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1 Bakgrund
Efter kritik från allmänheten rörande vägsaltet och Vägverkets krav på att totalt i

Sverige minska saltanvändningen har Region Norr genomfört följande föränd-

ringar på E4 vintern 1994/95:

- 1 november 1994 - 18 april 1995 sänktes hastighetsgränsen till 90 km/h på de

sträckor som tidigare haft hastighetsgränsen 110. Övriga vägar bibehöll 110

km/h.

- 1 december 1994 - 31 mars 1995 saltades E4 bara vid extrem halka.

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 vintrama 1993/94 och 1994/95,

- vädret och väglagets inverkan på hastigheten på dels 90- och dels 110-vägar.

2 Försöksuppläggning
Effekten av envinterväghållning 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 så nära provområdet att nederbörd och temperatur i

stort sett är desamma. Trafikförhållandena bör ocksåvara 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 (förevintern). Detta görs för att fastställa

hur pass lika områdena är.

Med hjälp av nedanstående figur förklaras ytterligare varför denna uppläggning

behövs.

Förevinter Försöksvinter

Provområde 4= 3 =>

TT
1

U
Kontrollområde 4= 2 =>

1) Visar hur lika områdena är.

2) Visar skillnad mellan vintrar.

3) Visar effekt av förändrad vinterväghållning om skillnaden mellan vintrar enligt

2) elimineras.

Detta är den ideala uppläggningen för studier av t.ex. förändrad vinterväghållning.

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

mätningar kunde göras. Det fanns dock en del befintliga data som kunde utnyttjas.
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2.1 Hastighet

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

att följa upp höjningen till 110 km/h på en del av dessa punkter. Dessa punkters

hastighetsdata utnyttjas. Tidigare mätningar har/kommer att utvärderas av Region

Norr. Mätningarna före/efter sänkningen av hastighetsgränsen i oktober/november

1994 utvärderas av VTI och redovisas i kapitel 3.

  

Tabell 1 Beskrivning av hastighetsmätningsplatser i Region Norr.

Nr Plats Vägbredd Hastighetsgräns km/h Vinterväghållnings-

meter klass

vinter sommar 93/94 94/95

1 E4 söder Umeå 13 90 1 10 A3 B1

2 E4 norr Bureå 9 90 90 A3 B1

3 E4 söder Ersnäs 13 90 1 10 A3 B 1

4 E4 norr Rutvik 13 90 1 10 A3 B1

5 E4 väster Kalix 13 90 1 10 A3 B1

6 E10 norr Töre 8 110 110 Bl B1

7 E4 väster Haparanda 13 90 1 10 A3 Bl

       

A3 innebär att målet är att ha en is/snöfri vägbana medan Bl tillåter is/snö. För

mer detaljerad beskrivning hänvisas till referens 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.

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

jas för att erhålla hastighet vid hastighetsgränsen 110 km/h under hela året.

   

Tabell 2 Beskrivning av hastighetsmätningsplatser i Region Mitt.

Nr Plats Vägbredd Hastighetsgräns km/h Vinterväghållnings-

meter klass

vinter sommar 93/94 94/95

8 E14 Matfors 13 110 110 A3 A3

9 Rv 86 Indal 9 110 110 Bl Bl
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Av nedanstående karta framgår Också platsernas geografiska läge.
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Mätplatsernas läge.Figur 1
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Eftersom det under vintern 1994/95 inte gick att styra hastighetsmätningarna till

intressanta väder-/väglagssituationer har nedanstående mätschema gjorts för mät-

ningarna i region Norr. Mätningarna sprids över förändringsperioden och punk-

terna delas in i tre grupper. Grupperna mäts vid olika veckor enligt nedan:

Mätomgång 1 2 3

Mätpunkterna 1,2 2 v i dec vecka 6 vecka 11

Mätpunkterna 3.4 2 v i dec vecka 5 vecka 12

Mätpunkterna 5,6,7 2 v i dec vecka 4 vecka 13

Mätomgång 1 gjordes under de tre första veckorna i december.

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 per dygn. Observatören bör avgöra hur ofta väglaget bör observeras bero-

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

gång per dag. För att få tätare väglagsobservationer utnyttjas uppgifter om väglag

från vinterväghållningsuppföljningen. '
Förutom vintermätningarna har VTI ombetts att utvärdera hastighetsmätningar

före och efter omskyltning av hastighetsgräns. Vid dessa mätningar gjordes inga

väglagsobservationer utan prognoser utnyttjas (se 3.2).

Uppmätta skillnader mellan olika väglag på 110-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 is/snöväglag är ungefär lika stor oavsett hastig-

hetsgräns dvs. följande formel används:

V 13,110 =VTB,110 ' (V TB,9O - V 15,90)

Förklaring:

VTB 110 = medelhastighet vid torr barmark och hastighetsgräns 110 km/h

V IS 110 = medelhastighet vid is/snö och hastighetsgräns 110 km/h

osv.

Endast personbilshastigheter analyseras.

2.2 Väglag

När det gäller förändringar i väglag mellan vintrarna utnyttjas Vägverkets egen

uppföljning av vinterväghållningen (1) dels på E4 i Region Norr men även på

några kontrollvägar. På E4 i Region Norr följs vinterväghållningen upp på cirka

30 platser. Hur ofta man är ute och observerar väglaget styrs av aktuellt väder.

Detta har i projektet gjorts enligt de metoder som Vägverket i övrigt använder (1).

Observationer vid väntat snöfall sker cirka 6 gånger oftare än vid övriga väder-
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typer. Observationer vid väntat snöfall får därför vikten 1/6 medan observationer

vid Övriga vädertyper får vikten 1. Om observationsreglerna följs skall en för vin-

tern representativ väglagsfördelning erhållas.

Kontrollsträckorna i Region Mitt avser respektive väg (E14 mellan rastplats-

erna Skallböle och Storboda, alla A3-punkter och rv 86 från E75 upp till lv 638, 1

A3-punkt och 2 Bl-punkter) i Västernorrlands (Y) län. På E10, som är en Bl-väg

har observationerna från Töre till Västannäs utnyttj ats.
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3 Resultat

3.1 Väglag

Vinterväghållningen hade följts upp mer sällan än vad som kunde förväntas uti-

från väderstatistik. Detta innebar att E4 inte kunde delas in i kortare sträckor än en

sträcka för respektive län. Trots dessa grova indelningar bygger väglagsfördel-

ningarna på ganska få dagars observationer och osäkerheten är därmed relativt

StOI'.

I tabell 3 redovisas resultaten från dessa få väglagsobservationer under vint-

rarna 1993/94 och 1994/95.

               

Tabell 3 Väglagsfördelning (% av tiden) från 1 december - 31 mars för
vintrarna 1993/94 och 1994/95.

B B B Sp Sp Ti Ps Ls
mstr kstr B Ti Rf Tji Sm

93/94

E4AC 1 2 2 35 35 13 10 2

E4BD 7 19 4 9 21 36 1 3

E10BD 10 0 O 1 3 0 84 2

E14Y 44 8 1 33 8 1 1 4

86Y 5 0 7 15 8 0 57 8

94/95

E4AC 29 3 1 7 20 33 6 1

E4BD 1 8 9 0 13 21 23 14 2

E10BD O 0 10 0 16 22 _ 49 3

E14Y 73 4 5 10 1 1 1

86Y 27 0 6 9 1 14 43 0

B barmark

B mstr = barmark med mittsträng

B kstr = barmark med kantsträng

Sp B = spårbildning barmark i spåren, is/snö i övrigt

Sp Ti = spårbildning tunn is i spåren, is/snö i övrigt

Ti Rf = tunn is/rimfrost

Ps Tji = packad snö/tjock is

Ls Sm = lös snö/snömodd
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För att avgöra hurandelen barmark eller nästan barmark förändrats görs nedanstå-

ende sammanställning i tabell 4.

Tabell 4 Skillnader i andel ren barmark och andel barmark med mitt- eller

kantsträng mellan vintrarna 1993/94 och 1994/95.

          

Ren barmark % Barmark med Totalt

is/snösträng % övervägande

barmark %

Kontroll

E14Y 73-44=29 9-9=0 29

86Y 27-5=22 6-7=-1 21

ElOBD 0-10=-10 10-0: 10 0

Prov

E4AC 29-1=28 4-4=0 ^ 28

E4BD 18-7=11 9-23=-14 -3

 

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

orna i Y län än vad det var Vintern 93/94. Andelen barmark med mittsträng eller

kantsträng var densamma båda vintrarna. Denna skillnad borde avspegla skillna-

der mellan vädret de båda vintrarna eftersom inte Vinterväghållningen ändrats på

dessa sträckor.

Det finns ytterligare en sträcka som inte Vinterväghållningen ändrats på mellan

de båda vintrarna och det är E10 i BD län. På denna sträcka fanns barmark vid

cirka 10 % av tillfällena vintern 93/94 men ingen ren barmark vintern 94/95. Vin-

tern 94/95 fanns cirka 10 % barmark med kantsträng och inget Vintern 93/94.

Detta innebär att det kan ha varit olika väderförutsättningar i de båda kontroll-

områdena. Södra delen av E4 jämförs därför med de sydligare kontrollvägarna och

norra delen av E4 med den nordliga kontrollvägen.

På E4 i AC-län var det 28 %-enheter mer barmark eller nästan barmark under

vintern 94/95 och på kontrollvägarna i Y-län var det 29 respektive 21 %-enheter

mer barmark eller nästan barmark.

På E4 i BD-län var det 3 %-enheter lägre andel barmark eller nästan barmark

medan kontrollvägen E10 i BD-län hade oförändrad andel.

Detta innebär att om detta är de räta jämförelserna har inte den förändrade

Vinterväghållningen nämnvärt påverkat Väglaget om endast en indelning i två

väglag görs dvs. övervägande barmark och övervägande is/snö.

Väglaget på E4 vintern 93/94 skiljer mycket mellan de båda länen. VViS-data

från tre slumpmässigt valda stationer i vardera länet visar att vädret varit relativt

likartat och att det därmed inte förklarar skillnaden. I AC län finns en relativt stor

andel spårslitage med barmark i spåren och om denna andel räknas in bland bar-

marksväglagen får de båda länen ungefär samma andel barmark vintern 93/94.

Länen har fått samma instruktioner men om det ändå kan vara olika syn på väglag

som skiljer mellan länen är inte kartlagt. Det kan också bero på att det är relativt få
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observationer. Den andra vintern har de båda länen ungefär samma fördelning av

väglag.

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

mellan norra och södra kontrollområdet göratt det är osäkert om vi verkli-

gen erhållit ovanstående effekter. Osäkerheten är svåratt kvantiñera.

3.2 Hastighet

VTI har även fått tillgång till de hastighetsmätningar som gjordes sista veckan i

oktober och första veckan i november 1994, dvs. före respektive efter införandet

av vinterhastighetsgräns. De dygn då det främst var våt barmark har valts ut för

analys. Uppgiften om väder/väglag har erhållits från Väglagsprognos för region
VN . Prognosen lämnas av SMHI tre gånger om dagen. I vad mån den stämmer

väl överens med verkligheten är för oss okänt.

Tabell 5 Dygnsmedelhastighet (km/h) vid våt barmark vid månadsskiftet
oktober-november 1994.

         

Hastighetsgräns Skillnad

1 10 90

1 E4 söder Umeå 102 97 5

3 E4 söder Ersnäs 102 97 5

4 E4 norr Rutvik 101 94 7

5 E4 väster Kalix 106 99 7

7 E4 väster Haparanda 102 97 5

Hastighetsgräns

90 90

2 E4 norr Bureå 96 -

Hastighetsgräns

1 10 1 10

6 E10 norr Töre 101 97 4

      

På grund av mätbortfall finns inga resultat från mätplats 2 vid våt barmark under

den andra veckan.

Hastighetssänkningen vid våt barmark är således 5-7 km/h på de platser där

hastighetsgränsen sänkts från 110 till 90 km/h. Hastighetsskillnaden stämmer väl

överens med regionens egna uppföljningar från april 1994 och 1995 (2), men has-

tighetsnivån är då något högre. Alla dygnen hade då barmark och det var ljust

större del av dygnet.

På den plats som har 110 km/h båda veckorna är sänkningen av hastigheten

nästan lika stor som på de tidigare nämnda platserna. Detta kan bero på att väd-

ret/väglaget varit sämre den andra veckan än den första utan att vi kunnat utläsa

det ur väglagsprognoserna. Dessutom var något större del av dygnet mörk än

veckan innan. Det kan också bero på att hastighetsnivån sänks även på vägar som

inte fått en sänkning av hastighetsgränsen. Denna s.k. smittoeffekt har uppmätts
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vid andra förändringar av hastighetsgränser, men förändringen har då varit klart

mindre än på vägar där hastighetsgränsen ändrats (3).

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. Om alla is/snö-väglag utnyttjas oav-

sett nederbörd m.m. erhålles resultaten i tabell 6.

Tabell 6 Medelhastighet 08.00 - 18.00 vid olika väglag under december
1994 - mars 1995. De tre översta -mätplatserna har hastighets-
gränsen 110 km/h och de Övriga 90 km/h.

        

Torr barmark Is/snö-väglag Hastighets-

förändring

E14 Y 98,9 91,1 - 7,8

Väg 86 Y 93,7 87,7 - 6,0

E10 N Töre 103,3 92,4 - 10,9

E4 S Ersnäs 98,0 92,1 - 5,9

E4 V Haparanda 97,5 89,1 - 8,4

E4 V Kalix 99,8 92,9 - 6,9

E4 N Rutvik 95,2 90,9 - 4,3

E4 S Umeå 94,9 91,4 - 3,5

 

På de mätplatser som har hastighetsgränsen 110 km/h sänks hastigheten med 83:5

km/h (förändring i medelhastighet för personbilar 8.00-18.00 i 95 % konfidens-

intervall) och på de övriga med hastighetsgränsen 90 km/h sänks hastigheten med

6:2 km/h då det blir is/snö på vägen. Detta innebär att det inte är någon statistiskt

säkerställd skillnad mellan 90- och 110-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.
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Tabell 7 Personbilars medelhastighet vid torr barmark (kl 8.00-18.00) och
hårda snö- eller isskikt med olika nederbördsintensitet (endast

timmen vid väglagsobservation). De tre första mätplatserna har
hastighetsgränsen 110 km/h och Övriga 90 km/h.

     

Is/snö-väglag

Torr Ingen Lätt Måttligt Tätt

barmark nederbörd snöfall snöfall snöfall

E14 98,9

Väg 86 93,7 87,0

E10 N Töre 103,3 84,4 103,6 90,2 73,8

S Ersnäs 98,0 92,4 93,0 93,8

V Haparanda 97,5 88,4 87,8 78,2

V Kalix 99,8 87,2 92,8 76,0

N Rutvik 95,2 88,2 92,4

S Umeå 94,9 90,5

       

På 90-vägarna sänks hastigheten med i genomsnitt 8 km/h när det blir is/snö på

vägen och 6 km/h om det dessutom är lätt snöfall. Om det istället är måttligt snö-

fall är hastighetssänkningen cirka 12 km/h och vid tätt snöfall 24 km/h. För mått-

ligt och tätt snöfall har 110-vägar endast något större sänkning. Mycket varierande

resultat har erhållits. En del kan bero på att just den timme som studeras är spe-

ciell och värdet kan bli stabilare om t.ex. tre timmar i stället studeras. Risken är då

i stället att väder/väglag kan ha ändrats.

Osäkerheten i de erhållna hastighetsdata är stor, men det förefaller som om

hastighetssänkningen vid is/snö är större på 110-vägar än på 90-vägar och här

uppskattas skillnaden till 10-30 %. Detta innebär att även om denna skillnad inte

är statistiskt säkerställd används den istället för hypotesen som innebar samma

hastighetssänkning. Om detta resultat används innebär det att hastigheten vid

is/snö-väglag på E4 och med hastighetsgräns 110 km/h i genomsnitt skulle ha

varit mellan

V 13,110 =VTB,110 - 1-1*(V TB,9O - V 13,90)

V 13,110 =VTB,110 ' 1-3*(V TB,9O - V 15,90)

Förklaring:

V TB 110 = medelhastighet vid torr barmark och hast.gräns. 110 km/h, osv.
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Ur regionens uppföljning framgår att VTB 110 är 5-6 km/h högre än V 113,90 .

Om därför detta resultat sätts in i Ovanstående formler och Vi väljer att erhålla

störst spridning, fås följ ande formler

V IS,110=1.1V 18,90 -O.1V TB,90+6km/h

V 18,110 = 1.3 V 18,90 - 0.3 V TB990+ 5 km/h

Då dessa formler används för respektive mätplats erhålles nedanstående resultat:

Tabell 8 Beräknad hastighetsnivå vid is/snöväglag om E4 haft hastighets-
gränsen 110 km/h istället för 90 km/h. Uppgifterna hämtade från

   

tabell 4.

Nr Mätplats V TB,9O V 13,90 V Is,110 V IS,110 - V 13,90
1 s Umeå 95 91 95-97 4-6
3 s Ersnäs 98 92 95-97 3-5
4 N Rutvik 95 91 95-07 4-6
5 v Kalix 100 93 96-98 3-5
7 V Haparanda 98 89 91-94 2-5

      

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

varit 2-6 km/h högre om hastighetsgränsen 110 km/h bibehållits under vin-

tern. Detta gäller under förutsättning att de relativt osäkra resultat som erhållits

utnyttjas fullt ut dvs. även om skillnader inte statistiskt säkerställda görs

beräkningar utifrån dessa skillnader.
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