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Osaltad vinterväghållning och sänkt hastighetsgräns vintern 1994/95 och

1995/96 på E4 i Region Norr.

av Gudrun Öberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Efter Vägverkets krav på att totalt i Sverige minska saltanvändningen och erfaren-

heter från det saltningsförsök som startade vintern 1992/93 har Region Norr be-

slutat att E4 inte skall saltas annat än vid extrem halka under perioden 1 december

- mars. Under perioden november - mitten av april sänks dessutom hastighets-

gränsen från 1 10 km/h till 90 km/h.

VTI fick i uppdrag att följa upp effekten på väglag och hastighet under de två

första vintrarna dvs. 1994/95 och 1995/96. Jämförelser gjordes med vintern dess-

förinnan.

Hastigheten mättes på platser som Vägverket tidigare valt för andra uppfölj-

ningar. Då hastigheten mättes gjordes noggranna väglagsobservationer minst en

gång per dag.

Effekten på väglag erhölls genom att Vägverkets uppföljning av vinterväghåll-

ningen dvs. väglagsobservationer utnyttjades.

Osäkerheten i de erhållna resultaten är storframförallt p.g.a. få väglagsobser-

vationer. I Västerbotten var andelen barmark (körfälten bara) oförändrad under

första försöksvintern men ökade under den andra. 1 Norrbotten var andelen bar-

mark lägre under första försöksvintern och oförändrad under den andra vintern. I

en alternativ beräkning där väglaget klassas som barmark om det inte är is/snö på

hela körfältet minskar barmarksväglaget den första vintern i båda länen och är

oförändrat den andra vintern. Allt i förhållande till förändringar på kontrollvägar-

na och i förhållande till vintern innan försöket startade.

Personbilarnas medelhastighet skulle ha varit 4-6 km/h högre vid is/snö-väglag

om hastighetsgränsen varit 1 10 km/h istället för 90 km/h. Effekten på hastighet av

olika is/snö-väglag och väder redovisas också.
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1 Bakgrund
Efter Vägverkets krav på att totalt i Sverige minska saltanvändningen och erfaren-

heter från det saltningsförsök som startade vintern 1992/93 har Region Norr ge-

nomfört följande förändringar på E4 vintrarna 1994/95 och 1995/96:

- hastighetsgränsen sänktes till 90 km/h på de sträckor som tidigare haft has-

tighetsgränsen 110 km/h under perioden 1 november 1994 - 18 april 1995

respektive 1 november 1995 - 15 april 1996.

- E4 saltades bara vid extrem halka under tiden 1 december - 31 mars.

Hastighetsgränsen på E4 hade höjts till 110 km/h i maj 1994 på de sträckor

som är 13 meter breda och som inte tidigare haft 110 km/h. Vintern 1994/95

skulle således bli den första vintern med 1 10 km/h på stora delar av E4. I samband

med att vinterväghållningen skulle förändras beslutades därför att hela E4 skulle

ha* högst 90 km/h som hastighetsgräns.

Region Norr kontaktade VTI under oktober 1994 för att ge VTI i uppdrag att

följa upp hur väglag och hastighet påverkas av dessa förändringar. Följande skulle

ingå:

- väglagsförändring mellan vintern 1993/94 och försöksvintrarna 1994/95 och

1995/96,

- Vädrets och väglagets inverkan på hastigheten på dels 90- och dels 110-

vägar

2 Försöksuppläggning
Effekten av en vinterväghållning varierar mycket mellan olika vintrar beroende

bl.a. på temperaturer och nederbörd. Det är därför viktigt att man vid studier av

förändrad vinterväghållning i ett provområde/provvägnät även samtidigt gör mot-

svarande studier i ett kontrollområde/kontrollvägnät där inga förändringar vidtas.

Kontrollområdet bör ligga nära provområdet att nederbörd och temperatur i

stort sett är desamma. Trafikförhållandena bör också vara så lika som möjligt.

Helst bör slumpen (krona/klave) avgöra vilket som är prov- respektive kontroll-

område. Undersökningen bör inledas med studier i både prov- och kontrollområ-

det vid samma vinterväghållningsmetod (förevinter). Detta görs för att fastställa

hur pass lika områdena

Med hjälp av nedanstående figur förklaras ytterligare varför denna uppläggning

behövs

Förevinter Försöksvinter

Provområde : 3 :>

11
1

U
Kontrollområde <: 2 :>

1) Visar hur lika områdena

2) Visar skillnad mellan vintrar.

Visar effekt av förändrad vinterväghållning om skillnaden mellan vintrar

enligt 2) elimineras.
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Detta är den ideala uppläggningen för studier av t.ex. förändrad vinterväghåll-

ning.

VTI fick uppdraget i Region Norr nära inpå förändringarna att inga föremät-

ningar kunde göras. Det fanns dock en del befintliga data som kunde utnyttjas. i

2.1 Hastighet

Region Norr hade tidigare mätt hastigheten i ett antal punkter på E4 och E10 för

att följ-a upp höjningen till 110 km/h en del av dessa punkter. Dessa punkters

hastighetsdata utnyttjas.

   

Tabell 1 Beskrivning av hasfighelsmälning.splatser i Region Norr.

I _ Nr_ Plats _ Vägbredd Hastighetsgräns km/h Vinterväghållnings-

meter klass

vinter sommar 93/94 94/95

95/96

1 E4 söder Umeå 13 90 1 10 A3 B1

2 E4 norr Bureå 9 90 90 A3 B 1_

3 E4 söder Ersnäs 13 90 1 10 A3 B1

4 E4 norr Rutvik 13 90 1 10 A3 B1

5 E4 väster Kalix 13 90 1 10 A3 Bl

6 E4 väster Haparanda 13 90 1 10 A3 B1

7 E10 norr Töre 8 110 110 Bl Bl

       

Vinterväghållningsklass A3 innebär att målet är att ha en is/snöfri vägbana me-

dan Bl tillåter is/snö på vägen. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till refe-

rens 5.

Mätplats 1 söder om Umeå har haft hastighetsgränsen 110 km/h i flera år. På

övriga 110-platser infördes den högre hastighetsgränsen i maj 1994, vilket innebär

att dessa platser inte någon vinter haft hastighetsgränsen 110 km/h. Mätplats 7 på

E10 har hastighetsgränsen 110 km/h under hela året och betraktas därför som en

kontrollpunkt.

Två av Vägverkets årsmätningspunkter (TF-punkter) i Region Mitt kan också

utnyttjas som kontrollpunkter för att erhålla hastighet vid hastighetsgränsen 110

km/h under hela året.

   

Tabell 2 Beskrivning av hastig/iel'smc'ilningsplalser 1' Region Mitt;

Nr Plats Vägbredd Hastighetsgräns km/h Vinterväghållnings-

meter klass

vinter sommar 93/94, 94/95, 95/96

8 E14 Matfors 13 110 110 A3

9 Rv 861ndal 9 110 110 Bl
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Av nedanstående karta framgår också platsernas geografiska läge.

 

Figur I Mätpkuâvemus läge vid siffrorna 1-9.
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Eftersom det inte gick att styra hastighetsmätningarna till intressanta väder-

eller väglagssituationer har nedanstående mätschema gjorts för mätningarna i re-

gion Norr. Mätningarna sprids över förändringsperioden och punkterna delas in

i tre grupper.

Grupperna mättes vid nedanstående veckor:

Mätomgång l 2 3

Mätpunkterna l.2 2 v i dec vecka (1 vecka l l

Mätpunkterna 3.4 2 v i dec vecka 5 vecka 12

Mätpunkterna 5,67 2 v i dec vecka 4 vecka [3

Mätomgång l, l994/95 gjordes under de tre första veckorna i december och

1995/96 under_ veckorna 49 och 50.

Under hastighetsmätningar bör väglag observeras en gång per dag under stabila

väderförhållanden och under den "trafikstarka" delen av dygnet. Vid nederbörd

(snöfall, underkylt regn eller regn på is/snövägbana) bör väglaget observeras flera

gånger perdygn. Observatören avgör hur ofta väglaget skall observeras beroende

på hur utvecklingen blir. Detta var förslaget och resultatet blev som regel en gång

per dag. För att få tätare väglagsobservationer utnyttjas därför även uppgifter om

väglag från vinterväghållningsuppföljningen.

Uppmätta skillnader i hastighet vid olika väglag på llO-vägar och 90-vägar i

Region Mitt och Region Norr används sedan för att uppskatta vilka hastigheter det

skulle ha varit på E4 om den högre hastighetsgränsen gällt även under vintern.

Hypotesen, som grundar sig på tidigare mätningar (4), är att hastighetssänk-

ningen i km/h från barmark till ett genomsnittligt is/snöväglag är ungefär lika

stor oavsett hastighetsgräns. Att inga signifikanta skillnader mellan olika hastig-

hetsgränser erhålles beror delvis på få mätningar på vissa vägtyper/väglag och på

stora spridningar i hastighet där mätningar finns. En senare sammanställning (6)

bekräftade mer eller mindre ovanstående resultat. I båda referenserna anges dock

de skillnader i hastighetssänkning som finns.

Följande formel föreslås därför för användning i denna studie:

V Is,110 =VTB,110 * (V TB,90 - V 13,90)

Förklaring:

V TB 1 10 = medelhastighet vid torr barmark och hastighetsgräns l 10 km/h

V IS 17 10 = medelhastighet vid is/snö och hastighetsgräns 1 10 km/h

osv.

Endast personbilshastigheter analyseras.

2.2 Väglag

När det gäller förändringar i väglag mellan vintrarna utnyttjas Vägverkets egen

uppföljning av vinterväghållningen (l). De observationer av väglaget som görs i

samband med hastighetsmätningar utnyttjas inte eftersom den väglagsfördelning

som fås från vinterväghållningsuppföljningen skall vara representativ för vintern.

Hur ofta man var ute och observerade väglaget styrdes av aktuellt väder under de
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två första vintrarna. Observationer vid väntat snöfall skedde cirka 6 gånger oftare

än vid övriga vädertyper. Observationer vid väntat snöfall får därför vikten l/o

medan observationer vid övriga vädertyper får vikten 1. Om observationsreglerna

följs skall en för vintern representativ väglagsfördelning erhållas. Den senaste

vintern styrdes inte tidpunkterna för observation av vädret. Ingen viktning sker

därför av observationerna.

Observationspunkterna på E4 i Region Norr och på några kontrollvägar valdes

ut. På E4 i Region Norr följs vinterväghållningen upp på drygt 30 platser. Alla

utnyttjas. Kontrollsträckorna i Region Mitt avser respektive väg i Västernorrlands

(Y) län. På El4 utnyttjas punkterna mellan rastplatserna Skallböle och Storboda,

alla A3-punkter. På rv 86 används sträckan från E75 upp till lv 638. Där finns I

A3-punkt och 2 Bl-punkter, som tillsammans ger en väglagsfördelning för den

vägen. På E10 i region Norr, som är en Bl-väg, har observationerna från Töre till

Västannäs utnyttjats. Observationspunkterna är inte desamma i region Norr under

den första vintern som under de två andra. Detta kan ha större betydelse på E10

med få observationspunkter än på E4 med många punkter.
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3 Resultat

3.1 Väder

Väderobservationer på flygplatserna i Luleå, Umeå och Sundsvall utnyttjas. l bila-

ga 1 redovisas för de tre vintrarna nederbörd/månad och medeltemperatur för varje

månad. Dessutom redovisas normalvärden (1961- 1990).

Vintern 1993/94
Temperaturen var någon till några grader lägre än normalt under hela vintern. Un-

der februari månad var det betydligt kallare än normalt (5-8 °C kallare). Neder-

börden var 35-60 % högre än normaltoch ojämnt fördelad över månaderna jäm-

fört med normalt. I december kom mycket mer nederbörd än normalt. Skillnaden

varstörst i Luleå, där det kom tre gånger mer än normalt. I Sundsvall kom 40 %

mer än normalt. 1 februari kom det däremot nästan ingen nederbörd alls.

Vintern 1994/95
Temperaturen var mycket högre än normalt. 1 Luleå och Umeå var det i genom-

snitt under vintern 5 ° C varmare och i Sundsvall 3 ° C varmare. Månadsmedeltem-

peraturen vardock under 0 ° C på alla platser och för alla månader. Nederbörden

var även denna vinter rikligare än normalt (20 % mer i Sundsvall och 50-60 %

mer i Luleå och Umeå). Denna vinter var nederbörden mer jämnt fördelad över

månaderna.

Vintern 1995/96
Temperaturen under hela vintern var i stort sett normal. Temperaturen varierade

dock mer mellan månaderna än normalt. Nederbörden var bara 20-30 % av nor-

mal mängd. Alla månaderna har liten nederbörd.

Slutsats
Väderuppgifterna skiljer sig föga mellan väderobservationsplatserna. Vädret bör

därför inte ha orsakat några nämnvärda skillnader i t.ex. väglagsfördelning mellan

de olika väglagsplatserna. Däremot är det ganska stora skillnader mellan de olika

vintrarna.

3.2 Väglag

Observationer vid uppföljning av vinterväghållningen hade skett mer sällan än vad

som kunde förväntas utifrån väderstatistiken. Detta innebar att E4 inte kunde delas

in i kortare sträckor än en sträcka för respektive län. Trots dessa grova indelningar

bygger väglagsfördelningarna på ganskafå dagars observationer och osäkerheten

är därmed relativt stor.
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Tabell 2 Antal väglagsobservationer vid uppföljning av vinterväghällningen.

93/94 94/95 95/96

Antal Antal obs. Antal Antal obs. Antal Antal obs.

punkter " punkter punkter

E14Y 4 40 4 40 4 64

86Y 3 45 3 23 3 48

E10BD 4 43 4 39 2 31

E4AC ' 21 169 21 221 19 304

E4BD 16 135 16 103 14 221

       

I tabellen Ovan anges antalet observationer och inte viktat antal. Den senaste

vintern, då observationerna inte styrs av vädret, har således väglaget observerats

. fler-gånger än under de två föregående vintrarna.

Observationer i samband med hastighetsmätningarna utnyttjas ej.

I figurerna 2-3 redovisas resultaten från dessa väglagsobservationer under vint-

rarna 1993/94, 1994/95 och 1995/96. Dessa väglagsfördelningar redovisas även i

bilaga 2 i tabellform.
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Kontrollvägarna har inte förändrats på ett likartat sätt mellan vintrarna. Efter-

som vinterväghållningen är densamma alla tre vintrarna och vädret förändrats på

ett likartat sätt borde förändringarna vara mer lika. Den kalla förevintern kan dock

ha medfört att det inte gick att salta i samma omfattning som normalt. Det innebär

i så fall att andelen barmark borde vara förhållandevis lägre på de vägar som saltas

mest och i förhållande till övriga vintrar. Detta resultat erhålles, men även för and-

ra vägar. Skillnaderna kan därför inte förklaras.

För att avgöra hur andelen barmark eller övervägande barmark förändrats görs

nedanstående sammanställningar i tabellerna 3 och 4.

Tabell 3 Skillnader i andel ren barmark och andel barmark med mitt- eller

kantsträng mellan vintrarna 1994/95 och 1993/94.

     

Ren barmark % Barmark med Totalt

is/snösträng % övervägande

barmark 0/0

Kontroll .

El4Y 73,7-44,5=29,2 9,4 - 8,3 = 1,1 30,3

86Y 26,6-4,7=21,9 5,9 - 6,9 = -1,0 20,9

E10BD 0- 10,3 =-10,3 10,4-0= 10,4 0,1

Prov

E4AC 29,1-1,5=27,6 4,0 - 4,4 = -0,4 27,2

E4 BD 17,8-7,2 = 10,6 8,1-23,8 = -15,7 -5,1

Den södra delen av E4 (i AC-län) jämförs med de södra kontrollvägarna (i Y-

län) och de norra prov- och kontrollvägarna jämförs.

Ren barmark är cirka 20-30 %-enheter vanligare vintern 94/95 på kontroll-

sträckorna i Y-län än vad det var vintern 93/94. Andelen barmark med mittsträng

eller kantsträng vardensamma båda v1ntrarna. Dessa jämförelser borde avspegla

skillnader mellan vädret de båda vintrarna eftersom inte vinterväghållningen änd-

rats på dessa sträckor.

På E10 i BD-län fanns barmark vid cirka 10 % av tillfällena vintern 93/94 men

ingen ren barmark vintern 94/95. Vintern 94/95 fanns cirka 10 % barmark med

kantsträng och inget vintern 93/94.

Denna skillnad mellan de olika kontrollvägarna går inte att förklara med väder-

eller vinterväghållningsförändringar.

På E4 i AC-län var det 27 %-enheter mer barmark eller övervägande barmark

under vintern 94/95 och på kontrollvägarna i Y-län var det 30 respektive 21 %-

enheter mer barmark eller nästan barmark. Provvägens förändringar ligger mellan

de två kontrollvägarnas

På E4 i BD-län var det 5 %-enheter lägre andel barmark eller nästan barmark

medan kontrollvägen E10 i BD-län hade oförändrad andel.
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Tabell 4 Skillnader i andel ren barmark och andel barmark med mitt- eller

kantsträng mellan vintrarna 1995/96 och 1993/94.

        

Ren barmark 0/0 Barmark med Totalt

is/snösträng % övervägande

barmark %

Kontroll

E14Y 60,9 - 44,5 = 16,4 11,0 - 8,3 = 2,7 19,1

86Y ' 35,4 - 4,7: 30,7 2,1 - 6,9 = -4,8 25,9

E10BD 22,6- 10,3 = 12,3 0-0=0 12,3

Prov

E4AC 29,9 - 1,5 = 28,4 13,5 - 4,4 = 9,1 37,5

. E4 BD -26,7 - 7,2 = 19,5 16,8 - 23,8 =-7,0 12,5

   

Skillnaden mellan kontrollvägarna är i denna tabell mindre och därför används

samtliga kontrollvägar vid jämförelse med vardera provvägen.

Kontrollvägarna har 12-30 %-enheter mer ren barmark vintern 1995/96 än un-

der vintern 1993/94. Provvägarna har vid jämförelse mellan dessa vintrar 20-

28 %-enheter mer ren barmark. Om istället motsvarande jämförelse görs för an-

delen övervägande barmark har kontrollvägarna 12-26 %-enheter mer barmark

och provvägarna 38 respektive 13 %-enheter. Det innebär att på E4 i AC-län har

barmarksandelen ökat mer än på kontrollvägarna, medan E4 i BD-län ligger i un-

derkanten av kontrollvägarnas förändring.

Detta innebär att om detta är de rätta jämförelserna har den förändrade vin-

terväghållningen medfört något mer is/snöväglag (5 %-enheter) på E4 i BD-

län den första försöksvintern och betydligt mer barmark på E4 i AC-län den

andra försöksvintern (alternativ I). I övrigt inga skillnader om endast en in-

delning i två väglag görs dvs. övervägande barmark och övervägande is/snö.

Väglaget på E4 vintern 1993/94 skiljer mycket mellan de båda länen. I AC-län

finns en relativt stor andel spårslitage med barmark i spåren och om denna andel

räknas in bland barmarksväglagen får de båda länen ungefär samma andel barmark

vintern 1993/94. Om istället denna gräns används i beräkningarna dvs. att det

finns barmark på vägen kontra enbart is/snö på vägen erhålles i genomsnitt

5%-enheter mindre barmark på E4 den första försöksvintern och i stort sett

oförändrat den andra vintern (alternativ II). Kontrollvägarna har mycket olika

förändringsresultat, medan de två försöksvägarna blir tämligen lika med denna

indelning (se bilaga 2 sidan 2).

Skillnaden i väglag mellan länen på E4 den första vintern och skillnaderna

mellan norra och södra kontrollområdet framförallt den andra vintern gör

att det är osäkert om det i verkligheten varit ovanstående skillnader enligt

alternativ I och II. Osäkerheten är svår att kvantifiera.
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3.3 Hastighet
Uppföljningen av hastigheterna har haft som syfte att ge svar på hur mycket

fortare som personbilisterna hade kört vid is/snöväglag om hastighetsgränsen varit

1 10 km/h istället för 90 km/h. Vid insamlandet av data görs noggranna väglagsbe-

skrivningar. Dessa kan då användas för att ge indikationer på hur trafikanten an-

passar sin hastighet till olika väglag. Redovisningen av hastighetsanalysen delas

därför i två delar, där den andra delen (effekterna av väder/väglag) ingår i FoU-

projekt gentemot Vägverket centralt.

3.3.1 Effekt av ändrad hastighetsgräns
Förutom under vintern har hastigheten mätts under den sista, hela veckan i april de

senaste tre åren. Då har hastighetsgränsen åter höjts till 1 10 km/h på E4. I tabellen

nedan anges medelhastigheten för personbilar.

Tabell 5 Medelhastighetenför personbilar utan slc'ipför hela den sista veck-
an i april respektive är.

   

1994 1995 1996

E4 V Haparanda 103 103

E4 V Kalix 106 106 106

E4 N Rutvik 103 103 102

E4 S Ersnäs 106 106 105

E4 N Bureå (90) 96 96

E4 S Umeå 103 103

     

Uppgifterna från 1994 är hämtade från referens 2. Under 1995 och 1996 års

mätveckor rådde barmark under hela tiden. Under ett dygn 1996 förekom lätt snö-

fall eller underkylt regn. Vägen saltades vilket innebar att själva körbanan ändå

var bar, men att det förkom snömodd i vägmitt och på vägren.

Medelhastigheten över hela veckan är i stort sett densamma under alla tre åren.

Den mätplats som har störst skillnad mellan 1995 och 1996 har en skillnad på 0.6

km/h.

Under de vinterveckor som hastigheten mätts på E4 och E10 har vädret och

väglaget varierat en hel del. Uppgifter om väder/väglag har främst hämtats från

Vägverkets observationer på hastighetsmätningspunkterna, men även från Väg-

verkets uppföljning av vinterväghållningen.

Eftersom vinterväglaget kan förändras ganska snabbt är det endast kort tid runt

varje väglagsobservation som det säkert är det observerade väglaget. Egentligen

bör därför kanske bara medelhastigheten den timme som väglaget observerats an-

vändas i den fortsatta analysen. Det finns dock en tendens till att hastigheten är

lägre just den observerade timmen. Detta kan eventuellt bero på att trafikanterna

störs av observationen. Därför har vi i detta projekt valt att utnyttja tre timmar för

beräkning av medelhastighet med väglagsobservationen i den mittersta timmen.

I bilaga 3 redovisas hastigheten för olika väglag och för varje mätplats. Där

framgår också hur många personbilar respektive hur många timmar som medel-

hastigheten bygger på. 1 tabellen nedan redovisas medelhastigheten vid torr bar-

mark respektive alla is/snö-väglag oavsett nederbörd mm.
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Tabell 6 Medelhastighet vid olika väglag under 1 december - 3] mars un-
der Vint/"arna 1994/95 och 1995/96. De tre Översta matplatserna
har hastighe gränsen 110 km/h och de Övriga 90 km/h.

        

Torr barmark ls/snö-väglag Hastighets-

förändring

E14 Y 98,3 89,7 - 8,6

Väg 86 Y 92,3 89,5 - 2,8

E10 N-Töre 103,5 97,1 - 6,4

E4 V Haparanda 97,0 91,3 - 5,7

E4 V Kalix 99,2 95,8 - 3,4

E4 N Rutvik 96,5 92,0 - 4,5

E4 S Ersnäs 99,6 95,3 - 4,3

E4 N Bureå - 93,2 88,8 - 4,4

E4 S Umeå 96,7 92,1 - 4,6

 

Det finns få mätningar vid torr barmark på väg 86 och på detre nordligaste

platserna i BD län, nämligen Töre, Haparanda och Kalix (se även bilaga 3).

På mätplatser med hastighetsgränsen 110 km/h har mycket varierande resultat

erhållits. De Övriga platserna med hastighetsgränsen 90 km/h har däremot ungefär

lika stor hastighetssänkning (-3,4 - -5,7 km/h) vid is/snöväglag. Medelvärdet av

hastighetssänkningen för 90- respektive 110-vägar är -4,5 respektive -5,9 km/h.

Hastighetssänkningen är drygt 30 större på 110-vägarna. På grund av den stora

spridningen i hastighetssänkning på de olika 110-vägarna är det inte någon statis-

tiskt säkerställd skillnad mellan 90- och 1 10-vägar av den sänkning av hastigheten

som sker då väglaget ändras från barmark till is/snö.

Eftersom det förefaller som om de största skillnaderna har erhållits på platser

där det varit täta snöfall under mätningarna har uppdelningar i olika nederbörds-

intensitet gjorts. Resultaten av detta framgår av tabell 7.

Tabell 7 Personbilars medelhastighet vid torr barmark och is/.S'nÖ-vaglag
med olika nederbordsinterzsitet. De tre forna nfzc'itplatserna har
hastigheIsgrc'inseri [10 km/h och Övriga 90 km/h.

           

Is/snö-väglag

Torr bar- Ingen Lätt snö- Måttligt Tätt snö-

mark nederbörd fall snöfall fall

E14 98,3 90,5 85,0

Väg 86 92,3 89,5

E10 N Töre 103,5 98,3 96,9 94,5 76,7

E4 Haparanda 97,0 92,1 88,0 90,8

E4 Kalix 99,2 95.2 92.6 80,9

E4 Rutvik 96,5 92,6 90,4 91,0

E4 Ersnäs 99,6 95,4 92,7 91,9

E4 Bureå 93,2 88,7 91,5

E4 Umeå 96,7 92,0 93,4
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På 90-vägarna sänks hastigheten med -3,9 - -4,9 km/h (i genomsnitt 4,4 km/h)

när det blir is/snö på vägen men ingen nederbörd. Spridningen är således mindre

än när is/snöväglag oberoende av nederbördförhållanden togs med i beräkningarna

(-3,4 - -5,7 km/h). Detta förefaller också rimligt eftersom förhållandena då blir

mer homogena. På de flesta mätplatser sjunker hastigheten ytterligare då det snöar

(+1,4 - -4,1 km/h). Vid måttligt snöfall är hastighetssänkningen från is/snöväglag

utan snöfall ungefär lika stor som vid lätt snöfall. Vid tätt snöfall är hastighets-

sänkningen betydligt större (-14,3 km/h). Det sistnämnda bygger dock på endast

en observation. Även vid de övriga nederbördsintensiteterna är det få timmars

mätning bakom varje medelhastighet (se bilaga 3 där antal mättimmar framgår).

Mycket varierande resultat har erhållits på 110-vågarna med en genomsnittlig

hastighetssänkning från torr barmark till is/snö utan nederbörd på 5,3 km/h. Vid

tätt snöfall (l observation) är hastighetssänkningen 21,6 km/h jämfört med

is/_snöväglag utan nederbörd.

Hastighetssänkningen på 110-vägarna är 20 % större än på 90-vägarna om ing-

en nederbörd faller. Osäkerheten är storpå 110-vägarna vilket medför att hastig-

hetssänkningen vid is/snö inte är signifikant större på 1 lO-vägar än på 90-vägar.

Inga signifikanta skillnader erhölls således mellan 90- och llO-vägar. Trots

detta används den erhållna skillnaden mellan de två vägtyperna, dvs. hastighets-

sänkningen är 20 repektive 30 % större på 110-vägarna utan respektive med ne-

derbörd. Detta innebär att följande korrigeringar görs i formlerna:

V [8,110 = V TBJIO - 1.2* (V TB,90 - V 18,90) (ingen nederbörd)

V 18,1 10 = V TBallO - 1.3* (V TBQO - V [890) (inkl nederbörd)

Förklaring:

V TB, 1 10 = medelhastighet vid torr barmark och hastighetsgräns 1 10 km/h, osv.

Under de två vintrarnas mätningar har ingen nämnvärd skillnad i hastighet er-

hållits mellan 110- och 90-vägar då det är torr barmark. Eftersom en del av dessa

resultat bygger på enstaka timmar utnyttjas istället de skillnader som erhållits vid

förändringen av hastighetsgränsen. Ur Region Norrs uppföljning framgår att

V 1-891 10 är 5-6 km/h högre än V 390 (2). Vid VTI:s uppföljning vid sänk-

ningen av hastighetsgränsen i oktober/november 1994 var hastighetssänkningen

5-7 km/h (7). Om därför detta senaste resultat sätts in i ovanstående formler efter-

som vi väljer att erhålla störst spridning, fås följande formler:

V 15,110 = 1-2 *V 15,90 -0-2 V TBQQO +7km/h

V [8,110 - 1.3 :1: V [8,90 - 0.3 *1 V TBSQO + 5 km/h

Då dessa formler används för respektive mätplats erhålles nedanstående resul-

tat:
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Tabell 8 Beräknad hastighetsniva vid is/SnÖväglcrg om E4 haft hastighets-
gränsen 110 krm/h istället/ör 90 km/h. Uppgifterna hämtade från

   

tabell 6.

Mätplats V TB 90 V IS 90 V 15110 V IS -V, , , , i ,110 18,90

Haparanda 97 9 1 94-97 3-6

Kalix 99 96 100-102 4-6

Rutvik_ 97 92 96-98 4-6

Ersnäs 100 95 99-101 4-6

Umeå 97 92 96-98 4-6

     

Som framgår ovan skulle den genomsnittliga hastigheten vid is/snö-väglag va-

rierat från 94 km/h upp till 102 km/h på de olika mätplatserna om hastighets-

gränsen 110 km/h bibehållits under vintern och om hastighetsskillnaden på 5-7

km/h mellan 110- och 90-vägar gäller även på vintern vid torr barmark. Medel-

hastigheten skulle ha varit 4-6 km/h högre vid is/snöväglag om hastighets-

gränsen varit 110 km/h. Detta gäller under förutsättning att de relativt osäkra

resultaten utnyttjas fullt ut, dvs. även om skillnader inte är statistiskt säkerställda

så görs beräkningar utifrån dessa skillnader.

3.3.2 Effekt av väglag/väder

Eftersom väglaget beskrivs tämligen detaljerat har denna information utnyttjats i

en regressionsanalys för att få indikationer hur tex. en mittsträng påverkar has-

tigheten. Även här utnyttjas tre timmars hastighetsdata kring väglagsobservatio-

nen.

I modellen ingår inte uppgifter om fordonsflöde totalt eller för lastbilar. Det in-

går inte heller uppgifter om dagsljus/mörker. Detta gör att förklaringsgraden inte

blir hög i nedanstående modeller. Det ansågs ändå värdefullt att visa på vilka

samband som går att ta fram.

Modellansats: Y = oc + B|X1 + [3ng + .... .. + BiXi + 8

Beroende variabel Y är medelhastigheten för personbilar utan släp (PUV).

Oberoende variabler X., X3..Xi är:

HAST = 1 om hastighetsbegränsningen är 1 10 km/h annars 0 (90 km/h)

VBS9 = 1 om vägbredden är 8 eller 9 meter annars 0 ( 13 meter)

VLAG = 1 om is/snö-väglag annars 0 (barmark /torr, fuktig och våt/i)

LS = 1 om lös snö på vägbanan annars 0

MITT = 1 om mittsträng annars 0

VK = 1 om sidosträng annars 0

NED = 1 om nederbörd annars 0

or och Bi är regressionskoefficienter som bestäms vid regressionsanalysen.

8 är residualen d.v.s. slumpvariationen som inte förklaras av regressionsekva-

donen.

Om data från vintrarna 94/95 och 95/96 utnyttjas erhålles nedanstående modell:
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Region Norr

PUV=95.3-O.8*HAST-l.3*VBX()-2.1*VLAG -4.2:'=MITT-2.()*LS + 1 .5*VK-2. l *NED

Samtliga koeffeicienter, utom för VK, är signifikanta på 5 risknivå. Förkla-

ringsgraden (R2=0,42) innebär att ca 42 (70 av variationen i beroendevariabeln för-

klaras av modellen.

Regressionsmodellen visar att is/snöväglag sänker hastigheten med drygt 2

km/h jämfört med något barmarksväglag. Finns det en mittsträng av is/snö ökas

skillnaden på med drygt 4 km/h. Om det dessutom finns lös snö på körbanan

sänks hastigheten med ytterligare 2-3 km/h. Den totala effekten av alla tre blir

nästan 9 km/h. Nederbörd (= sämre sikt) medför en ytterligare sänkning av hastig-

heten med cirka 2 km/h, dvs. totalt en sänkning på 1 l km/h.

_Skillnaden _mellan breda och normala (8-9 in) är drygt 1 km/h. Ett något förvå-

nande resultat erhålles för de olika hastighetsgränserna där llO-vägarna får en

nästan l km/h lägre hastighet än 90-vägarna. Det kan finnas en samvariation mel-

lan variablerna som gör att tex. en väglagseffekt istället hänförs till vägtyp.

Region Mitt

PUV=94,6-4.5*VB89-2.5*VLAG-ÃWMITT -3.8*LS - l .9*VK-2.2*NED

Samtliga koefficienter är signifikanta på 5 % risknivå. R3=O,48

Effekten av is/snöväglag, mittsträng och nederbörd är liknande i de båda regio-

nerna. I region Mitt blir den totala effekten cirka 12 km/h. I region Mitt koeffi-

cienter för is/snösträng på vägkant signifikant skild från noll och koefficienten är

här också negativ vilket förefaller mera rimligt. I region Mitt finns bara data från

1 lO-vägar och därför saknas variabeln HAST här.
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4 Fortsatt FoU

För att få ett bättre underlag för beslut om särskilda hastighetsgränser under vin-

tern bör ytterligare studier göras. Vägar av olika standard och i olika delar av lan-

det bör då väljas för hastighetsmätningar. Vägarna bör bilda par med i stort sett

samma standard men olika hastighetsgränser.

För att kunna ta fram bättre modeller över hur olika is/snö-väglag och väder in-

verkar på hastigheten behövs ytterligare hastighetsmätningar med detaljerad be-

skrivning av väglaget. Mätningar behövs fran olika vägtyper (vägbredd, hastig-

hetsgräns, trafikflöde) och från olika regioner. Denna hastighetsmodell bör sedan

utnyttjas i en effektmodell Vinter, där även övriga effekter ingår. Vintermodellen

används som beslutsunderlag vid val av standard på vinterväghållningen.
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Temperatur och nederbord i Sundsvall, Umeå och Luleå

Sid 1 (3)
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Bilaga 2

                  

na 93/94, 9-//95 och 95/96.

TB = torr hamna/ k

FB :fa/(tig barmark

VB = val barmark

B ks = barmark med kan/sträng av is/snÖ

B ms : barmark med mitt/cantstrang av is/'LsnÖ

S B = barmark i spa/'en 1' Övrigt is/snö

S T] = tunn is i sparen, 1' Övrigt annan is/snÖ

RF/T1 = rim/most/tunn is

PS/le = packad snö/(jack is

LS/SM : /Ös snÖ/snÖmOdd

VTI notat 65-1996

Sid 1 (2)

Väglagsfördelningar

TB FB VB B ks B ms S B S TI RF/ PS/ LS/

TI TjI SM

E4AC 93/94 0,6 0 0,9 2,4 2,0 34,6 35,5 12,8 9,5 1,7

E4AC 94/95 7,9 8,0 13,2 0,9 3,1 7,0 19,7 33,1 5,7 1,4

E4AC 95/96 24,3 2,0 3,6 3,6 9,9 13,5 4,3 37,5 1,0 0,3

E4BD' 93/94 6,2 0,2 0,8 4,2 19,6 9,1 20,6 35,1 1,0 3,2

E4BD 94/95 8,3 4,0 5,5 0,3 7,8 14,1 21,0 22,7 14,0 2,3

E4BD 95/96 19,9 3,2 3,6 1,9 14,9 10,0 13,1 32,0 0,5 0,9

E14Y 93/94 12,9 21,6 10,0 0,7 7,6 33,7 8,0 1,3 0,7 3,5

E14Y 94/95 33,4 13,2 27,1 5,3 4,1 4,8 9,7 0,9 1,0 0,5

_ E14Y 95/96 31,2 20,3 9,4 4,7 6,3 1,6 4,7 21,8 0 0

86Y 93/94 3,5 0 1,2 6,9 0 14,9 8,0 0 57,4 8,1

86Y 94/95 11,1 4,4 11,1 5,9 0 8,9 0,7 14,1 43,8 0

86Y 95/96 16,7 10,4 8,3 2,1 0 20,8 14,6 10,4 16,7 0

E10BD 93/94 10,3 0 0 0 0 0,9 2,5 0 84,7 1,6

E10BD 94/95 0 0 0 10,4 0 0 16,4 21,6 48,2 3,4

E10BD 95/96 22,6 0 0 0 0 19,4 25,7 22,6 9,7 0

Tabell 1 Hig/agg'fördelning under periaden / december - 3 l mans/ör vintrar-

 



Bilaga 1

    

Sid 2 (2)

Barmark 0/0 Barmark %

94/95-93/94 95/96-93/94

Kontmll

E14Y 87,9 - 86,5 = 1,4 73,5 - 86,5 = -l,3,0

86Y 41,4 - 26,5: 14,9 58,3 - 26,5 = 31,8

ElOBD 10,4 - 11,2 = -0,8 42,0 - 11,2: 30,8

Prov

E4AC 40,1 - 40,5 = - 0,4 56,9 - 40,5 = 16,4

E4 BD 40,0-40,1=-0,1 53,5 -40,1= 13,4

    

Tabell 2 Vc'zfglagsförändring mellan _ /ÖI .S'Öl(.S'VlI/ll'l"Cll' Och _ förevint'er

Bal/'mark:hmmm/(finns pa körbancm d. v.51 _fmn enbart barmark till

barmarksspár.
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Bilaga 3

Sid 1 ('13)

Personbilshastighet vid olika väder och väglag

Förklaring till tabellerna i bilagan.

l' tabellerna anges medelhastigheten och standardavvikelse. För varje väglagsob-

servation beräknas hastighetsdata för 3 timmar runt väglagsobservationen. Medel-

värde och standardavvikelse beräknas sedan för varje väglag.

I tabellerna anges väglaget på körbanan. Under tabellerna anges även för respek-

tive timme om det fanns något avvikande väglag i mittsträng eller vägkant. Dess-

utom anges under tabellen om det kommit någon nederbörd vid observationstill-

fället. Följande väglagsbeteckningar används:

TB=torr barmark

FBzfuktig barmark

VBzvåt barmark

RF/lerimfrost/tunn is

PS/TjI=packad snö/tjock is

LS/Sleös snö/snömodd

B-PS/TjI=barmark (ii hjulspår) och packad snö/tjock is (utanför hjulspår)

TI-PS/leztunn is (i hjulspär) och packad snö/tjock is (utanför hjulspår)

VB-LSzvåt barmark och lös snö på körbanan.

I tabellerna 1-9 redovisas varje matplats för sig och hastighetsdata anges för de

väglag som förekommit på den platsen.

I tabellerna 10-12 finns sammanställningar över alla mätplatser. Där anges bara

två väglag, barmark respektive is/snö, med olika nederbördsintensitet.
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Bilaga 3

      

Sid 2 ('13)

Tabell 1 Pertsønbi/ars medélhasfighet* och .standarden/vika)[se samt antal pas-
serandefbrdan (cm/al rimmar). E H (Ma/förs).

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 98,1 1,80 98,5 1,39 98,3 1,53

n=8872 (21 11) n=9753 (30 h) n=18635 (51 h)

FB 96,2 1,34 96,3 2,22 96,3 1,98

n=1756 (6 h) n=7592 (19 h) n=9348 (25 h)

VB 94,3 5,42 93,8 2,31 94,1 4,03

n=10022 (23 h) n=8349 (23 h) n=18371 (46 h)

Is/snö-Väglag 86,4 3,94 92,4 5,04 89,7 4,96

n=4955 (12 h) n=6023 (12 h) n=10978 (24 h)

VB - LS 94,7 94,7

' n=1584 (3 h) n=1584 (3 11)

B - PS/le 82,6 82,6

n=1678 (3 h) n: 1678 (3 h)

RF/TI - LS 85,0 85,0

' n=1553 (3 h) n: 1553 (3 h)

RF/TI 91,4 95,2 0,21 94,5 2,23

n=685 (3 h) n=2886 (6 h) n=3571 (9 h)

TI - PS/le 87,6 2,55 87,6 2,55

n=2592 (6 h) n=2592 (6 11)

94/95 95/96

TB: (6/2, 8/2, 11/2, 21/2-22/2, 26/2, 1.1/3) (_6/2, 19/2-21/2, 5/3, 10/3, 15/3, 2l/3-

22/3, 25/3

FB: (16/2) (15/12, 16/12, 20/1, 3/2, 6/3, 26/3)

tatt snöfall ( 15/3)

VB: LS i vägkant (8/1) (7/12, 14/12, 8/12, 16/1, 17/1, 19/1,

28/1)

(9/12, 21/12-22/12, 16/1)

lätt regn (15/2) snömödd på vägrenen 2 cm (_' 1 l/12)

lätt snöfall (9/3)

mittsträng (6/12)

VB-LS: snömödd 0,5 cm (1/2)

B - PS/le: 2 cm LS i vagmitt Och vägkant (24/1)

RF/TI-LS: lös snö pa vagrenen, latt snöfall (12/2)

RF/TI: 1,5 cm LS i xø'agmitt ( 12/1) (23/12, 2/1)

TI - PS/TjI: 2 cm LS i vag-;mitt OCh vägkant (25/1-

26/1)
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Sid 3 (13)

Tabell 2 Penszmbilars medelhastighel 00h slandczrdczvvz'kelse samt antal pas-
serande/bränn (antal timmar). Väg 86.

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 89,2 93,6 2,04 92,3 2,81

n=125 (3 h) n=301 (9 h) n=426 (12 h)

Is/snö-väglag 88,4 6,05 90,4 2,46 89,5 4,59

, n=l447 (30 h) n=1637 (36 h) n=3084 (66 11)

B - PS/TjI 90,6 1,41 88,6 0,98 89,3 1,32

n=329 (6 h) n=659 (12 h) n=988 (18 h)

TI - PS/TjI 86,7 5,02 90,6 2,62 89,4 3,20

n=224 (6 h) n=500 (12 h) n=724 (18 h)

RF/TI 92,5 1,55 92,5 1,55

' n=478 (12 h) n=478 (12 h)

PS/TjI 88,0 7,46 88,0 7,46

n=894 (18 h) n=894 (18 11:)

94/95 95/96

TB: (27/3) (28/2, 11/3, 24/3)

B-PS/TjI: 1 cm LS på vägbanan (24/2) (23/12, 26/1, 5/2, 20/2)

3 cm LS och 1 cm SM i vägkant (9/3)

TI-PS/ij: hyvelspår (3/3) (14/12, 10/1, 15/1, 17/1)

5 cm LS på vägbanan, MS (4/3)

RF/TI: (7/12, 30/1, 25/2, 6/3)

PS/TjI: Ojämnheter (30/12)

(3/1)

2 cm LS i vägkant, hyvelspår (14/1)

0,5 cm LS på vägbanan (17/1)

hyvelspår (4/2)

ojämnheter, hyvelspår ( 14/2)
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Sid 4 (13)

Tabell 3 Personbilars medelhastighet och s/andardavvikelse samt antal pas-
serandefördon (antal timmar). N TÖre.

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 103,1 1,18 104,1 1,77 103,5 1,38

n=955 ('13 h) n=642 (10 h) n=1597 (23 11)

Is/snö-Väglag 92,2 10,1 98,1 4,77 97,1 6,54

n=471 (12h) n=2308 (41 h) n=2779 (53 li)

    

B - PS/le 100,3 1,41 100,3 1,41

n=321 (6 h) n=321 (6 h)

TI - PS/le 96,7 3,54 97,8 5,06 97,7 4,78

n=247 (6 h) n=1987 (35 h) n=2234 (41 h)

PS/le 87,3 12,2 87,3 12,2

n=224 (6 h) n=224 (6 11)

94/95 95/96

TB: (27/3-31/3) (27/3-29/3)

B - PS/TjI: (6/12-7/12)

TI - PS/le: 2 cm LS, snörök, lätt snöfall (24/1) (5/12, 8/12, 11/12-15/12

3 cm LS, snörök, måttligt snöfall (27/1) 22/1-25/1)

lätt regn (12/12)

latt snöfall (26/3)

PS/TjI: 3 cm LS, MS, tätt snöfall (23/1)

4 cm LS, snörök, måttligt snöfall (25/ 1)
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Sid 5 (13)

Tabell 4 Person/?Mans medelhwtighet och standardavvikelse samt antal pas-
,S'erandefördon (antal rimmar). VHaparanda.

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 96,6 1,20 97,6 1,33 97,0 1,29

n=1408 (13 h) n=804 (7 h) n=2212 ('20 h)

FB 94,8 2,38 94,8 2,38

n=973 (9 h) n=973 (9 11)

ls/snö-vaglag 89,1 4,48 93,3 4,13 91,3 4,79

n=2872 (26 h) n=3 132 (32 h) n:6004 (58 h)

T1- PS/ljl 87,8 0,78 93,5 4,54 92,8 4,45

n=334 (4 h) n=2433 ('24 h) n=2767 (28 h)

RF/TI 89,0 5,20 92,9 1,41 89,8 5,26

' n=2233 (19 h) n=554 (6 11) n=2787 (25 h)

PS/le 91,4 92,8 91,9 0,99

n=305 (3 h) n=145 (2 h) n=450 (5 11)

94/95 95/96

TB: (27/3-31/3) (25/3, 28/3-29/3)

FB: le vagmitt l m bred (13/12-14/12)

(27/3)

TI-PS/TjI: 25/1 le våigmitt 1 m bred ('4/12-8/12,

12/12)

1 cm LS i mitt, snörök (24/ 1) TjI vägmitt 1 rn bred, måttligt snöfall

(1.5/120)

TjI vagmitt och vagren l m bred

(23/1 -24/1)

(22/1 )

RF/TI: Ojämnheter, latt snöfall, MS (7/12) TjI vagmitt 1,5 rn bred (25/1-26/1)

2 cm LS, måttligt snöfall (9/12)

lätt snörök, MS ( 12/12- 14/12)

(1,5/12)

snörök (16/12)

PS/le: 1 cm LS, snörök, latt snöfall (26/1) packad snö, latt snödrev (26/3)
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Sid 6 (13)

Tabell 5 Pemonbi/ars nlzedelhasrighet Och siandara'awike[se samt antal pas-
serandefördon (cm/'al [IT/71mm). V Kalix.

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 98,8 1,23 99,9 1,61 99,2 1,50

n=1771 (13 h) n=1089 (8 h) n=2860 (_21 h)

FB 97,9 1,82 97,9 1,82

n=1 147 (9 11) n=1147 (9 h)

ls/snö-Väglag 93,5 4,59 97,5 1,98 95,8 4,81

n=3753 ('26 h) n=5015 (38 h) n=8768 (64 h)

RF/Tl 94,5 3,12 97,8 *1,46 96,4 3,87

n=3482 (23 h) n=4645 (35 h) n=8127 (58 h)

PS/le 80,9 92,8 87,8 8,41

' ' N=271 (3 h) n=370 (3 h) n=641 (6 11)

94/95 95/96

TB: (27/3-31/3) tunn is Vägmitt 0,8 m bred

(22/1-23/1)

(25/3, 28/3)

FB: (13/12-14/12, 27/3)

RF/Tl: (5/12, 15/12) tunn is (4/12-8/12, 11/12,

15/12)

latt snörök, MS (7/12) tunn is, latt regn (12/12)

lätt snöfall, latt. snörök, MS (7/12) (24/1-27/1)

snörök (12/12, 16/12)

snörök, MS (13/12)

MS (14/12)

PS/le: MS, snörök, tätt snöfall (23/ l) PS, lätt snöfall, latt snödrev

(26/3)
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Tabell 6 Personbilars medelhastighet och standardavvike/se samt antal pas-
.s'erandefördon (antal timmar). N Rutvik.

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 95,7 2,31 96,8 2,15 96,5 2,15

n=3070 (10 h) n=8194 ('29 11) n=l 1264 (39 h)

FB 94,4 94,4

n=633 (3 h) n=633 (3 h)

Is/snö-Väglag 90,0 3,00 95,0 1,67 92,0 3,70

n=9454 (32 h) n=6295 (24 h) n=15749 (56 h)

RF/TI 89,6 3,07 95,0 1,67 92,0 3,91

n=8011 (26 h) n=6295 (24 h) n=14306 (50 h)

TI- PS/le 92,1 0 92,1 0

n=1443 (6 h) n: 1443 (6 h)

TB: (21/3-22/3, 24/3, 27/3) (6/12-7/12, 14/12, 31/1-2/2,

18/1-20/1, 22/1)

FB: ' is i vägkant (23/3)
RF/TI: (6/12, 3 timmar) tunn is (5/12, 8/12, 11/12-

13/12, 29/1-30/1)

tunn is, latt snöfall (15/12)

lätt snöfall, MS (7/12)

lätt snörök ('12/12-15/12)

lätt snörök, lat snöfall (16/ 12)

TI - PS/le: lätt snöfall, lätt snödrev, snörök (31/1)

2-3 cm LS, MS, snörök, måttligt

snöfall (2/2)
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Sid 8 (13)

Tabell 7 Personbilars n/zedelhastighet och standardavvikelse samt antal
passerande_fordon (antal timmar). S EFS/läs.

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 99,7 1,85 99,6 2,08 99,6 2,03

n=2827 (7 11) n=30424 (98 h) n=33251 (105 11)

FB 94,8 3,54 94,8 3,54

n=1564 (6h) n=1564 (6 h)

VB 97,4 97,4

n=289 (2 h) n=289 (2 h)

Is/snÖ-Väglag 93,7 1,89 96,0 1,66 95,3 2,21

n=8l41 (31 h) n=20136 (72 h) n=28277 (103 11)

RF/TI 93,3 1,71 96,0 1,66 95,4 2,25

n=6291 (22 h) n=20136 (72 h) n=26427 (94 h)

TI - 138/le 95,0 2,02 95,0 2,02

n=1850 (9 h) n=1850 (9 11)

94/95 95/96

TB: (22/3, 24/3, 27/3) (4/12, 5/12, 6/12 (4 11))

(31/1_ (4 11), 1/2 (5 h) 2/2 (3

h), 18/3

(3 11), 19/3 (4 11), 20/3 (4 11),

21/3 (4 11), 22/3 (4 11))

FB: (21/3)

MS (23/3)

VB: MS (20/3)

RF/TI: (6/12, 12/12, 15/12) (4/12, 5/12 (2 11), 7/12 (3 11)

8/12 (42 h), 11/12 (4 h),

12/12 (4 11), 13/12 (2 11),

14/12, 15/12 (2 11), 29/1 (2

11), 30/1 (311))

MS (7/12)

lätt snörök (14/12, 15/12)

lätt snöfall, snörök (16/12)

måttligt snöfall, snörök ( 16/12)

T1- PS/le: (31/1.2/2)
MS (3/2)
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Tabell 8 Persanbilalcs' meclel/zasl'ighel och standaz-*davvike[se samt antal pas-
serandeförclon (antal timmar). N Burea.

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 93,2 1,72 93,2 1,72

n=4286 (27 11) n=4286 (27 h)

FB 92,3 1,11 88,0 91,2 2,01

n=2394 ('15 h) n=840 (3 h) n=3234 (18 h)

VB 92,6 3.51 92,6 3,51

n=1707(10h) n=l707(10 h)

ls/snö-Väglag 88,1 1,84 89,8 1,62 88,8 2,04

n=3722 (20 h) n=2925 (15 h) n=6647 ('35 h)

RF/TI 88,5 2,10 89,8 1,62 89,3 1,99

' n=21 14 (11 h) n=2925 (15 h) n=5039 (26 h)

T1- PS/le 87,6 1,72 87,6 1,72

n=l608 (9 h) n=l608 (9 11)

94/95 95/96

TB: (4/12, 6/12, 15/12, 6/2, 9/2,

11/3-12/3, 14/3-15/3)

FB: lätt regn (9/12) (14/12)

latt snöfall (16/12)

(14/3, 16/3-17/3)

VB: (8/12)

måttligt snöfall (17/3)

regn (19/12)

RF/TI: (6/12-7/12, 12/12, 15/12) (7/12-8/12, 11/12-12/12)

latt snöfall ('8/2)

T1- PS/Fjl: (7/2-8/2, 10/2)
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Tabell 9 Pemonbilars medel/Qastig/zet och ,S'tandardavvike[se samt antal pas-
.vemndeförcüm (antal timmar). S Umeå.

94/95 95/96 94/95+95/96

TB 96,3 1,70 96,7 1,75 96,7 1,69

n=1037 (4 h) n=10539 (42 h) n=11576 (46 h)

FB 96,7 92,6 1,63 93,9 2,20

n=773 (3 h) n: 1584 (6 h) n=2357 (9 h)

VB 95,1 0,85 93,6 2,31 94,1 1,79

n=817 (5 h) n: 1896 (8 h) n=2713 (13 h)

Is/snö-Vaglag 91,6 2,93 92,8 3,01 92,1 3,02

n=8829 (35 h) n=7259 ('29 h) n=16088 ('64 h)

B - PS/le 95,2 0,93 95,2 0,93

' n=2445 (12 h) n=2445 (12 h)

RF/TI - LS 92,9 2,05 92,9 2,05

n=1689 (6 h) n=1689 (6 h)

RF/TI 90,1 2,44 92,8 3,28 91,4 3,35

n=5744 (20 h) n=5570 (23 h) n=11314 (43 h)

TI-PS/le 91,0 91,0

n=640 (3 h) n=640 (3 11)

94/95 95/96

TB: (13/3-14/3) is vägkant (17/12)

(5/2, 6/2 (2 11), 7/2, 8/2, 9/2

(2 11), 11/3, 12/3 (2 11), 13/3,

14/3(2 11), 15/3 (2 11), 17/3)
FB: (18/3) snömödd mittstrang (14/12,

16/1 )
VB: lätt snöfall, lätt snödrev ('16/3) snömödd vägmitt och Väg-

tätt snöfall, latt snödrev ( 17/3) kant (9/12, 16/3)

(14/12)

B - PS/le: ojämnheter, MS (8/2)

MS (9/2-10/2)

(12/2)

RF/TI - LS: lös snö vagmltt öch vägkant

(10/12,11/12)

RF/TI: (5/12-7/12, 12/12-14/12, 16/12) (4/12-5/12, 7/12, 13/12,

15/12)

latt snöfall, latt snödrev

(8/12)
lös snö mittstrang (12/12)

latt snöfall (8/2)

TI - PS/le: Ojamnheter (7/2)
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Tabell 10 Personbilars medelhastighet och standardavvike[se samt antal pas-
serande .fordon (antal timmar) vid torr barmork och på iS/sno-
väglag med olika Hede/*bords*intensitet' vintern 94/95.

    

ls/snÖ-vaglag

Torr barmark Ingen nederbörd Lätt snöfall Måttligt snö- Tätt snöfall

fall

E 14 1 98,1 1,80 86,4 3,94

n=8872 (21 h) n=4955 (12 h)

Väg 86 89,2 88,4 6,05

n=125 (3 h) n=l447 (30 11)

V Haparanda 96,6 1,20 90,2 3,44 88,0 4,53 86,6 6,58

n=l408 (13 h) n=l779 (14 h) n=659 (6 h) n=434 (6 11)

V 'Kalix ' 98,8 1,23 91,2 92,4 80,9

n=l771 (13 h) n=3l 12 (20 h) n=370 (3 h) n=271 (3 11)

N Töre 103,1 1,18 99,9 94,5 0,58 76,7

n=955 (13 h) n=87 (3 h) ' n=297 (6 h) n=87 (3 11)

N Rutvik ' 95,7 2,31 90,1 2,36 89,3 4,27 91,0

n=3070 (10 h) n=5726 (20 h) n=3099 (9 h) n=629 (3 11)

S Ersnäs 99,7 1,85 93,7 1,99 92,7 91,9

n=2827 (7 h) n=6365 (25 h) n=972 (3 h) n=804 (3 11)

N Bureå 88,1 1,84

n=3722 (20 11)

S Umeå 96,3 1,70 91,6 2,93

n=1037 (4 h) n=8829 (35 h)
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Tabell 1] Personbilam medelhastig//zet 00h .S'tandardavvike[se samt antal pas-
serande _fördan (antal timmar) vid torr hamnar/c och på is/snÖ-
väglag med olika neale/ barclvinlensilet vintern 95/96.

ls/snö-väglag

Torr barmark Ingen nederbörd Lätt snöfall Måttligt snö- Tätt snöfall

fall

E 14 98,5 1,39 95,0 0,35 850

n=9753 (30 h) n=4470 (9 h) n: 1553 (3 h)

Väg 86 93,6 2,04 90,4 2,46

n=301 (9 h) n=1637 (36 11)

V Haparanda 97,6 1,33 93,4 4,13 93,0

n=804 (7 h) n=2694 ('29 h) n=438 (3 11)

V 'Kalix 99,9 1,61 97,8 1,46 92,8

n=lO96 (8 h) n=4645 (35 h) n=370 (3 11)

N Töre 104,1 1,77 98,3 4,17 94,5

n=642 (10 h) n=2203 (38 h) n: 105 (3 11)

N Rutvik ' 96,8 2,15 95,2 1,73 94,1

n=8194 (29 h) n=5417 (21 h) n=878 (3 h)

S Ersnäs 99,6 2,08 96,0 1,66

n=30424 (98 h) n=20136 (72 11)

N Bureå 93,2 1,72 89,5 1,70 91,5

n=4286 (27 h) n=2470 (12 h) n=455 (3 11)

S Umeå 96,7 1,75 92,6 3,18 93,4 3,25

 

n=10539 (42 h)

 

n=5745 (23 h) n=l5l4 (6 h)
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Tabell 12 Personbilars medelhastighet och Manda/ davvike[se samt antal pas-
serande fordon (antal timmar) vid torr barmark och på liv/sno-
väglag med olika nederbörd?intensitet' vintrama 911/95 och 95/96.

ls/snö-väglag

Torr barmark Ingen nederbörd Lätt snöfall Måttligt snö- Tätt snöfall

fall

E 14 98,3 1,53 90,5 4,87 85,0

n=18625 (51 h) n=9425 (21 h) n=1553 (3 h)

Väg 86 92,3 2,81 89,5 4,59

n=426 (12 h) n=3084 (66 11)

V Haparanda 97,0 1,29 92,1 4,17 88,0 4,53 90,8 7,53

n=2212 (20 h) n=4473 (43 h) n=659 (6 h) n=872 (9 11)

V 'Kalix ' 99,2 1,50 95,2 3,92 92,6 0,28 80,9

n=2860 (21 h) n=7757 (55 h) n=740 (6 h) n=271 (3 11)

N Töre 103,5 1,38 98,3 4,17 96,9 7,85 94,5 0,71 76,7

n=1597 (23 h) n=2203 (38 h) n=192 (6 h) n=297 (6 h) n=87 (3 11)

N Rutvik ' 96,5 2,15 92,6 3,28 90,4 4,75 91,0

n=11264 (39 h) n=1 1_ 143 (41 h) n=3977(12h) n=629 (3 11)

S Ersnäs 99,6 2,03 95,4 2,12 92,7 91,9

n=33251 (105 11) n=26501 (97 11) n=972 (3 h) n=804 (3 11)

N Bureå 93,2 1,72 88,7 1,96 91,5

n=4286 (27 h) n=6192 (32 h) n=455 (3 11)

S Umeå 96,7 1,69 92,0 3,11 93,4 3,25

n=11576 (46 h) n=14574 (58 h) n=1514 (6 h)
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