

totala kostnaden för de olika strategierna rangordnas, varefter det kan vara lämp-

ligt att manuellt jämföra de ingående variablernas värden för de två till fyra bästa

strategierna. '

3.1.2 Strategisk urvalsmodell

Den här modellen är en utveckling av Dynamiska beslutsmodellen för att välja

ut den bästa vinterväghållningsstrategin då olika typer av vinterväghållnings-

problem uppstår. Strategierna begränsas av budget, materialtillgångar och av

begränsningar i personaltillgången (_bivillkor).

Modellen bygger på att först välja ut ett flertal av strategierna från Dynamiska

beslutsmodellen för varje typ av vinterväghållningsproblem. Dessa strategier

med tillhörande bivillkor implementeras i. Strategisk urvalsmodell . Tekniken att

lösa problemet kommer att konvergera inom rimlig tid och ger en god, även om

inte optimal, lösning.
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3.1.3 Resursallokeringsmodell

En modell byggdes upp för att fördela tillgänglig budget på olika regioner.

Modellen tar hänsyn till förväntade väderförhållanden och vilka utrustningar som

krävs och därmed även vilka kostnader som uppstår.

3.1.4 Ruttoptimeringsmodell för åtgärdsfordon

Rapporten tar upp en modell som får fram den bästa åtgärdsslingan i ett nätverk.

Ruttoptimering är ett svårt men relativt välkänt matematiskt problem. Därför finns

relativt många olika modeller för att lösa ett sådant problem. Rapporten ger ett

minimum av teoretiskt resonemang men täcker ändock det mest väsentliga. Rap-

porten visar även ett illustrativt exempel.

3.2 Optimaliseringsmodell for vintervedlikeholdet

[Gabestad Ragnøy 1990].

. Modellen är utvecklad i Norge och är en optimering av vinterväghållningsåtgärder
där man även tagit hänsyn till trafikantkostnader. Modellen ger ökad förståelse av

samspelet mellan åtgärd, trafikmängd, väderförhållanden och väglag. Nedan följer

huvud- och delresultat:

0 Optimala standardkombinationer som en funktion av trafikmängd och kli-

matzon på ett saltat vägnät och på ett icke saltat vägnät.

0 Sambanden mellan olika vinterväghållningsåtgärder, dvs. hur exempelvis

intensifieringen av plogning påverkar antalet isrivningar eller hur saltning

påverkar antalet sändningar etc.

0 Sambanden mellan trafikmängd och tillstånd på vägen och hur trafiken

påverkar behovet av åtgärd. .

0 Sambanden mellan väder, vinterväghållningsåtgärder och tillstånd på vägen,

speciellt i vilken grad användningen av salt ökar andelen barmark.

0 Väghållarkostnaderna beräknas som funktion av antalet åtgärder.

0 Trafikantkostnaderna beräknas som en funktion av väglaget som trafikan-

terna tillhandahålls vid varje tidpunkt, och som en funktion av klimat och

antal åtgärder. A ._ - '

0 En genomsnittlig olycksfrekvens beräknas för hela vintern.

0 Den marginella nyttan av en ökad vinterväghållningsstandard beräknas i

förhållande till den kombination av åtgärder som ger de lägsta väghållar-

kostnaderna.

För den som är intresserad finns det möjlighet att erhålla ytterligare ett antal

variabler och samband.

Modellen opererar på timnivå. Denna detaljeringsgrad har visat sig nödvändig

på grund av att väder och väglag kan förändras mycket snabbt.

I tidigare undersökningar har man inte använt den noggrannhetsnivån. Detta

har medfört att någon känslighetsanalys av modellen inte har varit möjlig att göra.

Brist på kunskap ochdata har medfört att en del resultat är osäkra. Några exempel:

0 Vädret i modellen representeras endast av temperatur och nederbördsmäng-

der (minusgrader medför snö och plusgrader regn).

0 Friktionskoefficienten på hård is/snö är endast en funktion av temperaturen.
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Maximala tiden från ett is/snöväglag inträffar till dess att åtgärder påbörjas

förutsätts vara en timme.

Vägtemperaturen ingår ej som förklarande variabel i modellen.

Modellen gäller endast på vägar som är hastighetsbegränsade till 80 km/h.

Optimeringsmodellen är uppbygd av en kedja med delmodeller som vardera

genererar en eller flera datafiler som i sin tur är indata till nästa delmodell. Detta

ger en översiktlig modellstruktur och möjliggör att ta ut delresultat utan att köra

hela modellen. I huvudsak består modellen av tre delmodeller:

TIMOD (Tillståndsmodellen) som beräknar väglaget timme för timme

genom hela vintern, trafikarbetet som utförs på dessa väglag och antalet

vinterväghållningsåtgärder.

REGMOD (Beräkningsmodell) som beräknar väghållarkostnader och trafi-

kantkostnader som en funktion av antalet åtgärder, väglag och trafikarbete.

SORT (Sortering) som finner den optimala kombinationen av väglagsstan-

darder för de aktuella åtgärderna och beräknar lönsamheten av en ökning av

väglagsstandarden från en viss minimistandard.

TIMOD (Tillståndsmodellen)
TIMOD är tvådelad och består av en generell del med kommunikation till data-

basen med väder och trafikdata och en del som beräknar tillståndet på vägen,

behov av åtgärd och trafikarbetet. Den andra delmodellen är uppdelad i sex

undermodeller knutna till vart sitt väglag. Dessa väglag är:

Barmark (man skiljer på Torr, Våt barmark och Slask).

Lös snö (mätt i cm).

Hård snö (mätt i mm).

Tjock is (mätt i mm).

Spårslitage (spårdjupet mätt i mm).

Tunn is.

TIMOD använder följande indata:

12

Trafikmängd angiven 'i ÄDT. TIMOD beräknar timtrafiktlödet från ÅDT

med hänsyn taget till årstidsvariationer, iveckodagsvariatiOner och timvaria-

tioner.

Den standardkombination som det är aktuellt att beräkna effekterna av.

Väderdata. Här används endast temperatur och nederbördsmängd i smält

form (minusgrader medför snönederbörd och plusgrader regn).

Tillståndet en timme före den timme som tillståndet skall beräknas för.
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Tillståndsekvationerna är det centrala i hela modellen. Det dessa ekvationer

som avgör hur snabbt tillståndet förändras på vägen, och hur snabbt väglagth änd-

ras. Ekvationerna anger också tillståndet efter en åtgärd.

REGMOD (Beräkningsmodell)

Beräkningsmodellen REGMOD är en delmodell som beräknar trafikantkostnader

och Väghållarkostnader för alla kombinationer av vinterväghållningsstandarder.

Som grund för beräkningarna används tillståndet på vägen samt antal åtgärder av

olika typ som TIMOD räknar fram.

Väghållarkostnaderna beräknas för en hel vinter utifrån antalet plogtillfällen,

hyvlingar, sandningar och saltningar. Trafikantkostnaderna består av olyckskost-

nader, trafikantens tidskostnad och fordonets driftkostnader. Dessa kostnader

beräknas utifrån fördelningen av trafikarbetet på olika tillstånd på vägen.

Optimal standardkombination beräknas för fem ÅDT-grupper med meteorolo-

giska data från två Väderstationer, en med kustklimat och en med inlandsklimat. l

kustzonen beräknades optimala standardkombinationen för både ett saltat och ett

icke saltat vägnät. Detta ger tillsamman 15 st optimala standardkombinationer.

Utdata från REGMOD är en datafil med:

0 Väghållarkostnader (inklusive antal åtgärdstillfällen per åtgärdstyp).

0 Trafikantkostnader (olyckskostnader, tidskostnader och fordonskostnader).

0 Summa Väghållarkostnader och trafikantkostnader.

SORT (Sortering)

Delmodell SORT läser alla standardkombinationer och sorterar efter summan av

Väghållarkostnader och trafikantkostnader. Delmodellen ger underlag för att

besvara frågor som: hur påverkas antalet hyvlingar om man minskar på plogstan-

darden, eller hur påverkas antalet plogningar om man Övergår från att en väg saltas

till att den blir osaltad.
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4 Beslutsstödssystem
I detta sammanhang anses beslutsstödssystem vara den modell som hjälper utföra-

ren att fatta rätt beslut om när eller vilken åtgärd som bör vidtas vid ett aktuellt

eller kommande is/snö väglag.

4.1 Winter Maintenance by VINTERMAN

[Jaquet1994]

I Danmark har man utvecklat beslutsstödssystemet Vinterman, som:

0 är ett datorbaserat system utvecklat för att hjälpa väghållaren, genom att

varna för dåligtväder och/eller väglag, att assistera under åtgärdsförloppet

och för att förbereda fakturor.

0 följer upp väder och väglag genom en ständig ström av information som

skapats av snö/is-varningssystem, nationella vädertjänsten, väderradarsys-

tem och väghållarpersonalen.

0 kombinerar dessa data och gör personalen uppmärksam på risken för is och

snö på vägen. Systemet föreslår även en åtgärdsplan.

0 noterar förändringar i väderförhållanden, hur vinterväghållningen fortskrider

och visar statusen på bildskärmen. Om något inte följer planerna larmas per-

sonal för att vidta adekvata åtgärder.

0 lagrar alla åtgärder och sammanställer en komplett rapport om de arbeten

som utförts, inklusive tidsåtgång, saltkvantiteter etc. Dessutom samman-

ställs avslutande ekonomiska rapporter till såväl privata entrepenörer som

till den egna administrationen.

I Danmark finns två olika typer av is/snövarningssystem. Dessa finns installe-

rade på totalt ca 200 platser. Data från is/snövarningssystem sänds till nationella

vädertjänsten, DMI, från vilken Vinterman hämtar data var tiondeminut. Väder-

radarbilder hämtas var 15 :e minut via DMI och väderprognoser överförs en gång

varannan timme.

Vinterman visar väder och väglag, dessutom finns en alarmfunktion som

väcker personalen då problem med väglaget kan förväntas uppstå. Vinterman

visar vilka data som indikerar att problem kan uppstå.

När beslut fattats om åtgärd föreslår Vinterman en åtgärdsplan som kan följas

av personalen eller modifieras. Vinterman assisterar vid utarbetande av en

åtgärdsplan. Under arbetets gång ger Vinterman signal om en åtgärd inte påbörjats

inom förväntad tid eller om en åtgärd tar längre tid än beräknat.

En speciell administrativ del i systemet lagrar alla data från vintern, såsom

väderdata, utfärdade varningar och utförda åtgärder. l administrationsdelen lagras

även basdata, så som anställd personal, telefonnummer, kontraktsanställd perso-

nal, utrustningar, priser, längder för åtgärdsslingor, saltförbrukning, parametrar för

alarmering, rutiner för kontroll av fakturor och scheman för såväl personal som för

tillgänglig utrustning.

När referatet skrevs hade Vinterman använts i Fredriksborgs fylke under

vintern 1993/94, vilket inte är tillräckligt för en utvärdering. Men det har visat sig

vara lätt att använda även för personal som saknar datorvana. Antalet

åtgärdsslingor för saltning har minskat från lö st till 13 st som ett resultat av

användning av ruttoptimeringsprogram, en delmodul som Vinterman uppbyggd

kring. Vinterman är skräddarsydd för Fredriksborgs fylke, men är mycket flexi-
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belt. Det är möjligt att ändra varningskriterier, frekvensen av data från isvarnings-

systemen, startkriterier och andra basdata.

4.2 VEG-94

[Norstrøm l994]

VBG-94 ett nytt norskt datasystem, som hjälper väghållaren och trafikcentret att

fatta de riktiga besluten vid rätt tidpunkt. Systemet innehåller både väderinforma-

tion, information om tillståndet på vägen, trafikflödet, avståndet mellan fordon

och vilken typ av trafik som förekommer.

Systemet är flexibelt med avseende påfabrikat på sensorer och anslutningar till

databaser. Dessa uppgifter samlas in:

0 lufttemperaturen

0 vägtemperatur

0 relativfuktighet

0 vindhastighet och vindriktning

0 saltkoncentration på vägen. Dessutom beräknas fryspunkten för eventuell

fuktighet på vägen.

0 mm nederbörd samt om nederbörden är i form av regn eller snö

0 nettovärmeutstrålningen från vägen

0 trafikmängd, hastigheter och trafiktyp.

Möjlighet finns att ansluta ytterligare sensorer. Det är en kraftfull mikroproces-

sor som i fält samlar in och lagrar data. Minnet i processorn har kapacitet att lagra

data från 72 timmars insamlande. I normalfallet kontaktar en central dator

mikroprocessorn och överför det insamlade datamaterialet. Det finns även möjlig-

het att programmera mikroprocessorn till att själv ta kontakt med den centrala

datorn och larma då värdet på någon sensor över- eller understiger ett på förhand

angivet värde. Data lagras i en databas i den centrala datorn.

VBG-94 presenterar data som tre olika kartor över området, en karta med väd-

ret utmed vägarna, en med tillståndet på vägen och en med trafikflöden. Det finns

även möjlighet för väghållaren att välja en station och få all information från sta-

tionen. Information redovisas som symboler, tabeller eller kurvor.

Hitintills finns inget i systemet för prognoser av is/snöväglag. Förhoppningar

finns om att utveckling av ett sådant system kommer till stånd. I dagsläget kom-

mer meteorologiska prognoser från Norska Meteorologiska Institutet (DNMI). Två

gånger per dag överförs prognoserna digitalt till VEG-94, prognoserna är gjorda

för ett flertal av punkterna utmed vägen. I dagsläget innehåller prognoserna tem-

peraturutveckling, lufttryck, molnighet i fyra grupper, nederbörd, vindhastighet

och vindriktning.

4.3 New technology for the winter maintenance of roads
[Parmenter, Thornes 1987]

Klimatet i Storbritannien vintertid utmärks av att temperaturen ofta pendlar kring

O° C. New technology for the winter maintenance of roads beskriver hur mera till-

förlitliga prognoser utvecklades för att hjälpa väghållaren att fatta rätt beslut om

saltning av vägnätet. En datorbaserad modell utvecklades för att kombinera tradi-

tionella väderprognoser med data från vägytan och lufttemperaturer utmed vägen.

Modellen producerar en lokal grafisk prognos av minimitemperaturen för vägen.
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Resultatet av de lokala prognoserna kan extrapoleras till ett vidare område med

hjälp av kunskaper från temperaturkartor. Förtjänsten med modellen är främst att

man undviker onödiga saltningar då temperaturen pendlar kring 00 C.

Under de senaste åren har is/snövarningssystem utvecklats och monterats upp

utmed vägar. Detta har hjälpt väghållaren att fatta korrekta beslut, dock har syste-

men vissa begränsningar. För det första ges inga prognoser om tillståndet på

vägen. Detta medför att beslut om förebyggande saltning inte kan fattas utifrån

information från is/snövarningssystemen. Detta kan medföra att väghållaren i

vissa fall beslutat om förebyggande saltning då det ej var nödvändigt, likaså kan

väghållaren missa att salta då behov av saltning föreligger. För det andra ger

is/snösystemen endast information från en punkt utmed vägen. Det är känt att

topografin har inverkan på vägytetemperaturen.

Först utvecklades teknik för temperaturkartor. Man använde sig av infraröda

termometrar som monterades på ett fordon. Mätningarna visade hur temperaturen

på vägytan varierade utmed vägen. Därefter utvecklades en datorbaserad modell

för prognoser av vägytetemperaturer. En prognos görs för en 24 timmars period

räknat från klockan 12.00. Indata består av tre typer av data: geografiska data,

tidsdata och meteorologiska data. Som utdata ges:

0 Lufttemperatur klockan 15.00, 18.00, 24.00, 06.00 och 12.00.

0 Luftfuktighet klockan 15.00, 18.00, 24.00, 06.00 och 12.00.

0 Molnighet och typ av moln klockan 18.00, 24.00, 06.00 och 12.00.

0 Fuktighet på vägen: tidpunkter och mängd.

0 Genomsnittlig vindhastighet från klockan 12.00 till 24.00 och från 24.00 till

12.00.

Genom att kombinera dessa två metoder med väderprognoser har man kunnat

skapa lokala prognoser baserade på observationer från den aktuella vägen. Det

fanns möjlighet att välja mellan tre typer av prognoser: en realistisk, en optimis-

tisk och en pessimistisk prognos. På så vis får väghållaren en uppfattning om

säkerheten i prognosen.

Då prognoserna jämförs med traditionella väderprognoser visar det sig att

modellen i genomsnitt gav 85 % korrekta prognoser medan traditionella lokala

väderprognoser gav 57 % korrekta prognoser. . '

4.4 Solutions To Improve Ice and Snow Control Manage-

ment on Road, Bridge, and Runway Surfaces

[KeHey 1990]

I Saint Louis Missouri USA etablerades år 1986 ett center för utvecklandet av

prognoser för vägytetemperaturer. Som indata användes väderinformation från

statliga vädertjänster i USA och Kanada, och data från ett is/snövarningssystem

(RRWISs Road/runway Weather Information Systems). Från RRWlSs fick man

följande data:

0 Vägytetemperatur.

0 Temperatur 40 cm ner i vägen, inklusive värmeströmmar i vägkroppen.

0 Tillståndet på vägen, dvs. torr vägbana, våt vägbana med temperatur över

00 C, våt vägbana med temperatur under 00 C, snö eller is, dagg, frost och

fukt som absorberats.
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0 Kemiska faktorer såsom relativa indikatorer på salt i fuktigheten på sensorns

yta.
0 Lufttemperatur.

0 Relativ luftfuktighet.

0 Vindhastighet och vindriktning.

Data från vägytemätningarna, luftmätningarna och väderprognoserna bearbetas

i en numerisk datamodell som är baserad på en värmebalansekvation för vägytan.

Den ser ut som följer:

värme in = värme ut

vilket kan skrivas som

solvärme + luftvärme + värme från moln + värme från kondensation + värme

från virvelströmmar + jordvärme = värmeutstrålning från vägytan

Prognoserna görs tre gånger per dag och sträcker sig 24 timmar framåt i tiden.

Prognoserna ges i form av en bulletin och innehåller följande:

0 Vägytetemperatur i ZO-minuters intervall. En speciell indikator anger då

temperaturen förväntas vara nära 00 C. Ytterligare en indikator anger då

temperaturen förväntas vara under 00.

0 Prognos av mängd, typ, starttid och sluttid för nederbörd. Prognos görs

också för hur lång tid som vägytan förväntas vara fuktig.

0 Snödjup för prognosperioden.

0 Vindhastighet och vindriktning, genomsnitt i tretimmarsintervall.

0 Genomsnittlig lufttemperatur och kyleffekten då även vind och relativ fuk-

tighet inkluderas. Detta redovisas i tretimmarsintervall.

0 Prognosen ges även i en verbal, lättfattlig version.

4.5 Case Based Reansoning Systems for Winter Road

Maintenance

[Whitaker 1994]
Artikeln belyser fördelar som kan finnas med att använda ett Case Based system

som beslutsstödssystem. Case Based systemet innebär att allatidigare fall (cases)

lagras och att systemet drar slutsatser Om vilken/vilka åtgärder som bör vidtas med

kunskaper om tidigare liknande fall. Eftersom väder och väglag inte är exakt för-

utsägbart lämpar sig ett Case Based system. Erfarenheter från tidigare tillfällen

med liknade väder och väglagssituation är värdefulla då beslut skall fattas om

vilken åtgärd som skall vidtagas. Hur bra väderprognosen' än kan göras råder det

alltid någon form av osäkerhet i prognosen. De flesta optimeringsmetoder kräver

exakta indata medan Case Based optimering ger en godtagbar lösning och kräver

inte exakta indata. Systemet bör göras datorbaserat.

Följande egenskaper indikerar att Case Based system kan vara lämpligt att

använda vid uppbyggandet av ett beslutsstödssystem:

0 Problem måste kräva expertkunskap som är beroende av tidigare liknande

fall (cases). Man har funnit att, att använda tidigare händelser som bas för

aktuellt beslut är ett vanligt praktiskt sätt att lösa problem som innehåller

statistiska osäkerheter.

18 VTI notat 55-1996



0 Problemen måste innehålla bedömningar och justeringar för att applicera

tidigare händelser på aktuellt problem. En expert använder flera tumregler

för att göra justeringar av tidigare sätt att handskas med liknande problem.

Det är sällansom exakt likadant väder och väglag förekommit tidigare.

Problemområdet måste vara tillräckligt komplext så att en algoritm inte är

möjlig att använda. Väderproblemen är svåra att skapa algoritmer för, efter-

som det finns dels en slumpmässig variation och dels en tidsmässig varia-

tion.

Problemen får inte kräva en absolut optimal lösning, en godtagbar lösning

skall räcka. En godtagbar lösning är en lösning som inte har några fallgropar

och uppfyller alla uppställda mål till en acceptabel kostnad.

0 Problemen måste vara tillräckligt stora för att påverka kostnaderna. Vinter-

väghållning uppfyller kostnadskriteriet både vad gäller kostnader för väg-

hållaren och för trafikanten.

Problemen måste vara tillräckligt begränsade att tillgänglig kunskap kan

erhållas inom rimlig utvecklingstid.

Problemen måste innehålla begränsad kunskap som kan reduceras till regler

för justering av liknande fall. Dessa regler är nödvändiga för att Case Based

system skall kunna finna liknande exempel. Om systemet används av andra

än experter är det nödvändigt att experter skriver ner sina tumregler och

justeringsfaktorer så att de kan lagras i ett bifogat regelverk som följer

beslutsunderlagen.

Artikeln tar även upp två redan existerande och fungerande Case Based system.

4.6 Expertsystem in winter road maintenance - an investi-

gation and a prototype, och Kunskapssystem för vin-

terväghållning
[Malmberg 1992] och [Gustavsson, Malmberg 1994]

Vägverket, ÖstersundsUniversitet och Norska SINTEF har utvecklat en prototyp

till ett beslutsstödssystem kallad VVEXP.

Inledningsvis djupintervjuades ett antal experter. För kommunikation mellan

deltagande parter behövdes ett kommunikationsmedium. Det medium som valdes

var Systemic Network Grammer (SGN). SGN använder grafisk representation

vilken redogörs för i Qualitative Data Analysis for Educational Research [Bliss

1983]. All kunskap som experterna hade delat med sig representerades av SGN-

strukturer. Graferna modifierades tills dess att alla ingående parter var överens om

dessas riktighet.

I figur 5 visar ett exempel på verbal beskrivning av ett villkor och figur 6 hur

denna beskrivning ter sig i SGN modellen.
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Om daggpunkten är högre än vägytetemperaturen bildas dagg. Om vägytetemperaturen är

under OOC och daggpunkten är mer än 2°C varmare än vägytetemperaturen bildas kraftig

frost , om skillnaden är mindre än 2°C bildas lätt frost". Om daggpunkten är över vägyte-

temperaturen och vägytetemperaturen är över 00 C bildas dagg på vägbanan.Om då skillna-

den mellan daggpunkten och vägytetemperaturen är mindre än 20C är vägbanan lite fuktig

annars mycket fuktig .

 

Figur 5 Ett exempel pa kunskap som finns om ett! villkor skrivet l verbal
form.

  

dt(x) = daggpunkt(x) - vägytetemperatur (x)

dt(x) > 00 C 4: vägytetemperaturen (X) < 00 C <::> dt(xj)
x_

dt( )

> 2 <: kraftig frost

S 2 <:> lätt frost

vägytetemperaturen (x) 2 00 C <=> dt(x) > 2 <:> mycket fuktig

dt(x) S 2 <:: lite fuktig

dt(x) S 00 C <:> ingen utfällning

 

Figur 6 Ett exempel pa kunskap som finns om ett villkor skrivet' på SGN-
form av den i_figur 5 verbala beskrivningen.

De insamlade kunskaperna beskriver hur väglaget förändras beroende på för-

ändringarivädret. " ' ' '

Den mesta informationen hämtar VVEXP från Vägväder Informationssystem

(VViS-stationerna), dvs. lufttemperatur, vägytetemperatur, relativ fuktighet,

vindstyrka och riktning, nederbörd, daggpunkt och prognos över vägytetempera-

turen de närmaste fyra timmarna. Dock arbetar VVEXP med endast en VViS-sta-

tion åt gången.

Användaren måste komplettera med aktuellt väglag och väderprognoser för

regionen. Fältförsök genomfördes vintern 1991/92, tva arbetsområden och en

regional informationscentral var involverade i försöket. Försöken bedrevs sam-

tidigt med ordinarie rutiner för vinterväghållningen.

En utvärdering redovisas i rapporten Kunskapssystem för vinterväghållning

utgivits av Vägverket [Gustafsson, Malmberg 1994]. Försöken som genomfördes

vintern 1991/92 visade att:
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0 VVEXP har konsulterats flitigt av den personal som har minst erfarenhet av

vinterväghållning.

0 De åtgärder som VVEXP har föreslagit har stämt med de som utförts i ca

60 % av fallen. Bäst är överensstämmelsen vid risk för frost och då åtgärder

skall vidtas i förebyggande syfte. Sämst vid nederbörd och vid snabba tem-

peraturväxlingar.

0 Systemet anses lätt att använda, men manuell registrering av väglag och

nederbördsprognoser bör elimineras. Mängden restsalt, en fungerande

fryspunktsgivare eller teoretisk modell för att beräkna fryspunkten på väg-

banan är också en förutsättning för ett väl fungerande system.

0 Majoriteten av tillfrågad personal tror att det går att utveckla denna prototyp

som stöd vid val av vinterväghållningsåtgärder.

0 Största nyttan av VVEXP bedömdes beredskapshavaren på ett driftområde

ha. Mindre eller liten nytta av systemet har personal som arbetar i en över-

vakningscentral med uppgift att övervaka större geografiska områden. Per-

soner som arbetar där skall redan ha den erfarenheten och kompetens som

VVEXP kan ge.

5 Optimering av körsträckan i ett nätverk
Det finns flera arbeten utförda inom detta område. Problemet är till största delen

ett matematiskt tekniskt optimeringsproblem och optimerar inte med avseende på

vilken åtgärdsom skall utföras. Av den anledningen ges här endast ett exempel på

sådan optimering.

Fördelarna med optimering av körsträckan är främst att tidsåtgången för åtgär-

derna blir kortare på grund av mindre tomkörning. Detta leder i sin tur till följande

förbättringar:

0 Man får snabbare den önskade standarden på vägnätet och därmed lägre

olyckskostnader.

0 Minskade avgasmängder på grund av kortare körsträcka för åtgärdsfordo-

nen.

0 Kostnaderna för vinterväghållningen minskar (med oförändrade krav på
vinterväghållningsstandard). ' '

0 Kan innebära att färre åtgärdsfordon behövs.

Effektivitetsvinsterna som görs vid optimeringen är starkt beroende av hur bra

eller dåligt de tidigare rutterna var upplagda.

Man kan konstatera att Sverige är ett glest befolkat land med ett relativt glest

vägnät. Väghållaren kan därför med ganska enkla medel avgöra snabbaste och

effektivaste sträckningen för åtgärdssträckorna. Detta medför att väghållaren för

landsbygdsvägar inte har samma behov av att optimera körsträckorna som kolle-

gor i mer tätbefolkade länder. För svensk del är det troligen främst i större tätorter

som ett behov av att optimera åtgärdssträckorna kan finnas.
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5.1 Optimal organisation of winter maintenance

[Durth 1986]
Vid Universitetet i Darmstadt har man utvecklat en detaljerad systematisk metod

för planering av vinterväghållningsåtgärder. Systemet tar även hänsyn till olika

former av begränsningar. Grundprincipen för proceduren är registrering av väg-

nätet och begränsningar i ett nätverk. Detta möjliggör en enkel och klar represen-

tation av vägnätet och gör planeringen för åtgärdsslingorna enklare.

Förutsättningar för åtgärdsslingorna är:

0 Vilka vägavsnitt som kan saltas.

0 Begränsningar i vägnätet (ex. enkelriktningar).

0 Begränsningar i antal åtgärdsfordon.

0 Utgångspunkt för åtgärdsfordonen.

0 Möjliga platser för påfyllande av salt.

För varje länk i systemet finns restriktioner på trafiken som ges av begräns-

ningar i effektivitet och trafiksäkerhet, som i sin tur ges av tillståndet på vägen.

Detta medför att de viktiga vägarna får högre prioritet.

Besparingarna när man har utnyttjat optimering av åtgärdsplanerna en

minskning av transportsträckor med mellan 15 och 50 70, och för vägnätet i stort

mellan 5 till 30 %. En ytterligare effekt av att använda optimeringen är att

vägsträckorna åtgärdas i genomsnitt 5 till 10 % tidigare. Detta medför att kostna-

derna för trafikanterna minskar. Besparingarna i städer blir större än på landsbyg-

den på grund av att städernas vägnät är mer komplext.

6 Fortsatt FoU

Studien visar att det inte finns något dokumenterat och fungerande WM-system.

Anledningen är främst att det är svårt att konstruera ett sådant system. Det fram-

står dock som väsentligt att ett WM-system byggs upp. eftersom de samhällseko-

nomiska vinsterna kan vara mycket stora. Decision Models for Winter Highway

Maintenance [Ungerer 1989] ser intressant ut men är i dagsläget endast en

pappersprodukt, och den kommer förmodligen att fullt utbyggd bli mycket stor

och därmed matematiskt sett svårlöst. Mot den bakgrunden ter sig tekniken i

optimaliseringsmodell for vintervedlikeholdet [Gabestad, Ragnøy 1990] som mest

lämpligt att vidareutveckla.

Beslutsstödsystem har provats i några länder men än så länge endast i begrän-

sad omfattning. Även här bör därför arbetet återupptas för att få fram ett stöd för

att fatta beslut om rätt åtgärd och när den skall utföras.

Både när det gäller WMS och beslutsstödssystem bör författarna till de här

refererade rapporterna kontaktas för att få fylligare och mer aktuell information

om modellerna.
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