
  

notat

 

Nr 70-1996

Titel:

Författare:

Projektnummer:

Projektnamn:

Distribution:

 

Programområde:

Uppdragsgivare:

Utgivningsår 1996

Underlagsmaterial till "Lathunden". Beräkning av väglag i olika

klimatzoner och driftstandardklasser.

Staffan Möller

Vägunderhåll/Drift

320035

Effektmodeller

Vägverket

Fri

 

div

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutetä

 



FÖRORD

Vägverket konstruerade 1993 en översiktlig modell för beräkning av effekter vid

olika standard på vinterväghållningen. Modellen är dokumenterad i en promemo-

ria, Trafiksäkerhetsmodell för vinterdrift , Östen Johansson, 1993-11-16, och

kallas populärt Lathunden .

Avsikten med detta arbete är att utifrån den rikstäckande uppföljningen av vägla-

get under vinterperioden 1993/94 beräkna säkrare underbyggda fördelningar av

väglaget på körfält i olika klimatzoner och driftstandardklasser. Sådana fördel-

ningar utgör grunden för effektberäkningarna i Lathunden.

Parallellt med beräkning av väglagsfördelningar har även nya samband mellan

hastighetsreduktion och väglag samt mellan bränsleförbrukning och väglag tagits

fram. Dessa samband har dokumenterats av Carl-Gustaf Wallman i VTI Notat nr

71-1996.

Stort tack till Carl-Gustaf Wallman och Annette Karlsson, båda VTI, som lämnat

synpunkter på respektive finputsat manuskriptet.

Linköping, december 1996

Staffan Möller
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l BAKGRUND

Med en väglagsfördelning avses vanligen trafikarbetets procentuella fördelning på

olika väglag. Se tabell 1.

Tabell 1 Exempel på väglagsfördelning.

   

Väglagsklass Andel av trafikarbetet

(%)
Torr barmark 45

Fuktig/våt barmark 30

Packad snö/tjock is 10

Lös snö/snömodd 10

Tunn is 5

Totalt 100

    

Ofta har man inte tillräckligt underlag för att kunna beräkna trafikarbetets för-

delning på väglag. Då brukar man ange väglagsobservationemas antalsmässiga

(tidsmässiga) fördelning på väglag.

Avsikten med detta arbete är att utifrån vinterväglagsuppföljningen 1993/94

beräkna väglagsfördelningar som ska ingå i Trafiksäkerhetsmodell för vinter-

drift , 1993-11-16, den sk. Lathunden (Johansson, 1993). Dessa väglagsfördel-

ningar ska avse det genomsnittliga, antalsmässiga väglaget för körfält i olika kli-

matzoner och driftstandardklasser.
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2 UNDERLAGSMATERIAL

För att beräkningarna ska kunna genomföras, behövs följande uppgifter om varje

väglagsobservation avseende körfält av typ Kl:

väderprognosområde (39 st i hela landet)

- vägkategori (nationella stamvägar, övriga huvudvägar, dvs. vägnummer t.o.m.

499 exklusive nationella stamvägar samt sekundära och tertiära länsvägar, dvs.

vägnummer fr.o.m. 500)

- driftstandardklass (A1, A2, A3, A4, Bl, B2)

0 vädertyp enligt prognos (typ 1 eller typ 2-4)

- tidpunkt (månad, veckodag och klockslag)

- väglagsbeskrivning (på observationsytenivå).

3 BERÄKNING AV VÄGLAGSFÖRDELNINGAR

3.1 Viktning av väglagsobservationer

De väglagsfördelningar som räknas fram ska sammanställas på följande redovis-

ningsnivå:

- fyra klimatzoner (summan av ett antal prognosområden)

- sex standardklasser

- en tidsperiod på 6 månader

0 fem väglagsklasser (grupper av detaljerade väglagsbeskrivningar).

För att korrekt kunna aggregera de enskilda väglagsobservationerna till ovan

nämnda redovisningsnivå krävs att man använder vikter i form av våglängder som

är uppdelade på prognosområden, vägkategorier och standardklasser. Sådana upp-

gifter finns inte framtagna och är heller inte lätta att få fram maskinellt, eftersom

standardklasserna gällande vintern 1993/94 inte fanns förtecknade i vägdataban-

ken. Därutöver krävs att en viktning görs för prognoserad vädertyp (eftersom

observationer görs 6 gånger oftare vid vädertyp l än vid vädertyp 2-4) och - vid

olika urvalskvoter i olika prognosområden - även för dessa skillnader.
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Därför har följande approximativa beräkningsteknik används för att ta fram väg-

lagsfördelningarna. Den förenkling som görs innebär att ingen viktning sker med

hänsyn till observationernas fördelning på standardklasser.

Ett centralt begrepp vid beräkningarna är täckningsgraden för väglängd i olika

vägkategorier. Den definieras på följande sätt för stamvägnätet och på motsva-

rande sätt för vägkategorierna övriga huvudvägar samt sekundära och tertiära

länsvägar. Faktorn 15 används för alla vägkategorier och anger det genomsnittliga

km-avståndet mellan observationsplatser på stamvägnätet vid uppföljning enligt

Metodbeskrivning 105 (Vägverket, 1993). Väglängden i formeln anges i km.

Täckningsgrad för våglängd = 15 x (antalet observationsplatser pa stamvagnätet )

väglängd hos stamvägnätet

Om slingor och observationsplatser har valts enligt MB 105 bör täckningsgraden

för väglängd ligga på ungefär 1,0 på stamvägnätet. På övriga huvudvägar bör täck-

ningsgraden vara kring 0,50 eftersom det genomsnittliga avståndet mellan obser-

vationsplatser på denna vägkategori är ca 30 km enligt MB 105. Vilken täcknings-

grad som kan väntas på sekundära och tertiära länsvägar svårt att säga, eftersom

dessa vägar i princip endast observeras genom instick, men kanske handlar det om

0,05 - 0,10.

3.2 Beräkningsgång

1. För varje prognosområde - med uppdelning på vägkategori, standardklass och

tidpunkt - beräknas för körfält antalet observationer vid olika typer av väglag.

Som väglagsindelning används de 23 typer som framgår av promemorian

Definition av väglag på körfält (Möller, 1995).

2. Observationer som gjorts vid vädertyp 1, enligt prognos, multipliceras med

väderfaktorn 1/6.

3. Observationer i prognosområde 5 och 21 multipliceras med urvalskvotsfaktom

2, eftersom de i en senare redovisning ska viktas samman med observationer

från prognosområden med dubbelt så stor urvalskvot. Observationer från prog-

nosområde 13 kan inte enkelt viktas samman med observationer från andra

prognosområden inom samma klimatzon, eftersom prognosområde 13 har kor-

VTI notat 70-1996



tare observationsperiod. Prognosområde 13 används därför inte vid summe-

ringar till klimatzoner.

4. Antalet väglagsobservationer i de olika vägkategorierna multipliceras med

vägkategorifaktorn för våglängd. Denna faktor definieras enligt följande.

Vägkategorifaktor för våglängd = 1

 

t'a'ckningsgrad för våglängd i resp. vägkategori

Väglagsobservationerna har nu viktats så att de kan summeras och sammanställas

på den valda redovisningsnivån vad gäller klimatzon, standardklass, tidsperiod

och väglagsklass. Redovisningsnivån beskrivs i detalj nedan.

3.3 Redovisningsnivå

3.3.1 Klimatzoner

Följande indelning i klimatzoner (sammanslagningar av län) används i Lathunden.

Detta motsvaras i väglagsuppföljningen 1993/94 av angivna prognosområden.

Södra Sverige

Län H, 1, K, L, M, N och O.

Prognosområde l, 2, 4, 5, 8, 9 och 21.

Mellersta Sverige

Län B, C, D, E, F, G, P, R, T och U.

Prognosområde 3, 6, 7, 10-12, 16-20, 22 och 23.

Nedre norra Sverige

Län S, W och X.

Prognosområde 14, 15 och 24-28.

Övre norra Sverige

Län Y, Z, AC och BD.

Prognosområde 29-39.
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3 .3.2 Driftstandardklasser

Redovisningen delas upp på de sex standardklasserna A1, A2, A3, A4, Bl och B2.

3 .3 .3 Tidsperiod

Vinterperiodens längd i Lathunden definieras som 1 oktober - 31 mars = 6 måna-

der. För vinteruppföljningen 1993/94 gäller att den fastlagda observationsperioden

är 4 månader i Syd- och Västsveriges kustområden, 6 månader i inre Götaland och

södra och mellersta Svealand samt 7 månader i norra Svealand och Norrland. Den

faktiska uppföljningsperioden har dock blivit kortare under vintern 1993/94. För

de tre områdena 'ar periodens längd 4, knappt 6 respektive knappt 5 månader om

man kräver att väglagsobservationer ska finnas från alla prognosområden. Om

vissa prognosområden utesluts kan observationsperioderna ökas något.

Eftersom vinterperiodens Slutdatum enligt Lathunden vanligen infaller tidigare än

vinteruppföljningens slut kan väglagsdata från vintern 1993/94 endast tas fram för

följande tidsperioder i de olika klimatzonerna.

Södra Sverige

15 november - 15 mars ( 4 månader )

Mellersta Sverige

25 oktober - 31 mars ( ca 5 månader )

Nedre norra Sverige

25 november - 31 mars ( ca 4 månader )

Övre norra Sverige

25 november - 31 mars ( ca 4 månader )

Denna begränsning innebär att observerade väglagsdata på något sätt måste utökas

med väglagsbeskrivningar från 1 - 2 månader för att erhålla Lathundens 6 -

månadersperiod.
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3.3 .4 Våglagsklasser

Väglagsredovisningen delas upp på följande våglagsklasser.

Tabell 2 Våglagsklasser i Lathunden.

       

Väglagsklass Väglagstyp (nr) enligt

"Definition av väglag på körfält"

Torr barmark 1, 4, 7, 10

Fuktig barmark 3, 6, 9, 12

Våt barmark 2, 5, 8, l 1

Stabila/hårda vintervåglag 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22

Tillfälliga/lösa vinterväglag 15, 19, 23

   

Denna indelning innebär att väglagsklassen Torr barmark omfattar både helt torr

barmark, torr barmark med mittsträng, torr barmark med kantstr'ang och torr bar-

mark med sträng mellan hjulspår.

Väglagsklassema Fuktig barmark och Våt barmark indelas på motsvarande sätt.

Klassen Stabila/hårda vinterväglag omfattar dels packad snö, tjock is, tunn is och

rimfrost, dels spårslitage med barmark i hjulspår och packad snö, tjock is, tunn is

eller rimfrost utanför spåren och dels spårslitage med tunn is i hjulspår och packad

snö, tjock is eller rimfrost utanför spåren.

Klassen Tillfälliga/lösa vinterväglag innehåller dels lös snö och snömodd, dels

spårslitage med barmark eller tunn is i hjulspår och lös snö eller snömodd utanför

spåren.

Ovanstående väglagsindelning har gjorts i samråd med Vägverket. Det är dock

möjligt att definiera de olika väglagsklasserna på annat sätt. Exempelvis skulle

rimfrost och tunn is kunna hänföras till klassen Tillfälliga vinterväglag.
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4

4.1

RESULTAT

Observerade väglagsdata

I södra Sverige erhölls följande väglagsfördelning under den period på 4 månader

( 15/11 - 15/3 = 121 dagar) som observerats.

       

Tabell 3 Observerad väglagsfördelning i södra Sverige15/11 - 15/3.

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

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

A1 30,1 31,3 34,2 0,5 3,9 100,0

A2 24,5 30,0 39,8 0,7 4,9 100,0

A3 21,8 31,2 35,2 1,4 10,4 100,0

A4 20,2 26,3 34,4 5,2 13,8 100,0

Bl 16,0 13,5 21,2 37,5 11,8 100,0

B2 16,6 15,2 21,1 27,8 19,3 100,0

       

I mellersta Sverige erhölls följande väglagsfördelning under den period på ca 5

månader ( 25/ 10 - 31/3 = 158 dagar ) 30m observerats.

       

 

Tabell 4 Observerad väglagsfördelning i mellersta Sverige 25/ 10 - 31/3.

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

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

A 1 20,9 45,5 27,1 0,3 6,2 100,0

A2 34,0 27,5 30,3 1,6 6,6 100,0

A3 24,3 30,5 29,6 2,5 13,1 100,0

A4 23,8 26,9 23,9 7,3 18,1 100,0

Bl 23,8 17,9 17,8 16,8 23,8 100,0

BZ 20,9 12,3 1 1,8 35,2 19,9 100,0
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I nedre norra Sverige erhölls följande väglagsfördelning under den period på ca 4

månader ( 25/11 - 31/3 = 127 dagar ) som observerats. Standardklass A1 före-

kommer inte i denna klimatzon.

       

Tabell 5 Observerad väglagsfördelning i nedre norra Sverige 25/1 1 - 31/3.

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(%) (0/0) ((70) (070) ('70) (%)

A1 - - - - - -

A2 26,6 30,6 22,0 7,4 13,4 100,0

A3 24,5 27,6 13,4 17,3 17,2 100,0

A4 17,9 11,2 8,9 43,9 18,1 100,0

Bl 8,5 12,1 4,8 58,6 16,0 100,0

B2 9,3 5,7 3,9 64,3 16,8 100,0

       

I Övre norra Sverige erhölls följande väglagsfördelning under den period på ca 4

månader ( 25/11 - 31/3 = 127 dagar ) som observerats. Standardklasserna A1 och

A4 förekommer inte i denna klimatzon.

       

Tabell 6 Observerad väglagsfördelning i övre norra Sverige 25/11 - 31/3.

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

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

A1 - - - - - -

A2 17,1 18,6 13,2 37,8 13,3 100,0

A3 14,7 7,2 4,6 57,6 15,9 100,0

A4 - - - - - _

Bl 3,1 1,1 0,6 87,3 7,9 100,0

B2 0,7 0,5 0,3 78,8 19,7 100,0
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4.2 Kompletterande väglagsbeskrivningar

Södra Sverige

Som nämnts ovan har väglagsobservationer gjorts i alla prognosområden i södra

Sverige under perioden 15/11 - 15/3. I ganska många prognosområden som tillhör

region Väst, Sydöst och Stockholm har observationerna påbörjats redan kring

24/ 10, troligen för att få samma observationsperiod inom hela regionen. Sådana

spridda observationer har utnyttjats för att skatta väglagsfördelningar i klimatzon

södra Sverige under 22-dagarsperioden 24/10 - 14/11. Eftersom observationer

saknas i standardklass A1 under denna period har väglagsfördelningen för stan-

dardklass A2 antagits gälla även för standardklass A1. I några prognosområden

har även observationer gjorts 16 - 31 mars. Detta material har använts för skatt-

ning av två väglagsfördelningar, en för standardklass A1 - A4 och en för Bl - B2.

För den återstående perioden 1/10 - 23/10, som inte alls observerats, har väglags-

fördelningar skattats genom att fördelningarna för perioden 24/ 10 - 14/ 11 har kor-

rigerats med hänsyn till de skillnader i antal nederbördstillfällen som registrerats i

de meteorologiska stationema Lund, Säve och Visby. Endast två väglagsfördel-

ningar har skattats, en för standardklass A1 - A4 och en för standardklass Bl --

B2.

De kompletterande väglagsfördelningarna i denna klimatzon består nästan enbart

av olika barmarksväglag.

Mellersta Sverige

I mellersta Sverige täcker väglagsobservationerna drygt 5 månader. Den tidsperiod

då väglaget måste skattas omfattar 24 dagar i början av hösten. I ungefär hälften

av prognosområdena i denna klimatzon har väglagsobservationer startat kring 15

oktober. Dessa spridda observationer har använts för att skatta två väglagsfördel-

ningar under perioden 15 - 24 oktober, en för standardklass A1 - A4 och en för

standardklass Bl - B2.

Den väglagsbeskrivning som då återstår gäller 1 - 14 oktober. Då inga observa-

tioner har utförts under denna period skattas fördelningarna genom att korrigera

väglagsfördelningarna från 15- 24 oktober med hänsyn till de skillnader i antal

nederbördstillfällen som erhållits vid SMHI-stationerna Växjö, Malmslätt och

Stockholm. Precis som tidigare bestäms två fördelningar, för A - respektive B -

standardklasser.
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De kompletterande väglagsfördelningarna i mellersta Sverige består i princip

enbart av olika barmarksväglag.

Nedre norra Sverige

I nedre norra Sverige täcker väglagsobservationerna bara drygt 4 månader - från

25 november till sista mars. Problemet här är att den 55-dagarsperiod på senhös-

ten/förvintern, 1/10 - 24/11, när väglaget måste skattas inte huvudsakligen inne-

håller barmarksväglag. Tvärtom torde perioden till ganska stor del bestå av olika

typer av is/snöväglag.

Det hjälpmedel man då skulle önska sig vore en bra väglagsmodell, dvs. en mate-

matisk modell som med någorlunda säkerhet kan beskriva hur väglaget beror av

väder, trafik och vinterväghållningsåtgärder. En ansats till en sådan modell för

olika typer av barmark togs fram genom att utnyttja samband som beskrivs i

Optimaliseringsmodell for vintervedlikeholdet - utkast till sluttrapport (Vegdi-

rektoratet, Norge). Modellansatsens resultat bedömdes dock inte vara av godtag-

bar kvalitet. Därför lades inget ytterligare arbete ner på att komplettera modellen

med den betydligt mer komplicerade delen, nämligen att beskriva olika

is/snöväglag. Den teknik för väglagsskattning som då stod till buds var, precis

som tidigare, dels att utnyttja spridda observationer och dels att justera olika väg-

lagsfördelningar med hänsyn till skillnader i väderdata.

I Värmlands län (S) har observationer påbörjats ungefär 15 dagar tidigare än i

Kopparbergs (W) och Gävleborgs (X) län, dvs. resten av klimatzonen. Dessa data,

för perioden 10/11 - 24/11, utnyttjades på följande sätt. Först togs väderdata (se

särskilt avsnitt nedan) och väglagsdata fram för S län och W + X län under en

kontrollperiod (vald till 25/11 - 10/ 12). SMHI-stationerna Karlstad och Rör-

bäcksnäs fick beskriva Värmland, och station Falun W + X län. Syftet med kon-

trollperioden (se särskilt avsnitt nedan) var att undersöka i vilken utsträckning

skillnader i väderdata kunde beskriva skillnader i väglag. Därefter togs väderdata

fram för perioden 10/11 - 24/ 1 1 för båda områdena och väglagsfördelningen från

S län korrigerades med hänsyn till skillnader i väderdata till att gälla för W + X

län. Slutligen vägdes resultaten från respektive område samman till att gälla hela

kiimatzonen. Som vikter användes områdenas väglängd. Resulterande väglags-

beskrivning är uppdelad pågrupperna A - respektive B - standardklasser.

Under den återstående perioden, 1/ 10 - 9/ 1 1 = 40 dagar, har inga väglagsobserva-

tioner gjorts i nedre norra Sverige. Därför skattades väglagfördelningarna genom
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att korrigera fördelningarna från 10 - 24 november med hänsyn till skillnader i

väderdata. Precis som tidigare bestämdes två fördelningar, för A - respektive B -

standardklasser.

Övre norra Sverige

På samma sätt som i nedre norra Sverige täcker väglagsobservationerna i Övre

norra Sverige bara drygt 4 månader - från 25 november till sista mars. Det innebär

att väglaget måste skattas från 1/10 till 24/ 1 1 eller under 55 dagar.

Mellan 18/11 och 24/11 = 7 dagar fanns observationer från de flesta prognosom-

råden inom klimatzonen. Dessa observationer har använts för att skatta väglags-

fördelningar för A - respektive B - standardklasser under denna 7-dagarsperiod.

Under 20-dagarsperioden 29/10 - 17/11 fanns väglagsobservationer från nästan

hela AC + BD län, dvs. frånnorra delen av klimatzonen. För att skatta väglaget i

den södra delen, Y + Z län, under motsvarande period korrigerades dessa observa-

tioner med hänsyn till skillnader i väderdata mellan norra och södra delenav kli-

matzonen. De meteorologiska stationema Frösön och Sundsvall fick representera

Y + Z län och Luleå, Gunnarn och Kiruna AC + BD län. Därefter vägdes resulta-_

ten från respektive område samman, med områdenas väglängder som vikter, till att

gälla hela klimatzonen. Två väglagsfördelningar togs fram, en för A - och en för

B - standardklasser. Som kontrollperiod, för att undersöka hur väl skillnader i

väderdata kunde beskriva skillnader i väglag, valdes 18 - 30 november.

Under den kvarvarande perioden, 1 - 28 oktober, har inga väglagsobservationer

gjorts i övre norra Sverige. Väglagsfördelningarna skattades då genom att fördel-

ningarna från 29/ 10 - 17/11 korrigerades med hänsyn till skillnader i väder. Två

väglagsfördelningar togs fram, för A - respektive B - standardklasser.

Väderdata

Från de meteorologiska stationernas väderdata har följande väderbeskrivande

parametrar beräknats eller uppskattats:

0 antal snöfall

antal snöfall > 2 mm i smält form

0 mängd snönederbörd

0 antal regntillfällen

0 antal regntillfällen > 5 mm

0 mängd regn
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0 antal dygn med ständig minustemperatur

0 antal graddygn med negativa maxtemperaturer

0 bedömt antal dygn med stabilt is/snöväglag på osaltade vägar.

De tre första parametrarna är avsedda att beskriva andelen tillfälliga vinterväglag,

de tre följande andelen våt och fuktig barmark och de tre sista andelen stabila

vinterväglag.

Kontrollperioder

Syftet med kontrollperioderna var att undersöka i vilken utsträckning skillnader i

väderdata kunde beskriva skillnader i väglag. Jämförelser mellan väder- och väg-

lagsdata i nedre norra Sverige visade att de väderbeskrivande parametrarna någor-

lunda väl kunde användas för väglagsbeskrivning. De parametrar som i första

hand borde utnyttjas var mängd snönederbörd, mängd regn och antal dygn med

ständig minustemperatur. Jämförelser i övre norra Sverige visade dock att de

väderbeskrivande parametrarna dåligt klarade av att beskriva väglaget. Den para-

meter som stämde bäst var antal graddygn med negativa maxtemperaturer (för

andelen stabila vinterväglag). De stora skillnaderna i andel tillfälliga väglag som

kunde konstateras mellan Y+Z och AC+BD län gick inte att förklara med någon

av de tre snöfallsparametrarna.

Den slutsats som kan dras av försöket med väderbeskrivande parametrar är att

kopplingen mellan väder och väglag är långt ifrån enkel och entydig. Något som

inte är direkt förvånande.

Kvaliteten i kompletteringarna

De kompletterande väglagsfördelningar som tagits fram på detta sätt har högst

olika kvalitet. I södra och mellersta Sverige bedöms kvaliteten vara god eftersom i

princip enbart barmarksväglag varit aktuellt. Den osäkerhet som finns gäller i

huvudsak fördelningen mellan torr, fuktig och våt barmark.

I nedre norra och övre norra Sverige är situationen dessvärre en helt annan.

Utgångspunkten för att korrigera väglagsfördelningar är de väderbeskrivande

parametrarna. Kontrollperioderna visade att parametrarna ibland kunde fungera

hyfsat; ibland kunde knappast något samband hittas. Därför har de väderbeskri-

vande parametrarna kommit alltmer i skymundan. Efter att en väglagsfördelning

har korrigerats med hjälp av de väderbeskrivande parametrarna har flera juste-

ringar måst göras för att få fram rimliga väglagsfördelningar. De slutliga väglags-
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fördelningarna i nedre norra och övre norra Sverige innehåller således en bety-

dande del av subjektiva bedömningar.

4.3

4.3.1

Fullständiga väglagsbeskrivningar

Ojusterade väglagsbeskrivningar

Efter kompletteringar erhölls följande väglagsfördelningar under den period på 6

månader, 1 oktober - 31 mars, som Lathunden omfattar.

                       

Tabell 7 Ojusterad väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Procentuella andelar.

Södra Sverige.

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(976) (%) (970) ('36) (0%) (9757)

A1 32,7 29,7 34,5 0,3 2,8 100,0

A2 28,9 28,8 38,3 0,5 3,5 100,0

A3 26,8 29,6 35,5 0,9 7,1 100,0

A4 26,1 26,5 34,3 3,7 9,4 100,0

B 1 29,6 14,7 22,6 25,2 7,9 100,0

BZ 30,1 15,1 23,3 18,7 12,9 100,0

Tabell 8 Ojusterad väglagsfördelning 1/ 10 - 31/3. Procentuella andelar.

Mellersta Sverige.

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(%) (%) (C70) ((70) (570) (%)

A1 27,6 42,4 24,3 0,3 5,4 100,0

A2 39,0 26,8 27,1 1,4 5,7 100,0

A3 30,6 29,3 26,5 2,2 1 1,4 100,0

A4 30,2 26,2 21,6 6,3 15,7 100,0

B 1 29,2 19,1 16,3 14,7 20,7 100,0

B2 26,7 14,2 1 1,1 30,7 17,3 100,0
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Tabell 9 Ojusterad väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Procentuella andelar.

Nedre norra Sverige.

       

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(0/0) (0/0) (0/0) (%) (0/0) (%)

A1 - - - - - -

A2 28,7 28,1 25,9 5,8 1 1,5 100,0

A3 27,3 26,0 19,9 12,7 14,1 100,0

A4 22,7 14,5 16,8 31,3 14,7 100,0

Bl 15,4 14,8 12,7 43,2 13,9 100,0

B2 16,0 10,3 12,0 47,2 14,5 100,0

        

Tabell 10 Ojusterad väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Procentuella andelar.

Övre norra Sverige.

     

 

 

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(%) (%) (0/0) (%) (0/0) (%)

A1 - - - - - -

A2 24,0 20,9 13,9 29,4 1 1,8 100,0

A3 22,3 13,0 7,9 43,2 13,6 100,0

A4 - - - _- - _

B1 7,5 3,7 4,0 75,1 9,7 100,0

B2 4,1 2,7 3,2 71,2 18,8 100,0

     

   

När man studerar hur andelarna av olika väglag varierar med standardklass och

klimatzon upptäcker man både systematiska variationer och plötsliga hopp.

Till de mer regelbundna variationerna hör att andelen stabila vinterväglag Ökar när

standardklassen sjunker och när man förflyttar sig längre norrut. För tillfälliga

vinterväglag gäller samma mönster, fast inte lika uttalat. Detta för i sin tur med sig

att andelen barmark (torr + fuktig + våt) uppvisar motsatt variationsmönster, dvs.

minskar med sjunkande standardklass och nordligare klimatzon.
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Exempel på oregelbundna förändringar är hur andelen stabila vinterväglag varierar

mellan standardklass Bl och B2.

Att variationsmönsterna inte alltid är stabila är helt naturligt eftersom de olika

väglagsandelarna grundas på underlagsmaterial av mycket olika storlek. Till detta

kommer att kompletterande väglagsbeskrivningar, som är ganska osäkra, fått göras

för nästan två av sex månader i de två nordligaste klimatzonerna.

Det finns därför klara motiv för att justera de framräknade väglagsfördelningarna

så att sådana variationer försvinner som rimligen inte beror på skillnader i stan-

dardklass eller klimatzon.

4.3.2 J usteringar

För att systematisera justeringarna görs de i flera steg. Som utgångspunkt väljs då

att slå samman de tre barmarksväglagen till ett och, för att lättare se storleksord-

ningar, övergå från procentuella andelar till antal dagar. Denna omformning av

väglagsfördelningarna visas i nedanstående fyra tabeller.

Tabell ll Ojusterad väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Antal dagar. Södra Sverige.

       

Standard- Barmark Stabila Tillfälliga TOTALT

klass vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A1 176,5 0,5 5 1 82

A2 175 1 6 182

A3 167,5 1,5 13 182

A4 158 7 17 182

B 1 122 46 14 182

B2 125 34 23 182
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Tabell 12 Ojusterad väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Antal dagar. Mellersta

         

Sverige.

Standard- Barmark Stabila Tillfälliga TOTALT

klass vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A1 172 0,5 9,5 182

A2 169 2,5 10,5 182

A3 157 4 21 1 82

A4 142 1 1 29 182

B 1 1 17 27 38 182

B2 95 56 31 182

   

   

Tabell 13 Ojusterad väglagsfördelning 1/ 10 - 31/3. Antal dagar. Nedre norra

       

Sverige.

Standard- Barmark Stabila Tillfälliga TOTALT

klass vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A 1 - - - -

A2 150 l 1 21 1 82

A3 1 33 23 26 1 82

A4 98 57 27 1 82

B 1 78 79 25 1 82

B2 70 86 26 1 82
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Tabell 14 Ojusterad väglagsfördelning 1/ 10 - 31/3. Antal dagar. Övre norra

        

Sverige.

Standard- Barmark Stabila Tillfälliga TOTALT

klass vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A1 - - - -

A2 107 54 21 1 82

A3 78 79 25 1 82

A4 - - - _

B 1 28 1 36 1 8 1 82

B2 18 1 30 34 1 82

      

Om man ritar upp hur antalet dagar med barmark varierar med standardklass och

klimatzon, figur 1 i bilagan, framträder en förbluffande regelbundenhet hos A -

standardklasserna. Några justeringar av dessa värden är därför inte aktuella.

När det gäller B - standardklasserna syns inte samma tydliga mönster. Framför allt

är skillnaden mellan Bl och B2 oregelbunden. Underlagsmaterialet från B2 -

vägar är i allmänhet betydligt större än från Bl - vägar. Av detta skäl väljer vi att

behålla antalet barmarksdagar i alla B2 - klasser. Bl - klasserna tilldelas generellt

10 barmarksdagar mer än B2 - klasserna, vilket ungefär motsvarar den genom-

snittliga skillnaden mellan Bl och B2. I olika klimatzoner blir då antalet bar-

marksdagar i B - standardklasserna följ ande.

Tabell 15 Justerat antal barmarksdagar i B - standardklasser, perioden 1/ 10 -

    

31/3.

Klimatzon Standardklass

Bl B2

Södra Sverige 135 125

Mellersta Sverige 105 95

Nedre norra Sverige 80 70

Övre norra Sverige 28 18
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De justeringar av antalet barmarksdagar i standardklass Bl som gjorts i detta steg

är måttliga.

Nästa steg blir att titta på vilken variation som finns för stabila vinterväglag, figur

2 i bilagan. Precis som tidigare uppvisar A - standardvägarna ett regelbundet

mönster. Detta behålls intakt. Skillnaden mellan Bl - och B2 - vägar är även här

instabil. På samma sätt som för barmark väljer vi att behålla antalet dagar med

stabila vinterväglag i standardklass B2. Bl får generellt 5 dagar mindre med sta-

bila vinterväglag än B2. De 5 dagarna motsvarar ungefär genomsnittlig skillnad

mellan standardklass Bl och B2. I de olika klimatzonerna blir då antalet dagar

med stabila vinterväglag i B - standardklasser följande.

Tabell 16 Justerat antal dagar med stabila vinterväglag i B - standardklasser,

perioden 1/10 - 31/3.

   

Klimatzon Standardklass

Bl B2

Södra Sverige 29 34

Mellersta Sverige 51 56

Nedre norra Sverige 81 86

Övre norra Sverige 125 130

    

J usteringarna på Bl - vägar vad gäller stabila vinterväglag är stora i de två sydli-

gaste klimatzonerna.

Slutligen återstår att studera variationen i antal dagar med tillfälliga vinterväglag,

se figur 3i bilagan. För A - standardklasserna framträder svagt S - formade vari-

ationskurvor. Mönstret är inte helt regelbundet men eftersom inga konkreta skäl

för justeringar har hittats behålls variationerna. Vad gäller tillfälliga vinterväglag

är skillnaderna mellan A - och B - standardvägar mindre regelbundna än tidigare.

Även variationen mellan Bl - och B2 - vägar är instabil.

Grovt sett torde dock följande skillnader vara rimliga inom en och samma kli-

matzon.

0 Bl - vägar har tillfälliga vinterväglag ett par dagar längre än A4 - vägar.

0 B2 - vägar har tillfälliga vinterväglag en handfull dagar längre än Bl - vägar.

Innan en sådan justering påbörjas kan en annan beräkning göras.
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Antalet dagar med barmark och stabila vinterväglag på Bl - och BZ - vägar har ju

redan beräknats ovan. Man kan då räkna baklänges och få fram det återstående

antalet dagar med tillfälliga vinterväglag. Följande tabell visar detta.

Tabell 17 Återstående antal dagar med tillfälliga vinterväglag på Bl - och BZ -

vägar när dagar med barmark och stabila vinterväglag hardragits bort.

    

Klimatzon Standardklass

Bl BZ

Södra Sverige 18 23

Mellersta Sverige 26 31

Nedre norra Sverige 21 26

Övre norra Sverige 29 34

    

Om detta resultat jämförs med ojusterat antal dagar enligt tabell 11-14 kan föl-

jande noteras. Antalet dagar stämmer helt överens i standardklass BZ eftersom

inga justeringar gjorts vad gäller barmark eller stabila vinterväglag. Beträffande

Bl - vägarna är skillnaderna små, 4 dagar, i södra och nedre norra Sverige men

ganska stora, 11-lZ dagar i mellersta och övre norra Sverige.

En intressant fråga nu hur väl tabell 17 stämmer med de grova skillnader mellan

standardklass A4, Bl och BZ som angetts ovan. Att BZ - vägar skulle ha tillfälliga

vinterväglag en handfull dagar längre än B1 - vägar stämmer mycket bra. Diffe-

rensema i tabell 17 mellan Bl - och BZ - vägar är i alla klimatzoner 5 dagar.

Om skillnaden i tillfälliga vinterväglag mellan A4 - och Bl - vägar blir ett par

dagar, med det högre värdet för B 1, kan kontrolleras i tabell 18.
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Tabell 18 Antal dagar med tillfälliga vinterväglag i standardklass A4 och Bl.

    

Klimatzon Standardklass

A4 Bl

Södra Sverige 17 18

Mellersta Sverige 29 26

Nedre norra Sverige 27 21

Övre norra Sverige (25 i A3) 29

    

Det visar sig att detta stämmer längst i söder och längst i norr. 1 mellersta och

nedre norra Sverige går skillnadernaåt fel håll. Vi väljer då att justera så att en

differens på 1 - 2 dagar ska finnas mellan A4 och El i alla klimatzoner. Samtidigt

behålls skillnaden på 5 dagar mellan Bl och B2. Resultatet av justeringarna fram-

går av nedanstående tabell.

Tabell 19 Justerat antal dagar med tillfälliga vinterväglag i B - standardklasser,

perioden 1/10 - 31/3.

   

Klimatzon Standardklass

Bl B2

Södra Sverige 18 23

Mellersta Sverige 30 35

Nedre norra Sverige 29 34

Övre norra Sverige 29 34

   

 

 

De justeringar som gjorts i tabell 19 medför att totalantalet dagar i mellersta och

nedre norra Sverige uppgår till 186 respektive 190 st. Den minskning med 4

respektive 8 dagar som måste göras tas helt från de stabila vinterväglagen.

Efter justeringar i dessa fyra steg erhålls det resultat som visas i tabell 20 - 23

nedan.
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Tabell 20 Justerad väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Antal dagar. Södra Sverige.

        

Standard- Barmark Stabila Tillfälliga TOTALT

klass vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A 1 176,5 0,5 5 182

A2 175 1 6 182

A3 167,5 1,5 13 182

A4 158 7 17 182

B 1 135 29 18 182

B2 125 34 23 182

 

     

Tabell 21 Justerad väglagsfördelning 1/ 10 - 31/3. Antal dagar. Mellersta

 

   

 

 

 

 

Sverige.

Standard- Barmark Stabila Tillfälliga TOTALT

klass vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A 1 172 0,5 9,5 1 82

A2 1 69 2,5 10,5 1 82

A3 157 4 2 1 1 82

A4 142 1 1 29 1 82

B 1 105 47 30 1 82

B2 95 52 35 1 82
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Tabell 22 Justerad väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Antal dagar. Nedre norra

        

Sverige.

Standard- Barmark Stabila Tillfälliga TOTALT

klass vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A1 - _ _ __

A2 150 1 1 21 1 82

A3 133 23 26 182

A4 98 57 27 1 82

B 1 80 73 29 182

B2 70 78 34 182

      

Tabell 23 Justerad väglagsfördelning 1/ 10 - 31/3. Antal dagar. Övre norra

     

   

Sverige.

Standard- Barmark Stabila Tillfälliga TOTALT

klass vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A1 - - - -

A2 107 54 2 1 1 82

A3 78 79 25 1 82

A4 - - - -

B 1 28 125 29 i 1 82

B2 1 8 1 30 34 1 82

 

     

För att komma tillbaks till den ursprungliga detaljeringsgraden i väglagsfördel-

ningarna återstår nu att ta ställning till hur fördelningen mellan torr, fuktig och våt

barmark ska se ut i olika standardklasser och klimatzoner.

En uppritning av de ursprungliga variationerna (tabell 7-10 omformade till antal

dagar) för respektive typ av barmark visas i figur 4-6 i bilagan. Det framgår då att i

huvudsak två företeelser bryter mönstret. För det första antalet dagar med torr

respektive fuktig barmark i standardklass A1 och A2 i klimatzon mellersta
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Sverige, för det andra variationen mellan Bl - och BZ - vägar för alla typer av

barmark i alla klimatzoner.

För att utjämna den först nämnda oregelbundenheten väljs 64 dagar både för torr

och fuktig barmark i standardklass Al samt 60 dagar för såväl torr som fuktig

barmark i standardklass AZ.

Beträffande skillnaden mellan Bl och BZ handlar justeringen om två saker, dels

att fördela ett ändrat antal barmarksdagar på olika typer av barmark (utom längst i

norr), dels att hitta en någorlunda stabil skillnad mellan Bl och BZ.

Bl.a. baserat på den genomsnittliga skillnaden mellan Bl och BZ väljs följande

justeringar.

0 Antalet dagar med torr, fuktig respektive våt barmark i standardklass BZ

behålls i alla klimatzoner.

0 Standardklass Bl har torr barmark 2 dagar längre än standardklass BZ i alla

klimatzoner.

0 Standardklass Bl har fuktig barmark 5 dagar längre än standardklass BZ i alla

klimatzoner.

0 Standardklass Bl har våt barmark 3 dagar längre än standardklass BZ i alla

klimatzoner.
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Slutliga väglagsbeskrivningar

Efter detta sista justeringssteg erhålls de fyra väglagsfördelningar som visas nedan

i tabell 24-27.

Tabell 24 Slutlig väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Antal dagar. Södra Sverige.

 

Standard-

      

Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A1 59,5 54 63 0,5 5 182

A2 53 53 69 1 6 182

A3 49 54 64,5 1,5 13 182

A4 48 48 62 7 17 182

B 1 57 33 45 29 18 182

B2 55 28 42 34 23 182

       

Tabell 25 Slutlig väglagsfördelning 1/ 10 - 31/3. Antal dagar. Mellersta Sverige.

 

Standard- Torr

    

 

 

Fukti g Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A1 64 64 44 0,5 9,5 1 82

A2 60 60 49 2,5 10,5 182

A3 56 53 48 4 2 1 1 82

A4 55 48 39 1 1 29 182

Bl 5 1 3 1 23 47 30 182

B2 49 26 20 52 35 1 82
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Tabell 26 Slutlig väglagsfördelning 1/ 10 - 31/3. Antal dagar. Nedre norra

        

Sverige.

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A1 - - - - - -

A2 52 5 1 47 1 1 21 182

A3 50 47 36 23 26 182

A4 41 26 3 1 57 27 1 82

B 1 3 1 24 25 73 29 182

B2 29 19 22 78 34 182

       

Tabell 27 Slutlig väglagsfördelning 1/10 - 31/3. Antal dagar. Övre norra

        

Sverige.

Standard- Torr Fuktig Våt Stabila Tillfälliga TOTALT

klass barmark barmark barmark vinterväglag vinterväglag

(dagar) (dagar) (dagar) (dagar) (dagar) (dagar)

A 1 - _ _ _ _ _

A2 44 38 25 54 2 1 1 82

A3 40 24 14 79 25 1 82

A4 - - - - - -

B 1 9 10 9 1 25 29 182

B2 7 5 6 1 30 34 182
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5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FOU

De väglagsfördelningar i olika klimatzoner och driftstandardklasser som redovisas

i detta Notat torde utgöra en väsentligt säkrare grund för effektberäkningar med

hjälp av Lathunden än vad de ursprungliga fördelningarna gjorde.

Emellertid har betydande kompletteringar av väglagsbeskrivningarna måst göras,

framför allt i nedre norra och övre norra Sverige. Utjämningar av uppmätta och

kompletterade väglagsfördelningar har också varit nödvändiga. Detta har samman-

taget inneburit att en hel del subjektiva bedömningar ingår i de slutliga väglags-

fördelningarna.

För att ytterligare förbättra kvaliteten på väglagsbeskrivningarna behövs tillgång

till data från fler vinterperioder. Dessutom skulle en väglagsmodell, dvs. en mate-

matisk modell som någorlunda säkert kan beskriva hur väglaget beror av väder,

trafik och vinterväghållningsåtgärder, vara ett värdefullt hjälpmedel för att

beskriva väglaget då mätdata saknas eller är av ringa omfattning.
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