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Förord
Projektet MINSALT bekostades av Vägverket. Inledande arbete med dokumenta-

tion av datorprogram gjorda för MINSALT-projektet bekostades av VTI inom

ramen för Egen FoU som fanns tillgänglig 1991. När arbetsbelastningen ökade för

undertecknad avstannade arbetet med dokumentationen och återupptogs 1996 då

arbetsbelastningen åter minskade på grund av att Vägverket tillfälligt stoppade

många FoU-projekt. Den avslutande delen av dokumentationen har bekostats av

Kommunikationsforskningsberedningen.
Värdefulla synpunkter på konceptet har lämnats av Staffan Möller och Peter

Wretling. Ett stort tack till Annette Karlsson som redigerat konceptet.

Linköping i april 1997

Hans Velin
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1 Bakgrund och syfte

1.1 Bakgrund

Halkbekämpning tillhör en av väghållarens viktigaste arbetsuppgifter. Trafikanter

och näringslivet ställer stora krav på hög trafiksäkerhet och god framkomlighet,

samtidigt som halkbekämpning med salt ifrågasätts. Att använda salt vid halkbe-

kämpning har följande positiva effekter:

0 ökad trafiksäkerhet

0 minskade vinterväghållningskostnader

0 ökad framkomlighet och därmed minskad restid

och följande negativa effekter:

0 ökade underhållskostnader i form av ökande broreparationer, ökat belägg-

ningsslitage och fler tvättningar av trafikanordningar

0 ökad korrosion på fordon

0 alléträd i tätorter tar skada av salt, även träd i landsbygdsmiljö påverkas av

saltet från vägarna

0 dricksvattentäkter nära vägen kan skadas

0 antalet tvättningar av fordon ökar, vilket leder till ökad spridning av rengö-

ringsmedel. '

Hur stora ovanstående effekter är ofullständigt känt. Dessutom kan konstateras

att den allmänna attityden bland trafikanterna är negativ till användningen av

vägsalt.
Vägverket, Svenska Kommunförbundet och VTI fick i uppdrag att utarbeta och

genomföra ett 5-årigt forskningsprogram för att ge ökad kunskap om ovanstående

effekter. Hela detta projekt kom att kallas MINSALT (Öberg, Gustafson, Axel-

son). I försöken ingick bland annat saltfria vägar i Gotlands (Öberg), Kopparbergs

(Möller) och Västerbottens län (Öberg, Gregersen) samt områden i ett antal kom-

muner. Andra områden som belystes var nya halkbekämpningsmedel och -meto-

der och även förändrade halkbekämpningsstrategier. Syftet med projektet var att
minska skadeverkningarna av att salt användes i vinterväghållningen utan att där-

med försämra trafiksäkerheten.

1.2 Syfte

Avsikten med dokumentation av de datorprogram som använts i bearbetningen av

datamaterialet från MINSALT-projektet var dels att ange ett tillvägagångssätt vid

liknande analyser i framtiden och dels ge underlag för alternativa bearbetningar av

befintligt datamaterial.
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2 Uppläggning av dokumentationen

2.1 Filorganisation

Alla programfiler och datafiler ligger i underdirectoryn till directory

<H_VELIN._MINSALT>. Underdirectoryna är valda efter vilken typ av indata

som används. Nästa nivå, och nivåer därefter, används underdirectory till att sor-

tera filerna efter vilket projekt dom används i, ytterligare specificering av indata-

typ eller när ytterligare indata krävs för kröning av program. Avsikten med så

många nivåer på underdirectoryn är att directorynamnet plus filnamnet skall ge en

bild av vad programmet uträttar, och därmed underlätta sökning efter ett speciellt

program eller data. Det förekommer att flera programfiler hör ihop, ex. ett pro-

gram gör beräkningar där utdata är indata till ett eller flera program. Orsaken till

detta är att datamaterialet kan kontrolleras innan Övergång till nästa beräknings-

block görs.
Programmen har sorterats om i olika directoryn efter det att de flesta av pro-

grammen har konstruerats. Därför förekommer det att programmen försöker hämta

data från directoryn som inte finns, det går med lätthet att gå in och editera in rätt

directory.

2.2 Kommentarer

Till varje kapitel hör ett directory. I början av varje kapitel redogörs för Vilka typer

av filer som förekommer i directoryt. Därefter uppradas filerna med kommentarer

om vad filerna uträttar, indata, utdata och eventuellt hur programmet fungerar.

Notera att filerna inte skrivs i bokstavsordning utan i logisk ordning, dvs. att de

filer som hör samman också skrivs tillsammans.
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3 Friktion

Directory <H_VELIN._M[NSALT. FRIKTION> används till att administrera pro-

gram och data från friktionsmätningar gjorda i Västerbottens län och i Linköping.

3.1 Friktionsmätningar i Västerbottens län

I detta directory <H_VELIN._MINSALT.FRH(TION.AC_LAEN> finns friktions-

mätningar från AC län vintrarna 1986/87 och 1987/88. Det finns även program för

beräkningar och för att rita figurer.

STANS_FRIK.FOR
Kommentar Ett program för stansning av väglagsobservationer med tillhörande

friktionsmätningar.

Indata Användarens stansdata.

Utdata En fil med data som användaren namnger.
Funktion Först anges namnet på den fil som man ska skriva på, filen Öppnas

med append mode dvs. man kan ange en redan existerande fil och då

skriver programmet sist på denna fil. Därefter anges aktuell månad

och datum för mätningen. Instansningen sker månadsvis, när en ny

månad skall stansas så anges ett datum som är större än 31. Därefter

anges vägnummer, punktnummer och klockslag '(i timmar och

minuter som TTMM). Flera punktnummer med samma vägnummer
och datum kan skrivas in i en följd, önskas nytt datum tryck på vagn-

retur. Nu börjar instansningen av själva väglagsobservationema.

Först anges övergripande väglag, därefter vilken/vilka kolumner som

är ifyllda (kolumnnumren på observationsblanketten används). När

inte fler kolumner skall fyllas i tryck vagnretur. Därefter skrivs luft-

temperaturen, in vilket spår som friktionsmätningen är gjord i, och

sist friktionen som ett heltal 0-100. Saknas mätvärden anges det med

999. Samma väglagsobservation används för de olika spåren, rikt-

ning 1, 2 uppdelat på spår respektive mellan spår.

FRIC_8687.DAT
Data från E4zan i Västerbottens län vintern 1986/87 (utdata från

STANS_FRH(.FOR). Varje post består av dels en väglagsobservation och dels av

medelvärdet från friktionsmätningarna som var gjorda samtidigt.

FRIC_8788.DAT
Data från E4zan i Västerbottens län vintern 1987/88 (utdata från

STANS_FRIK.FOR). Varje post består av dels en väglagsobservation och dels av

medelvärdet från friktionsmätningarna som var gjorda samtidigt.

8-VAGLAGSGRUPPER.FOR
Kommentar Friktionsmätningama klassades in i 8 olika väglagsgrupper, dessa

var:

torr barmark,

våt/fuktig barmark,

spår/fläckvis väglag med barmark,

is/snö med lös snö,
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tunn is packad snö,

tjock is eller packad snö,

tunn is eller rimfrost,

lös snö,

snömodd.

Indata Väglagsobservationer med friktionsmätningar dvs. utdata från
STANS_FRIK.FOR.

Utdata En datafil för senare bruk.

GRAF_FRIKT_8_VAGLAG_95_KONFIDINT.SAS

Kommentar Ett program som ritar medelvärde, 95 procentigt konfidensintervall,

max- och minvärde för friktionsmätningar i ovan angivna 8 grupper
av väglag.

Indata Utdata från 8-VAGLAGSGRUPPER.FOR

Utdata Grafisk figur.

Funktion Programmet använder SAS GRAF ANNOTATE. För att använda

programmet bör man editera in rätt titel och rätt directory som filerna
ligger på.

FRIK_OLIKA_TEMP_8687.SAS

Kommentar Ett program som plottar friktionsvärden där den andra beroende vari-

abeln är temperatur, uppdelat på olika spår och arbetsområde 15
respektive 22 i Västerbottens län, vintern 1986/87.

Indata Instansat material från programmet STANS_FRIK.FOR.

Utdata Grafisk figur.

Funktion Programmet använder SAS GRAF GPLOT. Det kan vara nödvändigt

att editera in rätt titel och filnamn för infilerna.

FRIKT_OLIKA_TEMP_8788.SAS

Kommentar Samma grafiska program som ovan men för vintern 1987/88.

3.2 Friktionsmätningari Linköping

I detta directory <H_VELIN._MINSALT.FRIKTIONLINKOPING> finns pro-

gram och data från Linköping vintern 1987/88. Programmen beräknar statistik på

friktionsmätningar och plottar friktionskurvor med hjälp av TAG.

GLOMD_KALLIBRERING.FOR

Kommentar Vid ett mättillfälle vintern 1987/88 hade man glömt att kalibrera

utrustningen. Detta program räknar om friktionsmätningarna så att
värdena ligger i intervallen 0-1.

Indata Friktionsdata från SAAB Friction Tester.

Utdata Korrigerade indata så att värdena ligger i intervallet 0-1.

Funktion Filnamnen är FMALMV1.001 siffrorna räknas automatiskt upp.
Utfilnamnet är det samma som infilnamnet.

STATISTIK_FRIK.FOR
Kommentar Beräknar statistik på friktionsmätningar i Linköping.

Indata Friktionsmätningar från SAAB Friction Tester.
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Utdata En listfil och en datafil. Filerna är identiska så när som på att listfilen

även innehåller förklarande text. Data som skrivs på filerna är all-

männa data om mätningen, medelhastighet, medelfriktion och med

avseende på uppmätt friktion 15-, 50- samt 85-percentilerna. Om

pausknappen tryckts in delar programmet upp mätningen i

delsträckor. Programmet beräknar ovanstående statistik även för de

uppdelade sträckorna.
Funktion Ur datamängden kan utläsas om pausknappen har varit intryckt. När

programmet finner denna kod frågar programmet efter vilken gata

som korsar Malmslättsvägen. Det finns även möjlighet att dela upp

friktionsdata då pausknappen inte har varit intryckt, därvid frågar

programmet efter hur långt från start (i meter) som uppdelningen ska

ske.

FSORT.FOR
Kommentar En subprogram för sortering av en vektor.

Indata Vektor plus antal ingående element.

Utdata Samma vektor men sorterad. Vektorn är sorterad så att minsta värdet

har lägsta index.

FRIKTION_86_PLOT.FOR
Kommentar Programmet skapar en datafil som passar att använda i TAG. Dess-

utom en listfil för att man ska veta vilken data fil som hör samman

med vilken mätning.

Indata Data från SAAB-frictiontester.

Utdata En listfil och en datafil som är på en form som är lämplig för att

använda i TAG.

PLOT.PLO
Kommentar En kontrollfil för att använda i TAG. Editera in lämplig titel. Filen

förenklar användningen av TAG.

PLOT.COM

Kommentar En kontrollfil för att förenkla användningen av TAG.

VTI notat 32-1997 9



4 Olyckor
Detta directory <H_VELIN._MINSALT.OLYCKOR> används mestadels till att

administrera program som används i samband med analyser där olyckor inom

MINSALT-Gotland är den dominerande variabeln. Underdirectoryn är uppdelade

beroende på hur materialet har registrerats. På directoryt finns även ett par filer

som är gemensamma för de olika underdirectoryna.

MANTEL_HAENSZEL.SAS
Kommentar Ett SAS-program som beräknar effekten av en åtgärd med flera obe-

roende försök. Programmet beräknar även ett tillhörande "snett" kon-

fidensintervall, den metod som använts var Mantel-Haenszel Chi-två

test.

Indata Se indatafilen MANTEL_HAENSZELDAT. Det är möjligt att göra

en analys med flera ingående oberoende försök. Första kolumnen

anger numret på de olika försöken, andra kolumnen anges om olyck-

orna avser försök eller kontrollområde, en 1:a anger försök och en

2:a kontroll. Tredje kolumnen anger vilken vinter som olyckorna

avser, en 1:a är lika med försöksvinter och en 2:a kontrollvinter. I

sista kolumnen står antalet olyckor (i exemplet anges detta med en

bokstav). '

Utdata En SAS-listfil.

SAMMA_PF.FOR
Kommentar Ett program som skriver ut de olyckor som kan tänkas vara samma

olycka registrerade av polisen och av Länsförsäkringar.

Indata Försäkringsrapporterade olycksdatafil och polisrapporterade olycks-

datafil.
Utdata En fil med dubbletterna och en med de olyckor som endast är rap-

porterade på ena stället.

SAMMA_PS.FOR
Kommentar Ett program som skriver ut de olyckor som kan tänkas vara samma

olycka registrerade av polisen och av sjukhusen.

Indata Sjukhusrapporterade olycksdatafil och polisrapporterade olycksdata-

fil.

Utdata En fil med dubbletterna och en med de olyckor som endast är rap-

porterade på ena stället.

SAMMA_SF.FOR
Kommentar Ett program som skriver ut de olyckor som kan tänkas vara samma

olycka registrerade av sjukhusen och av Länsförsäkringar.

Indata Försäkringsrapporterade olycksdatafil och sjukhusrapporterade

olycksdatafil.
Utdata En fil med dubbletterna och en med de olyckor som endast är rap-

porterade på ena stället.
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4.1 Försäkringsrapporterade olyckor

På det här directoryt <H__VELIN._MINSALT.OLYCKOR.FORSAKRING> åter-

finns försäkringsrapporterade olyckor och tillhörande program.

STANS.FOR

Kommentar Program för att stansa in försäkringsrapporterade olyckor.

Indata Stansning.

Utdata Programmet frågar efter utfilnamn.

Funktion Generellt gäller att om data saknas (missing value) behöver detta inte

stansas utan tryck endast return. Instansningen sker säsongsvis, pro-

grammet frågar efter vilken vinter. Därefter frågar programmet efter

månad, datum och klockslag. Kan inte månad anges får även datum

och klockslag missing value. Därefter anges postnummer för olycks-

platsen. Programmet förutsätter att olyckan har skett på Gotland dvs.

att postnumret börjar med 62. Minimalt antal siffror behöver stansas

in ex. om postnumret är 62 122 räcker det att stansa 122 och med 62

005 så räcker det att stansa en 5:a. Man eller kvinna, postnummer

och födelseår för föraren för bil A, därefter om bilen varit försäkrad

hos Länsförsäkringar och vilken typ av fordon det är. Om ytterligare

en bil varit inblandad stansas samma information in för bil B, eljes

tryck return. Därefter anges i vilken trafikmiljö olyckan inträffade,
vilket väglag som rådde vid olyckstillfället och eventuella per-

sonskador. All stansning har sifferalternativ.

4.1.1 Försäkringsrapporterade olyckor på Gotland

På detta directory <H_VELIN._MINSALT.OLYCKORFORSAKRINGGOT-

LAND> finns filer som berör försäkringsrapporterade olyckor på Gotland och

tillhörande program för vintrarna 1985/86, 1986/87, 1987/88 och 1988/89.

FORSAKRINGDAT
Kommentar Datafil med försäkringsrapporterade olyckor.

EJ_DU_FORS_P.DAT .
Kommentar Datafil med försäkringsrapporterade olyckor där olyckor som åter-

finns bland de polisrapporterade olyckor är bortredigerade för vint-

rarna 1985/86, 1986/87 och 1987/88.

FORSAKRING_OLYCKOR.SAS
Kommentar SAS-fil som läser försäkringsrapporterade olyckor.

4.2 Klassindelade olyckor

Under analysskedet konstaterades att det förekom dagar då väglagsobservatio-
nerna visade barmark och det inträffade relativt många halkolyckor. Orsaken var

att väglaget kan variera mycket under en dag och att observationerna gjordes vid
en tidpunkt då det var barmark. En metod att klassa "värsta" väglaget under dagen

utarbetades med hjälp av väderdata. Klassningen av dagar gjordes dels för Gotland
och dels för Västervik, dataoch filer finns i underdirectory GOTLAND respektive

VTI notat 32-1997 11



VASTERVIK. I underdirectory rapport finns specialprogram för figurer till min-

saltrapporten.

Directorynamn: <H.VELIN._MINSALT.OLYCKOR.KLASS>

KLASS.TXT
Kommentar Beskriver vad de olika bokstavsbeteckningarna i datafilerna står för.

KLASS.FOR
Kommentar Stansprogram för stansning av klasser.
Indata Instansning.

Utdata En av användaren angiven utfil.

Funktion Användaren anger utfil, vilken vinter som avses och därefter startar

lopen för stansning. Var bokstav stansas för sig. Dag (DD) och

månad (MM) anges tills en månad som är utanför intervallet

November t.o.m. Mars stansats in då kan bokstaven ändras eller

stansningen avbrytas.

4.2.1 Klassindelade olyckor på Gotland

Här, <H_VELIN.__MINSALTOLYCKORKLASS.GOTLAND>, finns data och

program som berör Gotland, klassindelat material och olyckor.

KLASS.DAT
Kommentar Datafil med klassindelning av dagarna för vintrarna 1985/86,

1986/87, 1987/88 och vintern 1988/89 för Gotland.

STATISTIK_ALLA_OL.SAS
Kommentar Programmet beräknar olika statistiska variabler uppdelat på klassin-

delning, veckodag, försök- och kontrollvintrar och rapporte-

ringskälla. Sjukhusrapporterade olyckor är dessutom uppdelade i

oskyddade trafikanter och övriga trafikanter.
Indata Datafil med datumen klassindelade (se 4.2) och ett antal SAS DATA

SET, ett med samtliga datum och veckodagar, ett med sjukhusrap-

porterade olyckor, ett med försäkringrapporterade olyckor och ett

SAS DATA SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS-listfiler.

STATISTIK_POLIS.SAS
Kommentar Samma som STATISTIK_ALLA_OL.SAS men med endast polis-

rapporterade olyckor och ej uppdelat på rapporteringskälla eller

veckodag.

STATISTIK_SJUKHUS.SAS
Kommentar Samma som STATISTIK_ALLA_OL.SAS men endast med sjukhus-

rapporterade olyckor och ej uppdelat efter rapporteringskälla eller
veckodag. Statistiken delas dessutom upp efter vårdform dvs. går

hem, inlägges och död vid ankomst.
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STATISTIK_SJUKHUS_2.SAS
Kommentar Samma som filen STATISTIK_ALLA_OL.SAS men endast med

sjukhusrapporterade olyckor och ej uppdelat på rapporteringskälla.

DATA_ALLA_OL.SAS
Kommentar Program som skapar ett SAS DATA SET med antal dagar i varje

klass och med genomsnittligt antal olyckor i respektive klass. Data-

setet används sedan i plottprogram.

Indata Datafil med datumen klassindelade (se 4.2) och ett antal SAS DATA

SET, ett med samtliga datum och veckodagar, ett med sjukhusrap-

porterade olyckor, ett med försäkringrapporterade olyckor och ett

SAS DATA SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS DATA SET.

Funktion Det kan vara nödvändigt att editera in korrekt directory och/eller rätt

filnamn.

PLOTT_ALLA_OL.SAS
Kommentar Programmet framställer stapeldiagram med varierande bredd på stap-

larna. Bredden är beroende av hur många dagar som har klassats i

respektive klass. S'taplamas höjd avgörs av genomsnittliga antalet

olyckor i respektive klass dvs. staplarnas area är lika med antalet

olyckor i klassen.

Indata SAS DATA SET som är utdata från programmet

DATA_ALLA_OL.SAS

Utdata Figurer.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE för figurerna. Faktorer som
används vid framräkningen av X- respektive Y-koordinaterna har

provats fram. Vid användning av programmet vid ett senare tillfälle

kan det var nödvändigt att prova fram nya faktorer.

PLOTT_ALLA_OL_8586.SAS

Kommentar Samma som filen PLOTT_ALLA_OL.SAS dock endast för vintern

1985/86. En annan faktor för att beräkna koordinaterna för X-axeln

har använts.

PLOTT_ALLA_OL_8688.SAS

Kommentar Samma som filen PLOTT_ALLA_OL.SAS dock endast för vintrarna

1986/87 och 1987/88. En annan faktor för att beräkna koordinaterna

för X-axeln har använts.

DATA_POLIS.SAS
Kommentar Program som skapar ett SAS DATA SET med antal dagar i var klass

med genomsnittligt antal olyckor i respektive klass och genomsnitt-
ligt antal skadade i olyckorna. Datasetet används sedan i plottpro-

gram.
Indata Datafil med datumen klassindelade (se 4.2) och ett antal SAS DATA

SET, ett med samtliga datum och veckodagar och ett SAS DATA

SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS DATA SET.
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Funktion Det kan vara nödvändigt att editera in korrekt directory och/ellerrätt

filnamn.

PLOTT_POLIS.SAS
Kommentar Programmet framställer stapeldiagram med varierande bredd och

djup på staplarna. Bredden är beroende av hur många dagar som har
klassats i respektive klass. Staplarnas höjd avgörs av genomsnittliga

antalet olyckor i respektive klass. Staplarnas djup är beroende av

genomsnittliga antal skadade i olyckorna dvs. att staplamas area är

lika med antalet olyckor och dess volym är likamed antal skadade i

klassen.

Indata SAS DATA SET som är utdata från programmet

DATA_POLIS.SAS.

Utdata Figurer.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE för figurerna.Faktorer som
används vid framräkningen av X-,Y- respektive Z-koordinaterna har

provats fram. Vid användning av programmet vid ett senare tillfälle

kan det var nödvändigt att prova fram nya faktorer.

PLOTT_POLIS_8586.SAS _

Kommentar Samma som filen PLOTT_POLIS.SAS dock endast för vintern

1985/86. En annan faktor för att beräkna koordinaterna för X-axeln

har använts.

PLOTT_POLIS_8689.SAS

Kommentar Samma som filen PLOTT_POLIS.SAS dock endast för vintrarna

1986/87, 1987/88 och 1988/89. En annan faktor för att beräkna

koordinaterna för X-axeln har använts.

4.2.2 Klassindelade olyckor från kontrollområdet

Här, <H.VELIN._MINSALT.OLYCKOR.KLASS.VASTERVIK> finns data och

program med klassindelat material och olyckorna är från arbetsområdena 24 och

25 i Kalmar län samt Västerviks kommun. Det finns stora likheter mellan pro-

grammen i det här directoryt och det med material från Gotland.

KLASS.DAT

Kommentar Datafil med klassindelning vintrarna 1985/86, 1986/87, 1987/88 och
vintern 1988/89 för Västervik/Gamleby området.

KONTROLLSAS
Kommentar Programmet kontrollerar att det inte förekommer dagar som saknar

klassindelat väglag eller dagar som har klassats dubbelt.

Indata Klassindelade datum (se 4.2) samt SAS DATA SET med väderdata.

Utdata SAS-listfil.
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STATISTIK_POLIS.SAS
Kommentar Programmet beräknar olika statistiska variabler uppdelat på klassin-

delningen, försök och kontrollvintrar.
Indata Datafil med datumen klassindelade (se 4.2) och ett antal SAS DATA

SET, ett med samtliga datum och veckodagar, ett med sjukhusrap-
porterade olyckor, ett med försäkringrapporterade olyckor och ett

SAS DATA SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS-listfiler.

Funktion Directoryn och filnamn kan behövas editeras in.

DATA_POLIS.SAS
Kommentar Program som skapar ett SAS DATA SET med antal dagar i var klass

med genomsnittligt antal olyckor i respektive klass och genomsnitt-

ligt antal skadade i olyckorna. Datasetet används sedan i plottpro-

gram.
Indata Datafil med datumen klassindelade (se 4.2) och ett antal SAS DATA

SET, ett med samtliga datum och veckodagar och ett SAS DATA

SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS DATA SET.
Funktion Det kan vara nödvändigt att editera in korrekt directory och/eller rätt

filnamn.

PLOTT_POLIS.SAS
Kommentar Programmet framställer stapeldiagram med varierande bredd och

djup på staplarna. Bredden är beroende av hur många dagar som har

klassats i respektive klass. Staplamas höjd avgörs av genomsnittliga

antalet olyckor i respektive klass. Staplamas djup är beroende av

genomsnittliga antal skadade i olyckorna dvs. att staplamas area är

lika med antalet olyckor och dess volym är lika med antal skadade i

klassen.
Indata SAS DATA SET som är utdata från programmet

DATA_POLIS.SAS.
Utdata Figurer.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE för figurerna. Faktorer som
används vid framräkningen av X-,Y- respektive Z-koordinaterna har

provats fram. Vid användning av programmet vid ett senare tillfälle

kan det var nödvändigt att prova fram nya faktorer.

4.2.3 Klassindelade olyckor: program specialkonstruerat för rappor-

ter

På det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.OLYCKOR.KLASS.RAPPORT>

finns plottprogram som lägger figurerna i SAS CATALOG och program som

reproducerar dessa figurer på samma plott. Forrnatet på figurerna är anpassade till

VTI rapportformat.

PLOTT_GOTLAND_HUVUDRAPPORT.SAS
Kommentar Programmet framställer stapeldiagram med varierande bredd och

djup på staplarna. Bredden är beroende av hur många dagar som har

klassats i respektive klass. Staplamas höjd avgörs av genomsnittliga
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antalet olyckor i respektive klass. Staplarnas djup är beroende av

genomsnittliga antal skadade i olyckorna dvs. att staplamas area är

lika med antalet olyckor och dess volym är lika med antal skadade i

klassen. Figuren är avsedd att förminskas till rapportformat i GRE-

PLAY.SAS.

Indata SAS DATA SET som är utdata från programmet

DATA_POLIS.SAS som finns på directory

<H_VELIN._MINSALT.OLYCKOR. KLASS.GOTLAND>

Utdata Figurer. Dessutom figur i SAS-Catalog.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE för figurerna. Faktorer som

används vid framräkningen av X-,Y- respektive Z-koordinaterna har

provats fram. Vid användning av programmet vid ett senare tillfälle

kan det var nödvändigt att prova fram nya faktorer. Programmet sor-

terar om väglagen så att de som logiskt hör samman hamnar intill

varandra.

PLOTT_GOTLAND_ENGELSK_SUMMERY.SAS
Kommentar Samma program som ovan men med engelsk text. Vissa av koordi-

naterna har ändrats mellan versionerna.

PLOTT_VASTERVIK_ENGE'LSK_SUMMERY.SAS 1
Kommentar Samma program som ovan men gäller för Västervik. Vissa av koor-

dinaterna har ändrats mellan versionerna.

PLOTT_GOTLAND_ENGELSK_OH.SAS

Kommentar Samma program som

PLOTT_GOTLAND_ENGELSK_SUMMERY.SAS men avsedd för

overheadbilder. Vissa av koordinaterna har ändrats mellan version-

erna.

PLOTT_VASTERVIK_ENGELSK_OH.SAS
Kommentar Samma program som ovan men gäller för Västervik. Vissa av koor-

dinaterna har ändrats mellan versionerna.

GREPLAY_TEMPLATE.SAS
Kommentar Program skapar en SAS TEMPLATE CATALOG dvs. beskriver hur

två figurer ska placeras i förhållande till utrymmet i procent. Denna

placering är lämplig för ovan beskrivna figurer i rapporter. Även en

variant med tre figurer i samma plott finns definierad i programmet.

Utdata SAS TEMPLATE CATALOG.

GREPLAY.SAS
Kommentar Programmet reproducerar ovan angivna figurer på en ny figur. Koor-

dinatema fastläggs i GREPLAY_TEMPLATE.SAS.

Indata SAS TEMPLATE CATALOG och figurer ur SAS CATALOG.

Utdata Figurer.
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4.3 Polisrapporterade olyckor

Directoryt <H.VELIN._MINSALT.OLYCKOR.POLIS> används mestadels till att

administrera polisrapporterade olyckor. Här finns även ett stans program.

STANS.FOR

Kommentar Program för instansning av polisrapporterade olyckor
Indata Instansning.

Utdata Data fil.

Funktion Allmänt: saknas värde tryck endast return. Först anges vilken vinter

som skall stansas in, därefter månad, dag och klockslag. Vilken/vilka

typ av element som är inblandade i olyckan stansas in. När inte flera

element var inblandade tryck return. Väder, väglag, ljusförhållanden

som rådde vid olyckstillfället stansas in och eventuella personskador.

Programmet frågar efter om fler olyckor önskas stansas in, önskas

inga fler olyckor skriv något tecken och tryck return. Skall flera

olyckor skrivas in tryck endast return. Programmet repeterar nu från

instansning av månad.

4.3.1 Polisrapporterade olyckor på Gotland

På detta directory <H.VELIN._MINSALT.OLYCKOR.POLIS.GOTLAND> finns

polisrapporterade olyckor från Gotland, både olyckor på det statliga vägnätet och i

Visby kommun. Även program för inläsning till SAS DATA SET.

POLIS.DAT

Kommentar Polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet och i Visby kom-

mun. Vägnummer O anger att olyckan har inträffat i Visby.

SKRIV.SAS
Kommentar Program som skriver innehållet på SAS DATA SET med polisrap-

porterade olyckor på en VMS-datafil.
Indata SAS DATA SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata VMS-datafil.

LAES.SAS

Kommentar Program som läser in redan instansade polisrapporterade olyckor till

ett SAS DATA SET.

Indata Datafil med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS DATA SET.

JORGEN.SAS
Kommentar Program som selekterar ut önskade olyckor från SAS DATA SET

som innehåller alla polisrapporterade olyckor på det statliga väg-

nätet. Jörgen Larsson är ansvarig för det SAS DATA SETzet.
Indata SAS DATA SET som Jörgen Larsson är ansvarig för.

Utdata Ett eget SAS DATA SET.
Funktion Då någon förändring önskas i vilka olyckor som skall selekteras ut är

det nödvändigt att editera in dessa förändringar.
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STATISTIK.SAS
Kommentar Statistik över polisrapporterade olyckor beräknas i detta program. En

frekvenstabell uppdelad på olycksvinter, månad och statliga vägnätet

kontra kommunala vägnätet.

Indata SAS DATA SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS-listfil.

4.3.2 Polisrapporterade olyckor från kontrollområdet

På detta directory <H.VELIN._MINSALT.OLYCKOR.POLIS.VASTERVIK>

finns polisrapporterade olyckor arbetsområde 24 och 25i Kalmar län och från

Västerviks kommun. Här finns även program för inläsning till SAS DATA SET.
Det finns många likheter med filerna i directory

<H__VELIN._MINSALT.OLYCKORPOLIS.GOTLAND>

POLIS.DAT
Kommentar Polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet i arbetsområde 24

och 25, dessutom från Västerviks kommun. Vägnummer O anger att

olyckan har inträffat i Västervik.

SKRIV.SAS
Kommentar Program som skriver innehållet på SAS DATA SET med polisrap-

porterade olyckor på en VMS-datafil.

Indata SAS DATA SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata VMS-datafil.

LAES.SAS
Kommentar Program som läser in redan instansade polisrapporterade olyckor till

ett SAS DATA SET.

Indata Datafil med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS DATA SET.

JORGEN.SAS
Kommentar Program som selekterar ut önskade olyckor från SAS DATA SET

som innehåller alla polisrapporterade olyckor på det statliga väg-

nätet. Jörgen Larsson är ansvarig för det SAS DATA SETzet. Hela

Kalmar län väljs ut.

Indata SAS DATA SET som Jörgen Larsson är ansvarig för.

Utdata Ett eget SAS DATA SET.
Funktion Då någon förändring önskas i vilka olyckor som skall selekteras ut är

det nödvändigt att editera in dessa förändringar.

AO_24_25.SAS
Kommentar Programmet selekterar ut olyckor som har inträffat i arbetsområde 24

och 25 från alla olyckor som inträffat i Kalmar län.

Indata SAS DATA SET som är utdata från JORGENSAS.
Utdata SAS DATA SET med polisrapporterade olyckor i arbetsområde 24

och 25 i Kalmar län.
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STATISTIK.SAS
Kommentar Statistik över polisrapporterade olyckor beräknas i denna program.

En frekvenstabell uppdelad på olycksvinter, månad och det väglag

som angetts på polisrapporten.

Indata SAS DATA SET med polisrapporterade olyckor.

Utdata SAS-listfil.

4.4 Sjukhusrapporterade olyckor

I det här directoryt <H_VELIN._M1NSALT.OLYCKOR.SJUKHUS> finns sjuk-

husrapporterade olyckor, samt två olika stansprogram för Sjukhusrapporterade

olyckor.

STANS_MED_POSTNUMMER.FOR
Kommentar Stansprogram för Sjukhusrapporterade olyckor. Det är möjligt att i

den här programmet stansa in postnumret för dels var patienten bor

och dels var olyckan inträffat.

Indata Stansning.
Utdata Av användaren angiven data fil.
Funktion Programmet frågar_ efter utfil och vilken vinter som stansningen

avser. Genomgående i programmet anger vagnretur att värde saknas.

Därefter börjar själva stansningen med patientens födelseår. Därefter

anges postnummer för patientens bostad. Programmet förutsätter att

patienten bor på Gotland dvs. att numret börjar med 62. Minimalt

antal siffror behöver stansas in ex. om det postnummer som skall

stansas är 62 122 räcker det att stansa 122 och med postnummer

62 005 så räcker det att stansa en 5:a. Man eller kvinna anges, vård-

form, datum och klockslag då olyckan inträffade, vilken typ av trafi-

kant som patienten var då olyckan inträffade. Därefter vilken typ av

olycka som inträffat. På samma sätt som för patientens bostadspost-

nummer anges olycksplatsens postnummer. Slutligen stansas vilken

trafikmiljö och väglag som patienten uppger att olyckan inträffat vid.

Programmet frågar efter om fler olyckor ska stansas in. Det är endast

ett n som avbryter instansning.

STANS_UTAN_POSTNUMMER.FOR
Kommentar Programmet är likadan som stansprogrammet ovan. Enda skillnaden

är att inga postnummer stansas in.

4.4.1 Sjukhusrapporterade olyckor på Gotland

Här, <H_VELIN.__MINSALTDLYCKORSJUKHUS.GOTLAND>, finns sjuk-

husrapporterade olyckor från Gotland vintrarna 1985/86-1988/89, och några

därtill hörande SAS programfiler.

SJUK851 101-890331.DAT
Kommentar Sjukhusrapporterade olyckor vintrarna 1985/86, 1986/87, 1987/88

och vintern 1988/89 på Gotland.
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LAES.SAS

Kommentar Program som läser Sjukhusrapporterade olyckor till ett SAS DATA

SET.

Indata Sjukhusrapporterade olyckor från Gotland.

Utdata SAS DATA SET.

FREQ.SAS
Kommentar Programmet beräknar frekvenstabeller för Sjukhusrapporterade

olyckor uppdelat på vilken vinter olyckan inträffat och dessutom

patientkategori, olyckstyp, olycksmånad, patientens ålder, i vilken

trafikmiljö som olyckan inträffat och vilket väglag som patienten har

uppgivit rådde vid olyckstillfället.

Indata Sjukhusrapporterade olyckor.

Utdata SAS-listfil.

FREQ_198687.SAS
Kommentar Programmet beräknar frekvenstabeller för Sjukhusrapporterade

olyckor uppdelat på patientkategori, veckodag, vilket väglag som
patienten har uppgivit rådde vid olyckstillfället och vad patienten

hade kolliderat med.

Indata Sjukhusrapporterade olyckor.

Utdata SAS-listfil.

4.4.2 Sjukhusrapporterade olyckor från kontrollområdet

Här, <H.VELIN._MINSALT.OLYCKOR.SJUKHUS.VASTERVH(>, finns sjuk-

husrapporterade olyckor från Västervik sjukhus vintrama 1985/86-1988/89, och

några därtill hörande SAS programfiler.

SJUK.DAT

Kommentar Sjukhusrapporterade olyckor vintrarna 1985/86, 1986/87, 1987/88

och vintern 1988/89 från Västervik och Gamleby området.

LAES.SAS
Kommentar Program som läser Sjukhusrapporterade olyckor till ett SAS DATA

SET.

Indata Sjukhusrapporterade olyckor från Västerviks sjukhus.

Utdata SAS DATA SET.

20 VTI notat 32-1997



5 Väder

Under det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.VADER> finns data och filer där

väderdata är det mest betydelsefulla indata. Directoryt administrerar även under-

directory.

OFORMATERAT.FOR
Kommentar Data som erhållits från SMHI var oforrnaterad FORTRAN data fil.

För att ögat lättare skall kunna läsa data gör detta program om data

till ASCI format.

Indata SMHI-data på oformaterat FORTRAN-format.

Utdata Datafil med ASCI format.

Funktion Programmet frågar efter namn på filerna.

LAES.SAS
Kommentar Program som läser in väderdata från Visby flygplats till ett SAS

DATA SET.

Indata Datafil med väderdata från SMHI.

Utdata SAS DATA SET.

LAES_2.SAS
Kommentar Samma som ovan fast från Väderstation vid Gamleby.

SNOFALL.FOR
Kommentar Programmet beräknar antal dagar som det fallit mer än 2 cm snö så

kallade "Snödygn". Antalet snödygn kan inte direkt utläsas ur SMHI-

data utan har definierats som dygn med nederbörd av minst 2 mm i

smält form för perioden kl. 07-07 då antingen dygnsmedeltempera-

turen är mindre eller lika med 0 grader C eller snödjupet ökar. Grän-

sen 2 cm har valts dels för att den återfinns som lägsta centimeteran-

givelse i SMHI:s statistik över medelvärden för en längre tidsperiod

(1961-1981), dels för att man knappast plogar vid mindre snödjup.

Programmet beräknar antal snödygn för Umeå (synopnummer 286),

Skellefteå (synopnummer 293), Västervik (synopnummer 576),

Visby (synopnummer 590) och Herrvik (synopnummer 596).
Indata SMHI data på oformaterat FORTRAN format.

Utdata Utskrift på slavskrivare.
Funktion Programmet frågar efter väderobservationsfil. Programmet sätter

även om terrninalen för utskrift på slavskrivaren.

SNODREV.FOR
Kommentar Programmet beräknar antal "Snödrevsdygn". Snödrevsdygn definie-

ras som dagar med en nederbörd av minst 0,1 mm, med en max tem-

peratur mindre än 0 grader C och en genomsnittlig vindhastighet på
minst 5 m/sek. Programmet beräknar antal snödrevsdygn för Umeå

(synopnummer 286), Skellefteå (synopnummer 293), Västervik
(synopnummer 576), Visby (synopnummer 590) och Herrvik (synop-

nummer 596).

Indata SMHI data på oformaterat FORTRAN format.
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Utdata Utskrift på slavskrivare.

Funktion Programmet frågar efter väderobservationsfil. Programmet sätter

även om terminalen för utskrift på slavskrivaren.

5.1 Färgfigurer

För de olika meddelanden som hör samman med MINSALT rapporten önskades

snödjupets variation i terrängen att redovisas. För att kunna urskilja de olika kur-

vorna när flera års snödjupskurvor redovisas i en och samma figur var det nöd-

vändigt att använda olika färger, för att kunna trycka olika färger måste varje

kurva och axel ritas i separata figurer. I det här directoryt

<H.VELIN._MINSALT.FARGPLOT> finns program för sådana figurer. Många

program är närapå identiska därför redovisas i vissa fall endast skillnader mellan

programmen.

STANS.FOR
Kommentar Program för instansning av snödjup (Ställdalen, Falun, Hölje väder-

station).

Utdata Datafil som anges av användaren.

Funktion Instansning för perioden oktober tom. april.

Snödjupsdata från Kopparbergs län

SNODJUP_KOPP_8687.DAT vintern 1986/87

SNODJUP_KOPP_8788.DAT vintern 1987/88

SNODJUP_KOPP_8889.DAT vintern 1988/89

STALLDALEN.SAS
Kommentar Programmet ritar på separata papper en figur för varje vinter

1986/87, 1987/88, 1988/89 och en figur med axlarna, sidnummer

meddelandenummer samt förklarande text. Sidnummer och medde-

lande nummer skrivs "utanför" utrymmet för figuren men hamnar

ändock på papperet. Detta görs med hjälp av SAS GREPLAY.

Indata Snödjupsdata från Ställdalen Väderstation.

Utdata Fyra figurer, en för var vinter och en med text.
Funktion Det är känsligt med X- och Y-koordinater för texten.

FALUN.SAS samma som ovan men data från Falun.

HOLJE.SAS samma som ovan men data från Höljes.

SKELLEFTEA.SAS samma som ovan men data från Skel-

lefteå, dock ej med sid- eller meddelan-

denummer.

UMEA.SAS samma som ovan men data från Umeå,

dock ej med sid- eller meddelandenum-

. mer.

VASTERVIK.SAS samma som ovan men data från Väs-

tervik, dock ej med sid- eller meddelan-

denummer.
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VISBY.SAS samma som ovan men data från Visby,

dock ej med sid- eller meddelandenum-

mer.

5.2 Väderfigurer från Gotland
På det här directoryt <H.VELIN._M1NSALT.VADER.GOTLAND> finns SAS

GRAF program for att rita figurer över väderdata från Gotlands län.

NEDB-STAPLAR_TEMPINTERVALL_8586.SAS
Kommentar Detta program gör figurer med dygnsnederbörd som staplar, över

staplarna ritas max och mintemperatur per dygn som under en månad

bildar en aria. Vintern 1985/86.

Indata Väderdata från Visby Väderstation.

Utdata Figurer med nederbörd och temperaturintervall.

NEDB-STAPLAR_TEMPINTERVALL_8687.SAS Samma som ovan vin-

tern 1986/87.

NEDB-STAPLAR_TEMPINTERVALL_8788.SAS Samma som ovan vin-

_ tern 1987/88.
NEDB-STAPLAR_TEMPINTERVALL_88/89.SAS Samma som ovan vin-

tern 1988/89.

5.2.2 Väder och olyckor samkörda på Gotlandsmaterialet

Här, <H.VELIN._M]NSALT.VADER.GOTLAND.OLYCKOR>, finns statistik

och figurer över olyckor där väderuppgifter är en förklarande variabel.

STATISTIK_OLYCKOR.SAS
Kommentar Programmet delar in väderuppgifterna i nederbördsklasser och tem-

peraturklasser, därpå görs statistik och ett dataset för senare använd-

ning för 3 dimensionella figurer.

Indata SAS DATA SET.

Utdata SAS DATA SET och SAS list filer.
Funktion Material delas in efter vilket år som data finns.

3DIM_ANDEL-SOL_ANDEL-VADER_8586.SAS
Kommentar Programmet ritar tre dimensionella bilder med andelen sjukhusrap-

porterade olyckor på Z-axeln, klasser med nederbördsmängd på X-

axeln och klasser med dygnsmedeltemperaturer på Y-axeln.

Indata SAS DATA SET som kommer från STATISTIKSAS
Utdata SAS GRAF FILE

3DIM_ANDEL-SOL_ANDEL-VADER_8687.SAS Samma som ovan vin-

tern 1986/87.

3DIM_ANDEL-FOL_ANDEL-VADER_8687.SAS Samma som ovan vin-

tern 1986/87.

3DIM_ANDEL-FOL_ANDEL-VADER_8586.SAS Samma som ovan vin-

tern 1986/87.
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5.3 Halkdygn

Med antal halkdygn menas summan av sannolikhetema att halka uppkommit

under ett dygn för en hel vinter. Här, <H.VELIN._M1NSALT.VADER. HALK-

DYGN> finns program som beräknar antal halkdygn för olika väderobservations-

platser. Dessutom program som ritar figurer. Endast från Gotland, Västervik och

AC län.

HALKDYGN.FOR
Kommentar Med hjälp av uppgifter om temperatur, nederbördsmängd och luft-

fuktighet under ett dygn kan sannolikheten beräknas för att halka ska

uppkomma under dygnet. Värdena på de olika sannolikhetema har

SMHI hjälpt oss med. Programmet summerar sannolikhetema för de

olika dygnen under en vinter till totalt antal halkdygn under vintern

för väderstationema Umeå (synopnummer 286), Skellefteå

(synopnummer 293), Västervik (synopnummer 576), Visby

(synopnummer 590) och Herrvik (synopnummer 596).

Indata SMHI data på oformaterat FORTRAN format.

Utdata Utskrift på slavskrivare.

Funktion Programmet frågar efter väderobservationsfil. Programmet sätter

även om terminalen till utskrift på slavskrivaren. Programmet räknar

ut genomsnittliga relativa fuktigheten, nederbörden, summan av

observation kl. 07.00 och 19.00 enligt svensk normaltid och om

mintemperatur eller maxtemperatur saknas beräknas även dessa uti-

från övriga temperaturangivelser.

HALKDYGN_MANAD.FOR
Kommentar Samma som ovan men uppdelat för var månad.

HALKDYGN_KEMISK.FOR
Kommentar Samma som ovan men med andra sannolikheter för att halka skall

uppkomma, sannolikhetema är sådana att halkbekämpning med salt

bör vara en effektiv åtgärd.

HALKDYGN_KEMISK_MANAD.FOR
Kommentar Samma som ovan men uppdelat för var månad.

STANS.FOR
Kommentar Program för att stansa in halkdygn och kemiska halkdygn.

Indata Stansning.

Utdata Utdata fil TESTDAT.

Funktion Stansningen sker årsvis, månadsvis därefter platsvis. Programmet

frågar efter vad som ska stansas in.

HALKDYGNDAT

Kommentar Data med halkdygn och kemiska halkdygn månadsvis för Visby,

Västervik, Skellefteå och Umeå vintrarna 1985/86, 1986/87, 1987/88

och 1988/89. Kolumnvis står år (ex. med 85 avses vintern 1985/86),

månad (ex. med 1 avses oktober, 2 november osv. till och med 7 som
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avser april), totala antalet halkdygn för månaden och sista kolumnen

antal kemiska halkdygn.

DATA.SAS

Kommentar Program som läser halkdygn och kemiska halkdygn till ett SAS

DATA SET.

Indata HALKDYGNDAT.

Utdata SAS DATA SET.

VISBY_HALKA.SAS

Kommentar Program som gör en figur med antal halkdygn (se fil HAKDYGN.

FOR) månadsvis för flera år från Visby Väderstation.

Indata SAS DATA SET med halkdygn.
Utdata Figur.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna. Textformatet är hård-

varufont i laserskrivaren.

VASTERVIK_HALKA.SAS Samma som ovan för Västervik.

SKELLEFTEA_HALKA.SAS' Samma som ovan för Skellefteå.

UMEA_HALKA.SAS Samma som ovan för Umeå.

VISBY_KEMISK.SAS Samma som VISBY_HALK.SAS fast

med kemiska halkdygn.

VASTERVIK_KEMISK.SAS Samma som ovan för Västervik.

SKELLEFTEA_KEMISK.SAS Samma som ovan för Skellefteå.

UMEA_KEMISK.SAS Samma som ovan för Umeå.

5.4 Nederbörd och temperatur

Här, <H.VELIN._MINSALT.VADER.NED_TEMP> finns program för att rita

figurer med hur nederbörden och medeltemperaturen varierar månad för månad.

DATA.DAT

Kommentar Data med nederbördsmängder och medeltemperaturer månadsvis för

Visby, Västervik, Skellefteå och Umeå vintrarna 1985/86, 1986/87,

1987/88 och 1988/89. Kolumnvis står år (ex. med 85 avses vintern

1985/86), månad (ex. med 1 avses oktober, 2 november osv. till och

med 7 som avser april), nederbördsmängden för månaden och sista

kolumnen medeltemperaturen.

MEDEL.DAT
Kommentar Samma typ av data som ovan men med medelvärden för en 30-års-

period. I kolumnen för årtal står 99.
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DATA.SAS
Kommentar Program som läser från filerna DATA.DAT och MEDEL.DAT till

ett SAS DATA SET.

Indata DATA.DAT och MEDEL.DAT

Utdata SAS DATA SET.

VISBY_NED.SAS
Kommentar Program som gör en figur med nederbördsmängdema månadsvis för

flera år samt normala nederbördsmängder från Visby Väderstation.

Indata SAS DATA SET med väderdata.

Utdata Figur.
Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna. Textformatet är hård-

varufont i laserskrivarn.

VASTERVIK_NED.SAS Samma som ovan för Västervik.

SKELLEFTEA_NED.SAS Samma som ovan för Skellefteå.

UMEA_NED.SAS Samma som ovan för Umeå.

VISBY_TEMP.SAS _
Kommentar Program som gör en figur med medeltemperaturerna månadsvis för

flera år samt normala medeltemperaturer från Visby Väderstation.

Indata SAS DATA SET med väderdata.

Utdata Figur.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna. Textformatet är hård-

varufont i laserskrivaren.

VASTERVIK_TEMP.SAS Samma som ovan för Västervik.

SKELLEFTEA_TEMP.SAS Samma som ovan för Skellefteå.

UMEA_TEMP.SAS Samma som ovan för Umeå.

5.5 Figurer till rapporten

Till MINSALT-rapporten gjordes två figur med fyra delfigurer i en och samma

figur, dels med antal halkdygn och dels med antal snödygn för vintrarna. Här,

<H.VELIN._MINSALT.VADER.RAPPORT> finns program för att göra fyra

figurer i en figur och förminska till rapportformat.

SNOFALL.DAT
Kommentar Datafil med antalet snöfallsdagar Visby (en 1:a), Västervik (en 2:a),

Umeå (en 3:a) och Falun (en 4:a) vintrarna 1985/86, 1986/87,

1987/88 och 1988/89.

VISBY.SAS
Kommentar Program som ritar stapeldiagram med antalet snöfallsdygn vid Visby

Väderstation en stapel per vinter. Programmet lägger figuren i SAS
CATALOG, katalogens namn är TEST och figurens namn Visby.

Nonnala antalet snöfallsdagar ritas också ut.
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Indata Filen SNOFALLDAT.

Utdata Figur i SAS CATALOG.

VASTERVIK.SAS Samma som ovan för Västervik.

UMEA.SAS Samma som ovan för Umeå.

FALUN.SAS Samma som ovan för Falun.

REPL_TEMP.SAS
Kommentar Programmet skapar en SAS TEMPLATE CATALOG dvs. beskriver

hur fyra figurer i fyrkant och med en titel skall placeras i förhållande

till utrymmet i figuren, enheten är procent. Denna placering är lämp-

lig för ovan beskrivna figurer i rapporter.

Utdata SAS TEMPLATE CATALOG.

GREPLAY.SAS
Kommentar Programmet reproducerar ovan angivna figurer, med antalet snö-

fallsdygn, på en ny figur. Koordinaterna fastläggs i

REPL_TEMP.SAS. Titel skapas i programmet TITEL.SAS, som

beskrivs senare, där endast titeln behöver ändras för att passa för

antalet snöfallsdygn.
Indata _ SAS TEMPLATE CATALOG och figurer ur SAS CATALOG.

Utdata Figurer.

HALKA.DAT
Kommentar Datafil med antalet halkdygn Visby (en 1:a), Västervik (en 2:a),

Umeå (en 3:a) och Falun (en 4:a) vintrarna 1985/86, 1986/87,

1987/88 och 1988/89.

VISBY_H.SAS
Kommentar Program som ritar stapeldiagram med antalet halkdygn vid Visby

Väderstation, en stapel per vinter. Programmet lägger figuren i SAS

CATALOG, katalogens namn är TEST och figurens namn Visby.

Normala antalet snöfallsdagar ritas också ut.
Indata Filen SNOFALLDAT.

Utdata Figur i SAS CATALOG.

VASTERVIK_H.SAS Samma som ovan för Västervik.

UMEA_H.SAS Samma som ovan för Umeå.

FALUN_H.SAS Samma som ovan för Falun.

TITEL.SAS
Kommentar Program som gör en titel till figurerna och lägger figuren i SAS

CATALOG för senare användning.

Utdata Figur i SAS CATALOG.
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GREPLAY.SAS
Kommentar Programmet reproducerar ovan angivna figurer, med antalet halk-

dygn, på en ny figur. Koordinatema fastläggs i REPL_TEMP.SAS.

Titel skapas i programmet TITELSAS där endast titeln behöver änd-

ras för att passa för antalet snöfallsdygn.
Indata SAS TEMPLATE CATALOG och figurer ur SAS CATALOG.

Utdata Figurer.

5.6 Program till väderdata i tätortsprojektet

Directoryt <H.VELIN._MINSALT.VADER.TATORT> administrerar program

och datafiler som hör samman med projektet Vinterväghållning i tätort (Möller,

Wallman, Gregersen).

STANS_MTEMP_NEDB.FOR
Kommentar Program för stansning av medeltemperatureroch nederbörd månads-

vis (en 1:a avser november, en 2:a december osv. och en 5:a mars)

för Göteborg (en 1:a), Borås (en 2:a), Linköping (en 3:a) och Skel-

lefteå (en 4:a). Stansningen sker en vinter i sänder.
Utdata Filen TEST.DAT. -

Funktion Programmet frågar efter data som ska stansas.

TEMP_NED_8687.DAT
Kommentar Data med medeltemperaturer och nederbördsmängder. I första

kolumnen anger en etta att data gäller Göteborg, en 2:a Borås, en 3:a

Linköping och en 4:a Skellefteå. En etta i andra kolumnen visar att

data gäller för november en 2:a december osv. och en 5:a mars. Det

är vintern 1986/87 som data avser.

TEMP_NED_8788.DAT Samma som ovan men vintern 1987/88.

TEMP_NED_8889.DAT Samma som ovan men vintern 1988/89.

TEMP_NED_8990.DAT Samma som ovan men vintern 1989/90.

TEMP_NED_NORMAL.DAT Samma som ovan men för normal vär-

den.

LAES.SAS
Kommentar Programmet läser medeltemperaturer och nederbördsmängder. En fil

för var vinter.
Indata Datafil med medeltemperaturer och nederbördsmängder månadsvis.

Utdata SAS DATA SET.

TEMPERATUR.SAS
Kommentar Program som gör en figur med medeltemperaturema månadsvis för

flera år samt normala medeltemperaturer. Programmet är relativt

generellt.
Indata SAS DATA SET med stansad data.

Utdata Figur.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna.
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NEDERBORD.SAS
Kommentar Program som gör en figur med nederbördsmängder månadsvis för

flera år samt normala medeltemperaturer. Programmet är relativt

generell.

Indata SAS DATA SET med stansad data.

Utdata Figur.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna.

5.7 Väder från Kopparbergs län
Här, <H.VELIN.__MINSALT.VADER.W_LAEN> finns program som rör väder-

uppgifter i projektet "Prov med MINSALT-strategin i Kopparbergs län vintern

1989/90" (Velin). De program som används för MINSALT-projekt i Kopparbergs

län (Möller) finns under directory <H.VELIN._MINSALT.VADER.W_LAEN.

STAFFAN>.

VADER.SAS
Kommentar Program som läser Väderdata, beräknar dygnsnederbörd och relativa

fuktigheter för dygnet sätts till den maximala relativa fuktigheten. Då

dygnsmedeltemperaturer saknas beräknas den som medelvärdet av

uppmätta temperaturer. Om någon mätning saknas beräknas dygns-

medeltemperaturen som medelvärdet av maxtemperaturen och min-

temperaturen. Saknas även dessa beskrivs dygnsmedeltemperaturen

av ett uppmätt värde.

Indata Väderdata från SMHI formaterat.

Utdata SAS DATA SET.

VGRAF.SAS

Kommentar Detta program gör figurer med dygnsnederbörd som staplar. Över

staplarna ritas max- och mintemperatur per dygn som under en

månad bildar en aria. Vintern 1989/90.
Indata Väderdata från Rörbäcksnäs Väderstation.

Utdata Figurer med nederbörd och temperaturintervall.

SNODJUP.FOR
Kommentar Program som komprimerar Väderdata till en post för var dag med

endast synopnummer, datum och snödjup.

Indata SMHI data oformaterat.

Utdata Datafil TEST.DAT.

STALLDALEN_8990.SAS
Kommentar Program som ritar snödjupets variation i terrängen dag för dag vid

Ställdalens Väderstation vintern 1989/90.

Indata SAS DATA SET med Väderdata.
Utdata Figurer.
Funktion Programmet använder GREPLAY för att samman föra text och bild.

RORBACKSNAS_8990.SAS Samma som ovan för Rörbäcksnäs.

FALUN_8990.SAS Samma som ovan för Falun.
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SNOFALLFOR

Kommentar Programmet beräknar antal dagar som det fallit mer än 2 cm snö så

Indata

Utdata

Funküon

kallade "Snödygn". Antalet snödygn kan inte direkt utläsas ur SMHI-

data utan har definierats som dygn med nederbörd av minst 2 mm i

smält form för perioden kl. 07-07 då antingen dygnsmedeltempera-

turen är mindre eller lika med 0 grader C eller snödjupet ökar. Grän-

sen 2 om har valts dels för att den återfinns som lägsta centimeteran-

givelse i SMHI:s statistik över medelvärden för en längre tidsperiod

(1961-81), dels för att man knappast plogar vid mindre snödjup.
Programmet beräknar antal snödygn för Ställdalen (synopnummer

424), Rörbåcksnås (synopnummer 306), och Falun (synopnummer

433).

SMHI data på oformaterat FORTRAN format.

Utskrift på slavskrivare.

Programmet frågar efter våderobservationsfil. Programmet sätter

även om terminalen till utskrift på slavskrivaren.

SNOFALL_SODRA.SAS
Kommentar Program som ritar stapeldiagram med antalet snöfallsdygn vid Ställ-

Indata

Utdata

SNOFALL_MELLERSTA.SAS
SNOFALL_NORR.SAS

dalens Väderstation, en stapel per vinter. Normala antalet snöfalls-

dagar ritas också ut.

Filen SNOFALLDAT.

Figurer.

Samma som ovan för Falun.

Samma som ovan men data kommer

från Höljes Väderstation vintrarna

1986/87, 1987/88 och 1988/89 och från

väderstationen i Rörbäcksnäs vintern

1989/90.

SNODREV.FOR
Kommentar Programmet beräknar antal "Snödrevsdygn". Snödrevsdygn definie-

Indata

Utdata

Funküon

ras som dagar med en nederbörd av minst 0,1 mm, med en maxtem-

peratur mindre än 0 grader C och en genomsnittlig vindhastighet på

minst 5 m/sek. Programmet beräknar antal snödygn för Ställdalen

(synopnummer 424), Rörbäcksnäs (synopnummer 306), och Falun

(synopnummer 433).

SMHI data på oformaterat FORTRAN format.

Utskrift på slavskrivare.

Programmet frågar efter våderobservationsfil. Programmet sätter

även om terminalen till utskrift på slavskrivaren.

STANS_MTEMP_NEDB.FOR
Kommentar Program för stansning av medeltemperaturer och nederbörd månads-

30

vis (en 1:a avser november, en 2:a december osv. och en 5:a mars)

för Ställdalen (synopnummer 424), Falun (synopnummer 433) och

Rörbäcksnäs (synopnummer 306). Stansningen sker en vinter i sån-

der.
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Utdata Filen TEST.DAT.

Funktion Programmet frågar efter data som ska stansas.

NEDERBORD_MEDELTEMP.FOR
Kommentar Program som summerar nederbördsmängder månadsvis och beräknar

medeltemperaturen för var vintermånad. Data är hämtat från Ställ-

dalens, Faluns och Rörbäcksnäs Väderstationer med synopnummer

424, 433 respektive 306.

Indata Väderdata från SMHI formatet är FORTRAN oformaterat.

Utdata Lista på slavskrivare samt diskfilen UT_NED_MEDTEMP.DAT

Funktion Programmet frågar efter väderfilen. Nederbörden räknas från kl.

19.00 dagen före till 19.00 aktuell dag.

LAES_TEMP_NEDERBORD.SAS
Kommentar Programmet läser medeltemperaturer och nederbördsmängder. En fil

för var vinter.

Indata Utdata från föregående program.

Utdata SAS DATA SET.

NEDERBORD.SAS
Kommentar Program som gör en figur med nederbördsmängderna månadsvis för

flera år samt normala nederbördsmängder från Ställdalens, Faluns

och Rörbäcksnäs Väderstationer med synopnummer 424, 433

respektive 306.
Indata SAS DATA SET med komprimerad väderdata.

Utdata Figur.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna.

TEMPERATUR.SAS
Kommentar Program som gör en figur med medeltemperaturerna månadsvis för

flera år samt normala medeltemperaturer från Ställdalens, Faluns och

Rörbäcksnäs Väderstationer med synopnummer 424, 433 respektive

306.
Indata SAS DATA SET med komprimerad väderdata.

Utdata Figur.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna.

HALKDYGN_MANAD.FOR
Kommentar Med hjälp av uppgifter om temperatur, nederbördsmängd och luft-

fuktighet under ett dygn kan sannolikheten beräknas för att halka ska
uppkomma under dygnet. Värdena på de olika sannolikhetema har

SMHI hjälpt oss med. Programmet summerar sannolikhetema för de
olika dygnen för varje månad till totalt antal halkdygn under måna-
den för väderstationema i Ställdalen, Falun och Rörbäcksnäs med

synopnummer 424, 433 respektive 306.

Indata SMHI data på oformaterat FORTRAN format.
Utdata Utskrift på slavskrivare.
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Funktion Programmet frågar efter väderobservationsfil. Programmet sätter

även om terminalen till utskrift på slavskrivaren. Programmet räknar

ut genomsnittliga relativa fuktigheten, nederbörden, summan av

observation kl. 07.00 och 19.00 enligt svensk normaltid och om

mintemperatur eller maxtemperatur saknas beräknas även dessa uti-

från Övriga temperaturangivelser.

HALKDYGN.FOR
Kommentar Samma som ovan men halkdygnen summeras för hela vintern.

STANS_HALK.FOR
Kommentar Program för att stansa in halkdygn och kemiska halkdygn.

Indata Stansning.

Utdata Utdata fil TESTDAT.

Funktion Stansningen sker årsvis, månadsvis därefter platsvis. Programmet

frågar efter vad som ska stansas in.

LAES_HALKDYGN.SAS
Kommentar Programmet läser halkdygn och kemiska halkdygn. En fil för var

vinter.

Indata Utdata från föregående program.

Utdata SAS DATA SET.

HALKDYGN.SAS
Kommentar Program som gör en figur med antalet halkdygn månadsvis för flera

år från Ställdalens, Faluns och Rörbäcksnäs Väderstationer med

synopnummer 424, 433 respektive 306.

Indata SAS DATA SET med komprimerad väder data.

Utdata Figur.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna.

HALKDYGN_KEMISK_MANAD.FOR

Kommentar Samma som filen HALKDYGN_MANAD.FOR men med andra

sannolikheter för uppkomsten av halka. Halkan ska kunna åtgärdas

med salt.

HALKDYGN_KEMISK.FOR
Kommentar Samma som ovan men halkdygnen summeras för hela vintern.

HALKDYGN_KEMISKA.SAS
Kommentar Samma som filen HALKDYGN.SAS men med kemiska halkdygn.

5.7.1 Väder från Kopparbergs län vintrarna 1986/87, 1987/88 och

1988/89

Här, <H.VELIN._MINSALT.VADER.W_LAEN.STAFFAN> finns program som

rör väderuppgifter som används för MINSALT-projekt i Kopparbergs län

(Möller).
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LAES_HALKDYGN.SAS
Kommentar Programmet läser halkdygn och kemiska halkdygn. En fil för var

vinter.

Indata Stansat data från STANS_HALK.FOR se 5.7.

Utdata SAS DATA SET.

HALKDYGN.SAS

Kommentar Program som gör en figur med antalet halkdygn månadsvis för flera

år från Ställdalens, Faluns och Rörbäcksnäs Väderstationer med

synopnummer 424, 433 respektive 306. Programmet använder hård-

varufonterna i laserskrivama för texter i figurerna.

Indata SAS DATA SET med komprimerad väderdata.

Utdata Figur.
Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna.

HALKDYGN_KEMISKA.SAS
Kommentar Samma som filen ovan men med kemiska halkdygn.

LAES_TEMP_NEDERBORD.SAS 1
Kommentar Programmet läser medeltemperaturer och nederbördsmängder. En fil

för var vinter.
Indata Temperatur och nederbördsdata som hämtas från samma program

som förekommer i 5.7.

Utdata SAS DATA SET.

NEDERBORD.SAS
Kommentar Program som gör en figur med nederbördsmängderna månadsvis för

flera år samt normala nederbördsmängder från Ställdalens, Faluns

och Rörbäcksnäs Väderstationer med synopnummer 424, 433

respektive 306. Programmet använder hårdvarufonterna i laserskri-

vama för texter i figurerna.

Indata SAS DATA SET med komprimerad väderdata.

Utdata Figur.
Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna.

TEMPERATUR.SAS
Kommentar Program som gör en figur med medeltemperaturema månadsvis för

flera år samt normala medeltemperaturer från Ställdalens, Faluns och
Rörbäcksnäs Väderstationer med synopnummer 424, 433 respektive

306. Programmet använder hårdvarufonterna i laserskrivama för

texter i figurerna.

Indata SAS DATA SET med komprimerad väderdata.
Utdata Figur.
Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE och är känslig för positio-

nerna vad gäller all text och även kurvorna.
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6 Vecka

Här, <H.VELIN._MINSALT.VECKA> finns program som räknar fram vecko-
dagan

VECKA.FOR
Kommentar Ett mycket användbart subprogram som beräknar vilken veckodag ett

speciellt datum har, vilket datum nästföljande dag har samt dess

veckodag. Programmen tar hänsyn till alla tänkbara förskjutningar i

kalendern.

Indata Ett datum.

Utdata Efterfölj ande datum och veckodagar för de två datumen.

Funktion Subprogrammet har fyra argument först indatum, utdatum, invecko-

dag och utveckodag. Datumen anges som ÅÃMMDD och vecko-

dagama är de två första bokstäverna i veckodagsnamnen.

VEC.FOR
Kommentar Programmet beräknar datum och veckodagar för de vintrar som ingår

i MINSALT-försöken.
Utdata Filen VECKADAT med datum och veckodagar i en sekventiell

följd. '
Funktion Programmet använder subprogrammet vecka för beräkningarna.

Startdatum och Slutdatum får editeras in i programet.

VECKA.SAS
Kommentar Programmet läser utfilen från VEC.FOR till ett SAS DATA SET.

Indata VECKADAT

Utdata SAS DATA SET
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7 Väglagsobservationer
Under det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.VOBS> finns data och program-

filer där väglagsobservationer är den dominerande informationen i programmen

och är gemensamma för de olika försöksområdena.

STANS.FOR
Kommentar Program för stansning av väglagsobservationer gjorda för observa-

Utdata

Funküon

tionsblankett som användes vintern 1985/86.

En av användaren specificerad fil.

Först anges utfil, månad och datum. Om man anger ett datum större

än 32 är det möjligt att ändra månad, dvs. stansningen sker månad

för månad, och dag för dag. Önskas ett nytt datum slå endast return.

Därefter anges vägnummer, klockslag för observationen och vilka

positioner som är ifyllda. Då lös snö eller snömodd har angetts frågar

programmet efter snödjupet i CM. När inga flera positioner skall

fyllas i svara med return på frågan om position. Sist frågar program-

met efter lufttemperaturen.

85_86TILL86_87.FOR
Kommentar Mellan vintern 1985/86 och 1986/87 förändrades väglagsobserva-

Indata

Utdata

Funktion

tionsblanketten vilket medförde att även datafilerna med väglags-

observationer måste förändras. Detta program gör om datafilerna

med väglagsobservationer vintern 1985/86 till den form de senare

datafilerna med väglagsobservationer har.
Utfilen från programmet STANS.FOR med väglagsobservationer

vintern 1985/86. Namnet anges av användaren.

Datafil som användaren anger.
Mellan vintrama 1985/86 och 1986/87 förändrades beteckningen på

platserna för väglagsobservationer på Gotland. Programmet frågar

efter både de gamla och nya beteckningarna. Varje plats anges för

Slg.

SKAPAR_OVERGRIPANDE_VAGLAG.FOR
Kommentar En förändring som genomfördes på väglagsblanketterna mellan vint-

Indata

Utdata

Funktion

rarna 1985/86 och 1986/87 var att övergripande väglag skulle anges.

Detta program gissar vilket övergripande väglag vi har Barmark,

Is/snö eller olika väglag dvs. både barmarksväglag och is/snöväglag
har angetts.

Utdatafilen från programmet 85_86TILL86_87.FOR med varje

arbetsområde för sig.

Samma filnamn som ovan men en ny version.

Förekommer endast barmark ges det övergripande väglaget ett B och
endast is/snö väglag ett I medan förekommer både barmark och

is/snöväglag ges övergripande väglag ett 0.
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HELG_OBS_SAKNAS.FOR

Kommentar Programmet räknar hur många väglagsobservationer som är gjorda

på vardagar och helgdagar samt hur många vardagar och helgdagar

som saknar väglagsobservationer.

Indata Datafil med väglagsobservationer.
Utdata Utlista på slavskrivaren.

Funktion Indatafilen måste vara sorterad efter datum.

VOBS_SAKNAS.FOR

Kommentar Programmet skriver ut datum för de vardagar som saknar väglags-
observationer

Indata Anges av användaren.

Utdata Lista med datum på vardagar som saknar väglagsobservationer på
slavskrivare.

Funktion Start- och stoppdatum för perioden som skall undersökas, anges av
användaren.

ADDERA_AAR_TILL_VOBS.FOR

Kommentar Program som adderar årtal till datum i väglagsobservationsdatafiler.
Indata Väglagsobservationsdatafil, anges av användaren.

Utdata Data fil som anges av användaren.

TID_VOBS.SAS

Kommentar Program som gör en frekvenstabell med klockslag för väglagsobser-
vationer uppdelat på månad.

Indata Väglagsobservationer.

Utdata Frekvenstabell.

TIDPUNKT_VOBS.SAS
Kommentar Programmet gör en figur över tidpunkten då väglagsobservationema

är gjorda uppdelat på typ av övergripande väglag som har angetts

dvs. barmark, is/snö, spår, fläckvis väglag eller övergipande väglag

saknas. Figurerna görs uppdelade på vinter och observationspunkt.
Indata Väglagsobservationer.

Utdata Plott.

ANTAL_OBS_PER_VAEGLAG.FOR

Kommentar Program som räknar antalet vardagar med väglagsobservationer upp-

delat på barrnark, fläckvis väglag, spårslitage och is/ snöväglag.

Förekommer två eller flera observationer samma dag används den

först gjorda observationen. Uppdelat på observationspunkt.

Indata Väglagsobservationer från Gotland och Västerviksområdet.

Utdata Lista på slavskrivaren.

Funktion Automatisk uträkning av indatafilnamnen under förutsättning att

filerna är döpta enligt standard dvs., ex 86_87A01 DAT.

NIVA1.FOR
Kommentar Programmet sorterar och räknar antal väglagsobservationer med

exakt samma väglag, dock tas inte hänsyn till olika djup vid lös snö
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eller snömodd. Programmet tar även hänsyn till om det förekommit

mittsträng. Programmet tar ej hänsyn till om det förekommer flera

punkter i samma arbetsområde (fil).

Indata Väglagsobservationer från Västerbottens län arbetsområde 22 och

Kalmars län arbetsområde 25. Man får editera in andra områden om

så önskas.

Utdata Fil för utskrift på radskrivam.
Funktion Programmet sorterar filerna och skapar en temporär fil TEST.DAT.

Användaren får ta bort den.

VAGLAG.FOR
Kommentar Subprogram som klassar in en väglagsobservation 10 väglagsklasser.

Funküon

Dessa är torr barmark, våt/fuktig barmark, torr barmark med mitt-

sträng, våt/fuktig barmark med mittsträng, is/snöväglag med löst

ytskikt, is/snöväglag med hårt ytskikt, spårslitage med barmark i spå-

ren, spårslitage med tunn is i spåren, fläckvis väglag med barmark

och fläckvis väglag med tunn is.

Subprogrammet heter vaglag. Dess första parameter är ett heltal som

antar värdet 1-11 för de tio olika väglagsklasserna och värdet 11

innebär felaktigt ifyllda väglagsobservationer. Andra parametem är

övergripande väglag, tredje en logisk variabel som är sann om det

finns en anteckning om mittsträng i anmärkningskolumnen på väg-

lagsobservationen. Sista parametem är en vektor med de ifyllda

positionerna 10 enheter lång.

NIVA2.FOR
Kommentar Programmet sorterar, summerar antalet väglagsobservationer i tio

Indata

Utdata

Funküon

klasser och beräknar andelen i varje klass. Dessa klasser är:

torr barmark

våt/fuktig barmark

torr barmark med mittsträng

våt/fuktig barmark med mittsträng

is/snöväglag med löst ytskikt

is/snöväglag med hårt ytskikt

spårslitage med barmark i spåren

spårslitage med tunn is i spåren

fläckvis väglag med barmark

fläckvis väglag med tunn is.

Hänsyn tas även till om det är fler än en observation som gjorts

samma dag. Observationerna får då samma vikt dvs. finns det två

observationer samma dag får vardera observationen vikten en halv,

tre observationer vikten en tredjedel
Väglagsobservationer på fil som programmet förutsätter är från Got-

land och Västerviksområdet.
Listfil och en datafil.
Automatisk uträkning av indatafilnamnen och förutsätter att filerna

är döpta enligt standard dvs., ex. 86_87A01.DAT. Programmet frå-
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gar efter vilken vinter som beräkningarna skall göras för. Program-

met skapar en temporär fil (TESTDAT) och använder subprogram-

met VAGLAGFOR.

NIVA2_MAN.FOR

Kommentar Samma som ovan fast uppdelat på månader.

ANTAL_SNODREVSDAGAR.FOR
Kommentar

Indata

Utdata

Funküon

Programmet räknar antal dagar som man vid väglagsobservationerna

har observerat snödrev eller snöfall.

Väglagsobservationer på fil som programmet förutsätter är från Got-

land och Västerviksområdet.
Listfil på slavskrivare, programmet kopplar även om automatiskt till

slavskrivaren.

Automatisk uträkning av indatafilnamnen och förutsätter att filerna

är döpta enligt standard dvs., ex 86_87A01.DAT. Programmet frå-

gar efter vilken vinter som beräkningarna skall göras för.

KOMMUN_STAPLAR.SAS
Kommentar

Indata

Utdata

Funküon

Programmet plottrar andelarna av olika väglag sammanslaget i klas-

ser (se programmet NIVA2.FOR ovan). Det visade sig att vid en del

av klasserna blev det relativt få observationer därför slogs en del
klasser samman och vi har följande klasser:

torr barmark

våt/fuktig barmark

is/snöväglag med löst ytskikt

is/snöväglag med hårt ytskikt

spårslitage med barmark i spåren

spårslitage med tunn is i spåren

fläckvis väglag med barmark

fläckvis väglag med tunn is.

Plottningen görs för Visby och Västervik vintern 1985/86, med en

smärre ändring kan andra vintrar plottras.

Utdata från programmet NIVA2.FOR. Filnamn är UT5.DAT och

UT6.DAT.

Figurer

Utifrån antal observationer i vardera väglagsklassen beräknar pro-

grammet antalet procent och skapar en observation i datasetet för

varje klass.

KENT_DATA.SAS
Kommentar

38

Data med antalet väglagsobservationer i väglagsklasserna:

- Torr barmark

- Våt/fuktig barmark

- Tunn is

- Lös snö/snömodd

Observationerna är gjorda i Glumslöv och Öjebyn.
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Indata Datafil med antal observationer KENT_DATADAT .

Utdata Stapeldiagram.

KENT_PLOT.SAS H
Kommentar Väglagsfördelningar gjorda i Glumslöv och Ojebyn. Antalet obser-

vationer i väglagsklassema är tidigare gjorda manuellt.

Indata Datafil med antal observationer KENT_DATADAT .

Utdata Stapeldiagram.

KORS.FOR

Kommentar Programmet skapar en korstabell med antalet observationer med ett

väglag före och efter en väglagsobservation. De Väglagsobserva-

tionstyper som kan förekomma är någon av de tio som finns

beskrivna i program NIVA2.FOR ovan.

Indata Datafil med Väglagsobservationer.

Utdata Datafil med en korstabell.

7.1 Väglagsobservationer i Västerbottens län

Under det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.VOBS.AC_LAEN> finns data

och programfiler där Väglagsobservationer är den dominerande informationen i

programmen och programmen är gjorda för Västerbottens län.

DATA filer
Namnet anger arbetsområde och om materialet är uppdelat på respektive vinter

anges vintern ex. arbetsområde 15 och vintern 1986/87 ger filnamn 1586.DAT.

Filerna innehåller antal observationer i 10 olika klasser uppdelat på månader.

VL.FOR
Samma som VAGLAG.FOR i kapitel 7. Enda skillnaden är att i väglaget spår

och i fläckar med is/snö i spåren kan andra is/snöförhållanden förekomma än

tunn is.

NIVAA_2.FOR
Samma som NIVA2.FOR i kapitel 7. Skillnaden är att:

0 punkterna kan uppdelas på riktning beroende på vadsom står i de två första

kolumnerna i kommentarsfältet

0 uppdelning sker även beroende på olika punktnummer

0 i utdatafilen adderas väglaget
Torr barmark med mittsträng till Torr barmark ,

Våt/fuktig barmark med mittsträng till Våt/fuktig barmark ,

Fläckvis väglag med barmark till Spårslitage med barmark i

spåren och
Fläckvis väglag med tunn is till väglaget Spårslitage med tunn is i

spåren .

NIVAA2_ALLA.FOR Samma som ovan men alla punkter i

ett arbetsområde slås samman.
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NIVAA2_MANDA.FOR Samma som ovan men beräkning-

arna görs månadsvis, uppdelat på

punktnummer och riktning.

NIVAA2_MANAD_HOPSLAG.FOR Samma som ovan men beräkning-

arna görs månadsvis och alla punk-

ter i ett arbetsområde slås samman.

GRAF_OBSPUNKTNIVA_AAR.SAS
Kommentar Programmet ritar stapeldiagram med väglagsfördelningar för varje

väglagsobservationspunkt och år för arbetsområde 15 och 22 i Väs-

terbotten.

Indata Utdata från NIVAA_2.FOR.
Utdata Stapeldiagram uppdelat på år, arbetsområde och punktnummer.

GRAF_AO-NIVA_AAR.SAS Samma som ovan men alla punkter i

ett arbetsområde slås samman.

GRAF_OBSPUNKTNIVA_MANAD.SAS Samma som ovan men beräkning-

arna görs månadsvis.
GRAF_AO-NIVA_MANAD.SAS Samma som ovan men beräkning-

' arna görs månadsvis och alla punk-

ter i ett arbetsområde, slås samman.

B_S_I-S_MANAD_AO.SAS
Kommentar Programmet producerar stapeldiagram där väglagen slås samman till

endast tre väglag Barmark, Blandväglag och is/snöväglag.
Indata Utdata från NIVAA2_MANAD_HOPSLAG.FOR.

Utdata Stapeldiagram i tre väglagsklasser uppdelade på månad, år och

arbetsområde.

7.1.1 Väglagsobservationer i Västerbottens län uppdelat på vecko-

nivå

Här, <H_VELIN._MINSALT.VOBS.AC_LAEN.VECKONIVA>, finns data och

programfiler där väglagsobservationer är den dominerande informationen i

programmen och programmen är gjorda för Västerbottens län uppdelat på
veckonivå.

LAES_AC.SAS
Kommentar Läser redan summerade väglagsobservationer från Västerbottens län

<H__VELIN._MINSALT.VOBS.AC_LAEN.VECKONIVA> (utdata

från programmet NIVA2.FOR, se kapitel 7). Programmet bearbetar

data så att det passar för att göra stapeldiagram.
Indata Summerade väglagsobservationer från Västerbottens län.

Utdata SAS-dataset.

AC.SAS

Kommentar Programmet gör stapeldiagram över väglagsfördelningar på lands-

vägar i Västerbottens län.
Indata SAS-dataset från programmet LAES_AC.SAS.

Utdata Stapeldiagram.
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AC_DATA.SAS
Kommentar Programmet beräknar för punktnummer ett i arbetsområde 15 och

punktnummer två i arbetsområde 22 Västerbottens län, andelen Bar-

mark, Blandväglag och andelen Is/snÖ-väglag för varje vecka.
Indata Väglagsobservationer med övergripande väglag, och SAS-dataset

innehållande veckodagar.

Utdata SAS-dataset.

GRAF_AC_A015.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram över väglagsfördelningar för arbets-

område 15 observationspunkt nummer ett, en stapel per vecka.

Indata Utdata från AC_DATA.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

GRAF_AC_A022.SAS
Samma som GRAF_AC_A015.SAS. Skillnaden är att detta program ritar stapel-

diagram för arbetsområde 22, observationspunkt två.

7.2 Väglagsobservationer från Gotland och Västerviksom-

rådet
Under det här directoryt, <H.VELIN._MINSALT.VOBS.GOTLAND > finns

data- och programfiler där väglagsobservationer är den dominerande informatio-

nen i programmen. Data kommer från Gotland och Västerviksområdet.

DATA filer
Datafilema som finns på detta .directory ärutdatafiler från VISBY_NIV2.FOR,

VFI_NIV2.FOR och från kapitel 7.6 VASTERVIK_NIV2.FOR och

VF25_NIV2.FOR.

VISBY_NIV2.FOR
Samma som NIVA2.FOR i kapitel 7. Skillnaden är att:

0 väglagen för alla observationer i Visby under en vinter summeras oberoende av

på vilken punkt som observationerna är gjorda

0 programmet räknar fram filnamn

0 i utdatafilen adderas väglaget

Torr barmark med mittsträng till Torr barmark ,

Våt/fuktig barmark med mittsträng till Våt/fuktig barmark ,
Fläckvis väglag med barmark till Spårslitage med barmark i

spåren och
Fläckvis väglag med tunn is till väglaget Spårslitage med tunn is i

spåren .

VFI_NIV2.FOR
Samma som VISBY_NIV2.FOR, skillnaden är att observationerna är gjorda på
Gotländska landsvägar.
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VI_EN_MAN.FOR
Samma som NIVA2.FOR i kapitel 7. Skillnaden är att:

0 väglagen för alla observationer i Visby under en vinter summeras oberoende av

på vilken punkt som observationerna är gjorda

0 en beräkning görs för varje månad

0 programmet räknar fram filnamn

0 i utdatafilen adderas väglaget

Torr barmark med mittsträng till Torr barmark ,

Våt/fuktig barmark med mittsträng till Våt/fuktig barmark ,
Fläckvis väglag med barmark till Spårslitage med barmark i

spåren och

Fläckvis väglag med tunn is till väglaget Spårslitage med tunn is i
spåren .

VFI_EN_MAN.FOR

Samma som VI_EN_MAN.FOR. Skillnaden är att observationerna är gjorda på

Gotlänska landsvägar.

VL.FOR _
Samma som VAGLAGFOR i kapitel 7. Enda skillnaden är att i väglaget spår

och i fläckar med is/snÖ i spåren kan andra is/snöförhållanden förekomma än

tunn is.

GOTLAND_DATA.SAS

Kommentar Läser redan summerade väglagsobservationer från Gotland (utdata

från programmet NIVA2.FOR, se kapitel 7). Programmet bearbetar

data så att det passar för att göra stapeldiagram.

Indata Summerade väglagsobservationer från Gotland.

Utdata SAS-dataset.

GOTLAND.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram över väglagsfördelningar på lands-

vägar på Gotland.

Indata SAS-dataset från programmet GOTLAND_DATA.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

VISBY_DATA.SAS
Kommentar Läser redan summerade väglagsobservationer från Visby (utdata från

programmet NIVA2.FOR, se kapitel 7). Programmet bearbetar data

så att det passar för att göra stapeldiagram.

Indata Summerade väglagsobservationer från Visby.

Utdata SAS-dataset.

VISBY.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram Över väglagsfördelningar i Visby.

Indata SAS-dataset från programmet VISBY_DATA.SAS

Utdata Stapeldiagram.
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VFI_VFH_VIS_VAST_STAPLAR.SAS
Kommentar Programmet ritar staplar över väglagsfördelningarna för Gotland,

arbetsområde 25 i Kalmar län, Visby och Västervik. En stapel för

vart område och år.
Indata Utdata från VISBY_NIV2.FOR, VFI_NIV2.FOR och från kapitel 7.6

VASTERVIK_NIV2.FOR och VF25_NIV2.FOR.

Utdata Stapeldiagram.

VFI_VFH_VIS_VAST_MANADSNIVA_STAPLAR.SAS

Samma som VFI_VFH_VIS_VAST__STAPLAR.SAS, men uppdelat på månad.

VOBS.SAS och VOBSZ.SAS
Läser in väglagsobservationsdata till ett SAS-dataset.

VOBS_SOM_SAKNAS.FOR
Kommentar Programmet skriver ut datum för de vardagar som saknar Väglags-

observationer på Gotland och i Västerviksområdet. Liknar

VOBS_SAKNAS.FOR i kapitel 7.
Indata Väglagsobservationer. Programmet räknar själv ut filnamnen under

förutsättning att 'filerna är döpta enligt standard dvs., ex.

86_87A01.DAT.

Utdata Utlista på slavskrivaren.
Funktion lnfilema behöver inte vara sorterade. Även Väglagsobservationer i

Visby och Västervik kontrolleras.

7.2.1 Väglagsobservationer från Gotland och Västerviksområdet
uppdelat på veckonivå

Under det här directoryt, <H_VELIN._MINSALT.VOBS.GOTLAND-

VECKONIVA>, finns data- och programfiler där Väglagsobservationer är den
dominerande informationen i programmen. Data kommer från Gotland och

Västerviksområdet uppdelat på veckonivå.

DATA_FOR_GRAF.SAS

Kommentar För observationspunkt på väg143 A02 Gotland, Visby nr 3, Väster-

vik nr 4 och ett genomsnitt av observerat väglag vid observa-

tionspunktema väg 35 och 66 i arbetsområde 25 i Kalmar län beräk-

nar programmet andelen Barmark, Blandväglag och andelen Is/snö-

väglag för varje vecka.
Indata Väglagsobservationer med Övergripande väglag och SAS-dataset

innehållande veckodagar.
Utdata SAS-dataset.

GRAF_8586.SAS, GRAF_88687.SAS, GRAF_8788.SAS och GRAF_8889.-
SAS
Kommentar Programmen gör stapeldiagram för observationspunkt på väg 143

A02 Gotland, Visby nr 3, Västervik nr 4 och ett genomsnitt av

observerat väglag vid observationspunkterna väg 35 och 66 i arbets-
område 25 i Kalmar län, en stapel per vecka. En figur för respektive
vinter.
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Indata Utdata från DATA_FOR_GRAF.SAS

Utdata Stapeldiagram.

7.3 Väglagsobservationeri Linköping

Filer som hör samman med projekt Effekter av saltning och punktsaltning på

gator (Öberg) och Vinterväghållning i tätort: Trafiksäkerhet och framkomlighet

(Möller, Wallman och Gregersen). Väglagsobservationerna gjordes gemensamt för

de två projekten.

GA_BU_KON.FOR
Kommentar Program som i kommentarsutrymmet lägger till vilken typ av obser-

vationspunkt det är. Följande typer av observationsplatser förekom:

GA => Gata

G1 => Gata fil 1

GZ => Gata fil 2

GÅ => Gångbana

CY => Cykelbana

BU => Busshållplats

KO => Kollektivfäl't

Indata Väglagsobservationer.

Utdata Förändrade väglagsobservationer.

VREDOVIS_NIV1.FOR
Kommentar Programmet sorterar och räknar antal väglagsobservationer med

exakt samma väglag, dock tas inte hänsyn till olika djup vid lös snö

eller snömodd. Programmet tar även hänsyn till om det förekommit

mittsträng. Enligt Staffans nomenklatur "redovisning nivå 1". Pro-

grammet tar hänsyn till om det förekommer flera punkter i samma

arbetsområde (fil). Liknar programmet NIVAl .FOR i kapitel 7.

Indata Väglagsobservationer, filen anges av användaren.

Utdata Fil för utskrift på radskrivarn.

Funktion Programmet sorterar filerna och skapar en temporär fil TESTDAT.

Användaren får ta bort den.

NIVAA_2.FOR
Samma som NIVA2.FOR i kapitel 7. Skillnaden är att:

0 punkterna delas upp på typ av observationspunkt beroende på vad som står i de

två första positionerna i kommentarsfältet

0 uppdelning sker även beroende på olika punktnummer

0 en utdatafil skapas med alla 10 väglagen.

DATA.SAS
Kommentar Läser utdata från NIVAA_2.FOR och beräknar procentsatser för bil-

dandet av stapeldiagram över väglagsfördelningar. Endast punkterna

till punktsaltningsprojektet läses in.

Utdata SAS-dataset.
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86GUD1.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram med väglagsfördelningar vintern

1986/87. Uppdelat på prov och kontrollpunkter, punktnumren skrivs

även i figuren.
Indata SAS-dataset som kommer från DATA.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

87GUD1.SAS

Samma som 86GUD1.SAS men för vintern 1987/88.

GUD2.SAS
Kommentar Program för ritandet av stapeldiagram, endast observationspunkter

på Malmslättsvägen. Vintrarna 1986/87 och 1987/88.

Indata SAS-dataset som kommer från DATA.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

GUD3.SAS

Samma som GUD2.SAS men Övriga punkter som ingick i punktsaltningsprojektet.

STAFFAN1.SAS
Kommentar Programmet ritar stapeldiagram över väglagsfördelningama för tre

observationsplatser i provområdet och en kontrollplats (Lambohov

respektive Ekholmen).
Indata Utdata från NIVAA_2.FOR

Utdata Stapeldiagram.

STAFFANZSAS
Samma som STAFFAN1 .SAS endast andra punkter.

VOBS_SAKNAS.FOR
Kommentar Programmet skriver ut de vardagar som saknar väglagsobservationer

fr.o.m 1:e november t.o.m siste mars. Programmet liknar de som

återfinns i kapitel 7.

Indata Datafil med väglagsobservationer.

Utdata Lista på slavskrivaren med datum.

7.4 Väglagsobservationer samkörda med olyckor

Här, <H_VEL]N._MINSALT.VOBS.OLYCKOR>, återfinns program som använ-

der både olycksdata och väglagsobservationsdata.

DATA filer
Datafilema är en form av kontrollfiler som används i programmen nedan.

GRAF_ANDEL_IS_DAGNIVA_OLYCKOR_8586.SAS
Kommentar Programmet ritar stapeldiagram på dagnivå med antalet registrerade

olyckor uppdelade på rapporteringsstället enligt följande:

solid färg c=> Sjukhusrapporterade olyckor

röd skadad fotgängare
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Indata

Utdata

Funküon

GRAF_ANDEL_IS_DAGNIVA_OLYCKOR_8687.SAS

grön skadad cyklist

blå skadad MC förare eller passagerare

orange skadad bilförare

lime skadad bilpassagerare

guld skadad i trafiken på annat sätt

korsrastrerat <2» försäkringsrapporterade olyckor

orange korsningsolyckor

lime olycka på gata eller väg

svart singelolycka

guld annan typ av försäkringsrapporterad olycka

vänsterrastrerat <=> polisrapporterade olyckor från Visby kommun

röd fotgängare inblandad

grön cyklist inblandad

svart singelolycka
orange bil*bil olycka

högerrastrerat (I) polisrapporterade olyckor från övriga Gotland

röd fotgängare inblandad

grön cyklist inblandad

svart singelolycka

orange bil*bil olycka.

Under staplarna med olyckor ritar programmet en stapel för varje dag

med andelen observerad is/snöväglag. Dagarna anges med datum och

veckodag. För vintern 1985/86 ritas en figur per månad.
Tre SAS-dataset med olyckor, sjukhusrapporterade, försäkringsrap-

porterade och polisrapporterade olyckor. Ett SAS-dataset med ande-

len is/snöväglag för varje dag. En kontrolldatafil innehållande första

datumet i varje månad och en post för varje typ av olycksnummer

(ex. sjukhusrapporterad fotgängarolycka har nummer 1 och polisrap-

porterad singelolycka Visby har nummer 23).
Stapeldiagram över antal olyckor per dag och stapeldiagram med

andelen is/snöväglag.
Bör använda A3 format i färg vid plotten annars blir texten för liten.

Kontrolldatafilen används för att en olyckstyp får alltid samma färg

och rastrering, det medför även att alla olyckstyperna finns med i

förklaringstexten på varje figur.

Samma som ovan

men för vintern

1986/87.

GRAF_ANDEL_IS_DAGNIVA_OLYCKOR_8788.SAS Samma som ovan

men för vintern

1987/88.

GRAF_ANDEL_IS_DAGNIVA_OLYCKOR_8889.SAS Samma som ovan

men för vintern

1988/89.
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GRAF_VECKOD_ANDEL_IS_DAGNI_OL_8586.SAS
Samma som GRAF_ANDEL_IS_DAGNIVA_OLYCKOR_8586.SAS, men en

graf per veckodag i stället för en per månad.

GRAF_VECKOD_ANDEL_IS_DAGNI_OL__8687.SAS Samma som Ovan

men för vintern

1986/87.

GRAF_VECKOD_ANDEL__IS_DAGNI_OL_8788.SAS Samma som ovan

men för vintern

1987/88.

VOBS_ANDEL_MEDEL_OL_PLOTT.SAS
Kommentar Delar in dagarna i klasser efter hur stor andel av väglagsobservatio-

nerna som utgörs av is/snöväglag, varje klass är 10 %. Därefter

beräknas genomsnittligt antal olyckor per dagar i dessa klasser. Sta-
peldiagram ritas.

Indata Tre SAS-dataset med olyckor, sjukhusrapporterade, försäkringsrap-

porterade och polisrapporterade olyckor. Ett SAS-dataset med ande-

len is/snöväglag för varje dag.

Utdata Stapeldiagram med' genomsnittligt antal olyckor beroende av i vilken

klass av andel is/snöväglag.

GENOMSN_OL_IS-VECK_POLI_OL.SAS
Kommentar Klassar de ingående veckorna i is/snöveckor eller barmarksveckor.

En vecka anses vara is/snövecka om minst 3 av observationema på

väg 143 har Övergripande väglag bestående av is/snö, spårslitage

eller fläckvis väglag. Därefter beräknar programmet genomsnittligt

antal polisrapporterade olyckor i barmarksveckor och is/snöveckor,

uppdelat på svårighetsgrad på olyckan (egendomskadeolyckor, lind-

rigt skadad, svårt skadad och dödsolyckor).

Indata SAS-dataset med polisrapporterade olyckor och SAS-dataset med
väglagsobservationer.

Utdata Frekvenstabell.

GENOMSN_OL_IS-VECK_SJUK_OL.SAS
Samma som GENOMSN_OL_IS-VECK_POLI_OL.SAS fast väglaget härrör sig

från Västerviks kommun och olyckorna är sjukhusrapporterade olyckor.

7.5 Väglagsobservationer gjorda i tätorter

Här, <H.VELIN._MINSALT.VOBS.TATORT> återfinns program och datafiler

som används i projektet Vinterväghållning i tätort: Trafiksäkerhet och framkom-

lighet (Möller, Wallman och Gregersen).

BORAS_DATA.SAS
Kommentar Läser instansade väglagsfördelningar gjorda i Borås till olika SAS-

dataset för senare bearbetning till stapeldiagram.
Indata Datafiler.

Utdata SAS-dataset.
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Följande program liknar BORAS_DATA.SAS, endast från andra kommuner:

Fil Kommun

GOTEBORG_BATA.SAS Göteborg

LINKOPING_DATA.SAS Linköping

MJOLBY_DATA.SAS Mjölby

NORKOPING_DATA.SAS Norrköping

SKELL_DATA.SAS Skellefteå

BORAS_HUV.SAS
Kommentar Programmet ritar stapeldiagram över väglagsfördelning i Borås på

huvudgator. Försöksväg/kontrollväg och vilken vinter som observa-

tionerna är gjorda står över staplarna, under staplarna framgår andel

väglagsobservationer med is/snöväglag och förekomst av sand på

vägen.

Indata SAS-dataset med antalet väglagsobervationer i väglagsklasser.

Utdata Stapeldiagram.

Funktion Programmet använder SAS ANNOTATE för en del av förklarings-

texten. De X- och Y-koordinaterna som används har provats fram.

Vid användning av programmet vid ett senare tillfälle kan det var
nödvändigt att prova fram nya koordinater.

Följande program liknar BORAS_HUV.SAS, endast från andra kommuner och

andra typer av observationsplatser.

Fil Kommun Observationsplats

BORAS_BUSS.SAS Borås bussgata

BORAS_BO.SAS Borås bostadsgata

BORAS.SAS Borås vanlig gata

GOTEBORG_BOSTAD.SAS Göteborg bostadsgata

GOTEBORG_BUSSH.SAS Göteborg busshållplats

GOTEBORG_GC.SAS Göteborg gång- och cykelväg

GOTEBORG_HUVUDGATA.SAS Göteborg huvudgata

LINKOPING.SAS Linköping huvudgata

LIKOPING_BOSTAD Linköping bostadsgata

LINKOPING_BUSS_GA.SAS Linköping bussgata

LINKOPING_BUSS_GC.SAS Linköping busshålplats

LINKOPING_GC.SAS Linköping gång- och cykelväg

MJOLBY.SAS Mjölby Medelvärden för tre
obs.ytor

MJOLBY_GC86.SAS Mjölby gång- och cykelväg
1986 _

MJOLBY_GC87.SAS Mjölby gång- och cykelväg
1987

MJOLBY_GC88.SAS Mjölby gång- och cykelväg
1988

NORKOPING_BOSTADSGATA.SAS Norrköping bostadsgata

NORKOPING_GENOMFART.SAS Norrköping huvudgata
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NORKOPING_INDUSTRIGATA.SAS Norrköping gata i industriom-
råde

SKELL_BOSTG.SAS Skellefteå bostadsgata

SKELL_BUSS.SAS Skellefteå bussgata

SKELL_GC.SAS Skellefteå gång- och cykelväg

SKELL_HUVUDG.SAS Skellefteå huvudgata

7.5.1 Väglagsobservationer i tätort, datamaterialet

Här, <H_VELIN._MINSALT.VOBS.TATORT.DATA> återvinns datafilema som

behövs för körning av programmen i kapitel 7.5.

7.6 Väglagsobservationer gjorda i området kring Västervik

Programmen liknar de som återfinns i programbiblioteket <H_VELIN._-

MINSALT.VOBSGOTLAND. Följande program är identiska så när som på

vilket område som är indata.

Programfil liknar följande programfiler i directory

VOBS.GOTLAND

VASTERVIK_NIV2.FOR VISBY_NIV2.FOR

VA_EN_MAN.FOR VI_EN_MAN.FOR

VF25_NIV2.FOR VFI_NIV2.FOR

VF25_EN_MAN.FOR VFI_EN_MAN.FOR

VOBS.SAS VOBS.SAS

VL.FOR VL.FOR

STAPLAR_ANDEL_IS.SAS
Kommentar Programmet beräknar genomsnittlig andel is/snöväglag bland de

Väglagsobservationer som gjorts i Västervik kommun och Gamleby

arbetsområde vintern 1985/86.
Indata Väglagsobservationer i ett SAS-dataset.
Utdata Stapeldiagram en för var månad.

7.7 Samkörning av Väglagsobservationer och Vägverkets

trafikräkningar

I det här directoryt <H_VELIN._MINSALT.VOBS.VV_TRAFIKRAKNING>

återfinns program som använder både Väglagsobservationer och Vägverkets tra-

fikräkningar som indata.

ANTAR_VAGLAG_PER_DAG_8586.FOR
Kommentar Subprogram som lägger till väglag om en dag saknar Väglagsobser-

vation och beräknar medel av de dagar som har fler än en observa-

tion. Beräkningarna görs endast för det övergripande väglaget, dvs.
utfilen har exakt en väglagsobservation per vardag. Dagar som sak-

nar väglagsobservation får samma väglag som föregående observa-

tion då väglaget är lika för och efter dag som saknar observation. Är
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det barmark dagen efter den dag vi saknar observation blir den sak-

nade dagens väglag barmark, övriga fall med olika väglag före och

efter dag som saknar observation får väglaget blandväglag. Är två

eller flera väglagsobservationer gjorda samma dag på samma obser-

vationspunkt tas i första hand de observationer gjorda före kl. 07.00

bort, i andra hand de som är gjorda efter kl. 17.00. Är det flera
observationer mellan kl. 07.00 och 17.00 används ett medelvärde av

observationerna. Subprogrammet är avsedd för väglagsobservationer

där inte övergripande väglaghar observerats dvs. för väglagsblan-

ketter som användes vintern 1985/86 och tidigare.

Funktion Subprogrammets namn är DAG_VAEGLAG. De parametrar som

skall följa med är en heltal matris 2*1000 positioner, vilket väg-

nummer, vektor med filnamn, vilken fil i vektorn som ska göras

analys på, vilken vinter två heltal (ex. 86,87) och dessutom plats-

nummer.

ANTAR_VAGLAG_PER_DAG_8687.FOR
Kommentar Samma som ovan fast subprogrammet är avsedd för väglagsobserva-

tioner där övergripande väglag har observerats dvs. för väglagsblan-

ketter som användes vintern 1986/87 och senare.

VAGLAG.FOR
Kommentar Programmet är en subprogram som sorterar in väglagsobservationer i

tre olika klasser Barmark, Blandväglag och Is/snöväglag. Subpro-

grammet heter VAEGLAG.

MEDELTRAFIK_DYGN_VAEGLAG.FOR
Kommentar Programmet beräknar medeldygnstrafiken vid olika väglag

(Barmark, Blandväglag och Is/snöväglag. Programmet använder sub-

programmet i ANTAR_VAGLAG_PER_DAG_8687.FOR

Indata Vägverkets trafikräkningar och väglagsobservationer.

Utdata Lista på slavskrivaren.

Funktion Programmet frågar efter vilken vinter mätningarna är utförda (med

vinter avses perioden november t.o.m. mars), antalet observa-

tionspunkter, vägnummer och platsnummer för väglagsobservatio-

nerna och platsidentitet enligt VV standard för de ingående punk-

terna. Det finns möjlighet att exludera lördagar och söndagar. Pro-

grammet tar även hänsyn till att VV:s trafikräkningar inte alltid har

fungerat. Tidsperioderna för avbrott mäts ochantalet väglagsobser-

vationer som är gjorda under avbrotten räknas. Programmet använder

subprogramna DAG_VAEGLAG och VECKODAG.

MEDELTRAFIK_DYGN_VAEGLAG85_86.FOR
Samma som MEDELTRAFIK_DYGN_VAEGLAG.FOR men för väglagsobser-

vationer och trafikräkningar utförda under vintern 1985/86.

DAGAR_MED IS_SNO_VL.FOR
Kommentar Programmet skriver ut VV:s trafikräkningsdata för de dagar med

observerat is/snöväglag.
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Indata Vägverkets trafikräkningar och väglagsobservationer.

Utdata Lista på slavskrivaren.
Funktion Programmet frågar efter vilken Vinter mätningarna är utförda (med

vinter avses perioden november t.o.m. mars), antalet observa-

tionspunkter, vägnummer och platsnummer för väglagsobservatio-

nerna och platsidentitet enligt VV standard för de ingående punk-

terna. Det finns möjlighet att exludera lördagar och söndagar. Pro-

grammet tar även hänsyn till att VV:s trafikräkningar inte alltid har

fungerat. Tidsperiodema för avbrott mäts och antalet väglagsobser-

vationer som är gjorda under avbrotten räknas. Programmet använder

subprogramna DAG_VAEGLAG och VECKODAG.

LUCKOR_TRDATA_VAGLAG.FOR
Kommentar Programmet skriver ut de tidsperioder då VV:s trafikräkningsdata ej

fungerar. Vidare räknar programmet antalet väglagsobservationer per

väglag (barmark, blandväglag och is/snöväglag) uppdelat på då VV:s

trafikräkningar fungerar och då dessa ej fungerar.

Indata Vägverkets trafikräkningar och väglagsobservationer.

Utdata Lista på slavskrivaren.
Funktion Programmet frågar'efter vilken vinter mätningarna är utförda (med

vinter avses perioden november t.o.m. mars), antalet observa-

tionspunkter, vägnummer och platsnummer för väglagsobservatio-

nerna och platsidentitet enligt VV standard för de ingående punk-

tema. Det finns möjlighet att exludera lördagar och söndagar. Pro-

grammet använder subprogramna VAEGLAG och VECKODAG.

TRAFIK_KOLL.FOR
Kommentar Programmet räknar antalet väglagsobservationer per väglag

(barmark, blandväglag och is/snöväglag) och räknar fram antalet

timmar då VV:s trafikräkningar fungerar och ej fungerar.
Indata Vägverkets trafikräkningar och väglagsobservationer.

Utdata Lista på slavskrivaren.
Funktion Programmet använder subprogramna VAEGLAG och VECKODAG.

Namnet på trafikräkningsfilen editeras in, medan programmet frågar

efter namnet på väglagsobservationsfilen. Programmet skriver ut
första gemensamma datum på de två filerna och användaren får

sedan ange hur många datum som skall överhoppas.

7.7 Väglagsobservationer i Kopparbergs län

Här, <H_VELIN._MINSALT.VOBS.W_LAEN>, återfinns program som hör

samman med projektet i Kopparbergs län vintern 1989/90 (Velin) då metoderna

som arbetats fram i MINSALT-projektet testades. Mätresultaten jämfördes med de

som mätts upp i MINSALT-projektet i Kopparbergs län vintrarna 1986/87,
1987/88 och 1988/89.

Följande program ser likadana ut som de som återfinns i kapitel 7 med samma
namn men avsedda för Kopparbergs län.

NIVA1.FOR

NIVA2.FOR
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NIVA2_MAN.FOR
VAGLAG.FOR

SVENSK_TEXT.FOR o u n o
Kommentar Programmet gör om tecken som motsvarar A, A, och 0 till A, A och

Ö i det format som används av VAX-datorema.

OFORMATERAT.FOR

Kommentar Gör om oformaterat väderdata till formaterat data.

TID_VOBS.SAS
Kommentar Program som gör en frekvenstabell över tidpunkterna då väglags-

observationerna gjordes respektive vinter.

Indata Väglagsobservationer från Kopparbergs län.

Utdata Frekvenstabell.

LAES.SAS
Kommentar Läser redan summerade väglagsobservationer från Kopparbergs län

(utdata från programmet NIVA2.FOR). Programmet bearbetar data

så att det passar för'att göra stapeldiagram.
Indata Summerade väglagsobservationer från Kopparbergs län.

Utdata SAS-dataset.

PLOTT_ALLA.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram med alla typer av provsträckor och

kontrollsträckor dvs.

Före MINSALT MINSALT Efter MINSALT

A-saltväg A-saltvåg A-saltväg

A-saltväg Osaltad väg A-saltväg
A-saltväg Osaltad väg B-saltväg

B-saltväg Osaltad väg B-saltväg

Sandad väg Sandad väg Sandad väg

Indata SAS-dataset från programmet LAES.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

A_SALT.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram över de väglagsfördelningar som

väglagsobservationer gjorda på alla vägar som var A-saltvägar både

vintern 1986/87 och vintern 1989/90.

Indata SAS-dataset från programmet LAES.SAS.
Utdata Stapeldiagram.

AA_SALT_AA_SALT.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram över vägar som var A-saltvägar före

MINSALT-projektet, var provsträckor under MINSALT och som
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åter blev A-saltvägar efter MINSALT-projektet. Som kontrollvägar

används vägar som varit A-saltvägar under hela perioden.

Indata SAS-dataset från programmet LAES.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

AA_SALT_SAND.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram Över vägar som var A-saltvägar före

MINSALT-projektet, var provsträckor under MINSALT och som

åter blev A-saltvägar efter MINSALT-projektet. Som kontrollväg

används vägar som sandas under hela perioden.

Indata SAS-dataset från programmet LAES.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

AB_SALT_AA_SALT.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram över vägar som var A-saltvägar före

MINSALT-projektet, var provsträckor under MINSALT och som

blev B-saltvägar efter MINSALT-projektet. Som kontrollvägar

används vägar som varit A-saltvägar under hela perioden.

Indata SAS-dataset från programmet LAES.SAS.

Utdata Stapeldiagram. '

BB_SALT_AA_SALT.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram Över vägar som var B-saltvägar före

MINSALT-projektet, var provsträckor under MINSALT och som

blev B-saltvägar efter MINSALT-projektet. Som kontrollvägar

används vägar som varit A-saltvägar under hela perioden.

Indata SAS-dataset från programmet LAES.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

SANDB_SALT_SAND.SAS

Kommentar Programmet gör stapeldiagram över vägar som sandades före MIN-

SALT-projektet och under MINSALT, och som blev B-saltvägar

efter MINSALT-projektet. Som kontrollväg används vägar som san-
das under hela perioden.

Indata SAS-dataset från programmet LAES.SAS.
Utdata Stapeldiagram.

7.7.1 Väglagsobservationer i Kopparbergs län, datamaterialet

Här, <H_VELIN._MINSALT.VOBS.W_LAEN.DATA> återfinns data och SAS-

dataset som hör samman med båda MINSALT-projekten i Kopparbergs län.

7.7.2 Väglagsobservationeri Kopparbergs län t.o.m. vintern 1988/89

Här, <H_VELIN._MINSALT.VOBS.W_LAEN.STAFFAN> återfinns program

som hör samman med MINSALT i Kopparbergs län (Möller), fram till för-

söksvintem med MINSALT-strategin 1988/89.

A_SALT_DATA.SAS
Kommentar Programmet läser datafil med väglagsfördelningar från A-saltväg-

nätet och bearbetar dessa data så att stapeldiagram kan göras.
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Indata Utdata från program

<H_VELIN.MINSALT.VOBS .W_LAEN>NIVA2.FOR
Utdata SAS-dataset.

A_SALT.SAS
Kommentar Programmet gör stapeldiagram över väglagfördelningar med en extra

rad där det framgår för varje stapel hur stor andel av observationerna

där sand förekommer på vägen dåett is/snöväglag har observerats.
Indata SAS-dataset, från A_SALT_DATA.SAS.

Utdata Stapeldiagram.

Funktion Skall man göra en liknande figur men med ett annat antal staplar

måste man prova fram i vilka positioner som värdena i extra raden

skall placeras.

Följande program är samma som A_SALT_DATA.SAS respektive A_SALT.SAS
men gjorda för B-saltvägar och vägar som sandats.

B_SALT_DATA.SAS
B_SALT.SAS
SAND_DATA.SAS
SAND.SAS

LAES_MAN.SAS
Kommentar Programmet läser datafil med väglagsfördelningar månadsvis för

varje enskild punkt och bearbetar dessa data så att stapeldiagram kan

goras.

Indata Utdata från program <H__VELlN.MINSALT.VOBS.W_LAEN>
NIVA2_MANFOR.

Utdata SAS-dataset.

MAN2.SAS

Kommentar Programmet gör stapeldiagram över väglagfördelningar uppdelat

månadsvis för de olika typerna av vägar som ingår i projektet.

Indata SAS-dataset från LAES_MAN.SAS
Utdata Stapeldiagram.

TID_VOBS.SAS
Kommentar Programmet gör en frekvenstabell över vid vilka tidpunkter på dagen

som väglagsobservationerna gjordes för respektive punkt.

7.7.2 Väglagsobservationer i Kopparbergs län, uppdelning på

veckonivå

Här, <H.VELIN._MINSALT.VOBS.W_LAEN.VECKONIVA> återfinns program

som ritar fyra stapeldiagram på en och samma sida. Varje stapeldiagram innehåller

antal väglagsobservationer per vecka i tre kategorier, Barmark,

Spår/fläckvisväglag och is/snövåglag. De olika stapeldiagramen utgör olika väg-

lagsobservationspunkter.
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VECK.FOR
Kommentar Programmet räknar fram de datum och veckodagar som väglags-

observationer skulle vara gjorda.

Utdata Utdatafil med datum och veckodag.
Funktion Programmet använder det generella programmet VECKA.FOR som

återfinns i directory <H_VELIN.V_KLAR>.

VECKA.SAS
Kommentar Läser datum och veckodagar.

Indata Utdata från VECKFOR.

Utdata SAS-dataset.

GRAF_DATA.SAS
Kommentar Programmet gör följande:

Indata

Utdata

0 Läser väglagsobservationer

Kontrollerar att endast en observation per vardag och punkt

Exluderar observationer gjorda på helgdagar

Klassar dagarna i Barmark, Spår/fläckvisväglag eller is/snöväglag

Räknar antalet observationer per vecka i de olika väglagsklas-

serna. v

Väglagsobservationer.

SAS-dataset.

GRAF_8687_70.SAS

GRAF_8687_71.SAS

GRAF_8990_70.SAS

GRAF_8990_71.SAS
Kommentar Programmen är lika så när som på vilken vinter (1986/87 eller

Indata

Utdata

1989/90) och vilken riksväg (70 eller 71). Vilka väglagsfördelningar

som ritas framgår av programnamnet. Programmet gör en stapel per
vecka uppdelat på de tre olika typerna av väglag. Figurerna mellan-

lagras i en SAS-katalog, där varje figur har ett unikt namn.

SAS-dataset.
Stapeldiagram dels på papper och i en SAS-katalog.

REPL_TEMP.SAS
Kommentar För att rita flera figurer på samma papper är det nödvändigt att

Utdata

Funktion

beskriva var de olika figurerna som tidigare gjorts. skall placeras på

papperet. Detta program beskriver för SAS-systemet inom vilka

koordinater som de olika figurerna skall placeras. Koordinaterna pla-

ceras i en SAS-templetkatalog.
SAS-templetkatalog.
Det går braatt ändra koordinaterna om så Önskas. Koordinaterna är i

procent av det tillgängliga utrymmet.
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GREP.SAS
Kommentar Skriver ut de fyra figurerna på ett och samma papper.

Indata SAS-datakatalog och SAS-templetkatalog.

Utdata Fyra stapeldiagram.
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8 VTI:s trafikmätningar
Directoryt <H_VELIN._MINSALT.VTI_TRAFIKRAKNING> administrerar

endast under directoryn rörande de program och datamängder som hör samman

med VTI:s trafikmätningar gjorda för MINSALT-projektet.

8.1 VTI:s trafikmätningar på Gotland
Under det här directoryt <H_VEL1N._MINSALT.VTI_TRAFIKRAKNING.-

GOTLAND> finns program från VTI:s trafikmätningar på Gotland vintrarna

1985/86 och 1986/87. Datamaterialet finns på datakassettband (TLZO4-CB).

PERCENTIL_HASTIGHET_PRIOD.FOR
Kommentar Programmet räknar fram 15-, 50- och 85-percentilerna, med avse-

ende på hastigheten, för personbilar.

Indata Fordonsdata från VTI:s TA84-system.
Utdata Datafil innehållande platsbenämning, väglag, datum, 15-, 50- och

85-percentilerna.
Funktion Programmet använder subprogramna:

0 VECKODAG som återfinns i programmet

<H_VELIN.V_KLAR> VECKA.FOR, för kontroll av vecko-

dagarna samt vid dygnsskiften räknas datum för följande dag

fram.

0 HOPP som återfinns i programmet HOPP_SPEC nedan. Pro-

grammet kontrollerar tidluckoma om dessa är för stora finns det

möjlighet för användaren att korrigera så att någorlunda rätt tid-

lucka erhålls.

0 NEGA som återfinns i programmet HOPP_SPEC nedan. Pro-

grammet är konstruerat för kontroll av negativa tidluckor, som vid

ex. dygnsskiften. Det finns även möjlighet att korrigera tidpunk-

terna då klockan i utrustningen har hoppat.

HOPP_SPEC.FOR
Kommentar Här återfinns två subprogram. Programmen kontrollerar det registre-

rade klockslagen så att då klockslagen mellan två på varandra föl-

jande fordon är stort eller är negativt är det möjligt att korrigera de

registrerade klockslagen, alternativt ett nytt dygn.
Funktion Programmet frågar efter vilken typ av fel det kan röra sig om, alter-

nativen då klockan hoppat är:

0 Inget fel har inträffat.

0 Avbrott på mätningen.

0 Klockan har gjort ett hopp och programmet korrigerar för det

då ennegativ tidlucka har observerats finns följande alternativ.

0 Inget konstigt ett nytt dygn.

0 Avbrott på mätningen och ett nytt dygn.

0 Klockan har hoppat EJ nytt dygn.
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PERIODDAT
Kommentar Utdata från PERCENTIL_HASTIGHET_PRIOD.FOR. Data består

av :

platsbenämning

väglag (Barmark, Blandväglag och Is/snöväglag)

datum

15-, 50- och 85-percentilerna.

MEDELVARDE.SAS
Kommentar Läser PERIODDAT och bildar medelvärden över percentilvärdena

uppdelade på plats, mätår och väglag.

8.2.1 VTI:s trafikmätningar i Linköping: Plotprogram för acceleration

Programmen i detta directory <H.VELIN._MINSALT.VTI_TRAFIKRAK-

NING.LINKOPINGACCEL_PLOT>gÖr figurer över:

0 Den kummelativa hastighetsfördelningen för båda riktningarna var för sig.

0 Den kummelativa accelerationsfördelningen för båda riktningarna var för

s1g.

0 Hastigheten plottrad mot accelerationen.

Allmänt gäller att det tidsintervall som man Önskar göra figurer över måste

editeras in i fordonsdatafilen, vidare får inte datafilen ha någon etikett. De kom-

mande filerna använder namnet TEST.DAT för infilema således måste infilen heta

TEST.DAT. Datamaterialet finns på datakassettband (TLZO4-CB). Programmen

använder TAG för plottning.

DDOC.TTT
Kommentar Filen beskriver vad som gäller för directoryt.

LAES.FOR
Kommentar Programmet väljer ut endast godkända passager. Detta program

måste köras först.
Indata Speciell fordonsdata innehållande bilarnas acceleration/retardation.

Utdata Fordonsdatafil.

PLOTIA.FOR

Kommentar Programmet väljer ut personbilar och riktning 1.
Indata Speciell fordonsdata innehållande bilarnas acceleration/retardation

exklusive felaktiga koder.

Utdata Sorterad datafil med hastigheten i stigande följd och den kummela-

tiva procenten.

PLOTlA.PLO
Kommentar Styrkoder till TAG.
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PLOTlB.FOR

PLOTlB.PLO

Samma som PLOTlA.FOR och PLOTlA.PLO men med riktning 2.

PLOT2A.FOR

PLOTZA.PLO

PLOTZB.FOR

PLOTZB.PLO
Samma som PLOTlA.FOR, PLOTlA.FLO, PLOTlB.FOR och PLOTlBPLO

men med den kummelativa fördelning för accelerationer.

PLOT3A.FOR

PLOT3A.PLO

PLOT3B.FOR

PLOT3B.PLO
Samma som PLOTlA.FOR, PLOTIAPLO, PLOTlB.FOR och PLOTlB.PLO

men_ med hastigheten plottrade mot accelerationerna.

8.2.2 VTI:s trafikmätningar i Linköping, plottade med flöden och has-

tighetspercentilen '

Under det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.VTI_TRAFIKRAK-

NING.LINKOPING.FLODE_PERC> finns program för plottning av flöden och

dels 50- och dels 85-percentilen för hastigheter på timnivå. Programmen använder

TAG för plottning.

DUA.FOR
Kommentar Programmet är en specialkonstruerad variant av TUAL-programmet.

TUAL är ett standardpaket för beräkning av vissa statistiska variab-
ler utifrån fordonsdata som samlats in med hjälp av TA84-systemet.

Indata Fordonsdata från TA84-systemet.

Utdata Två listfiler med dels SO-percentilen och dels 85-percentilen beräk-

nat för båda riktningarna på timnivå.

Funktion Programmet använder flera subprogram, se nedan.

Subprogram till TUAL dvs. från programmet DUA.FOR.

MENY.FOR Här anger användaren på vilket sätt indata ser ut, vilken
statistik som önskas och vilken tidsperiod som önskas.

START.FOR Subprogram som startar inläsningen av data och letar

fram rätt tidsperiod för statistisk bearbetning.

LAES.FOR Subprogram som läser data.

HOPP.FOR Två subprogram som kontrollerar stora tidluckor samt

negativa tidluckor.

STAT.FOR Subprogram som beräknar den begärda statistiken.

SK.FOR Subprogram som skriver ut statistiken.
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50_PERC.UT och 85_PERC.UT
Kommentar Datafiler som är utdata från TUAL dvs. programmet DUA.FOR.

Datafilerna är dels 50-percentilen och dels 85-percentilen beräknat

för båda riktningarna på timnivå.

PLOT.FOR, PLOT50.FOR och PLOT85.FOR
Kommentar Program som automatiserar användningen av grafikprogrammet

TAG. Programmet konstruerar kontrollfiler och startar TAG. Pro-

grammen används för varje observerat värde på fordonen, SO-per-

centilvärden och 85-percentilvärden.

Indata 50_PERC.UT, 85_PERC.UT och en nästan färdig kontrollfil.

Utdata Kontrollfiler till TAG och en datafil på ett format som passar TAG.

KLAR.PLO, PLOT50.PLO och PLOT85.PLO
Kommentar Nästan färdiga kontrollfiler för att användas i TAG.

TAGPRODAT

Kommentar Datafil som beskriver för TAG vilka enheter som används.

UT1.DAT och UT2.DAT
Kommentar Exempel på hur data skall se ut för att passa TAG.

PLOT.COM och TEMPO.COM
Kommentar Kommandofiler som används vid den automatiska plottningen av

percentilvärden.

8.2.3 VTl:s trafikmätningar i Linköping därhastighetspercentilerna

plottas

Under det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.VTI_TRAFH(RAK-

NING.LINKOPING.PERCEN_PLOT> finns program för plottning av 50- och 85-

percentilen med avseende på hastigheten. Programmen använder TAG för

plottningen.

PUAL.FOR
Kommentar Programmet är ett specialprogram mycket likt TUAL. Detta program

beräknar 50-, 85-percentilerna och skriver resultatet på två separata
filer tillsammans med flödet för den enskilda timmen under en speci-

ell tidsperiod.

Indata Fordonsdata från TA84-systemet.

Utdata Utfilerna används senare för plottning.

Funktion Kör först programmet PUAL, en variant av dual, dock ej helt god-

tagbart. Första passagen måste ligga inom första utvärderingstim-

men, endast hela timmar används. Om man vill använda dag 2

addera 24 till START TIMMEN. Vi får två utfiler en för SO-percen-

tilen och en för 85-percentilen. Redigera filerna så att de exempelvis

ser ut så här:

INPUT DATA.
H H
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X,y

Xay

X0'
"IS SNÖ"

X0'

Xay
EOD.

Där x,y är de framräknade värdena, x antal fordon och y percentil-

värdena.
Se till att 50 percentilen riktning 1 finns i filen TEST50.DAT

" - " 50 " - " 2 " - " TEST51.DAT

" - " 85 " - " 1 " - " TEST85.DAT

" - " 85 " - " 2 " - " TEST86.DAT

Editera filerna 50R1.PLO,50R2.PLO,85R1.PLO och 85R2.PLO för

Önskat utseende på plottern titel osv.
Kör igång FO.COM, så kommer figurerna ut på VTI plottern.

Efter plottning tas filen STDOOOOOI .DAT bort.

Subprogram till TUAL dvs. från programmet PUAL.FOR

MENY.FOR Här anger användaren på vilket sätt indata ser ut, vilken

statistik som Önskas och vilken tidsperiod som önskas.

START.FOR Subprogram som startar inläsningen av data och letar

fram rätt tidsperiod för statistisk bearbetning.

LAES.FOR Subprogram som läser data.

HOPP.FOR Två subprogram som kontrollerar stora tidluckor samt

negativa tidluckor.

STATC.FOR Subprogram som beräknar den begärda statistiken.

SKRIVA.FOR Subprogram som skriver ut statistiken.

FO.COM
Kommentar Kommandofil för plottning på VTI:s HP plotter.

TAGPRO.DAT

Kommentar Datafil som beskriver för TAG vilka enheter som används.

50R1.PLO, 50R2.PLO, 85R1.PLO och 85R2.PLO
Kommentar Kontrollfil som används för att styra TAG. Filema används för:

50-percentilen riktning l

50-percentilen riktning 2

85-percentilen riktning 1
85-percentilen riktning 2
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8.3 VTI:s trafikmätningar, plottning av medelhastighet och
Höden

Under det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.VTI_TRAFIKRAK-

NING.MHAST_FLODE> finns program för plottning av medelhastigheter och

flöden. Programmen använder TAG för plottning.

DUALHP.FOR

Kommentar Programmet är en specialkonstruerad variant av TUAL-programmet.

TUAL är ett standardpaket för beräkning av vissa statistiska variab-

ler utifrån fordonsdata som samlats in med hjälp av TA84-systemet.

Indata Fordonsdata från TA84-systemet.

Utdata En datafil med flöden och medelhastighema i vardera riktningen.

Funktion Programmet använder flera subprogram, se nedan.

Subprogram till TUAL dvs. frånprogrammet DUALHP.FOR.

STATA_HASSPLOTT.FOR Subprogram som beräknar den begärda

statistiken.

SKRIVA_HASSPLOTT.FOR . Subprogram som skriver ut statistiken.

Programmet behöver ytterligare subprogram som återfinns i normala TUAL-syste-

met.

TA84_PLOT.UT
Datafil med medelhastigheter och flöden: utdata från DUALHP.FOR.

PLOT.FOR
Kommentar Program som automatiserar användningen av plottprogrammet TAG.

Programmet konstruerar kontrollfiler, startar TAG och ser till att data

är på ett sådant sätt som passar TAG.

Indata Utdata från DUALHP.FOR, exempel på utseendet finns i datafilen

TA84_PLOT.UT, och en kontrollfil till TAG med de standardvari-

abler som används.
Utdata Datafilerna UT1.DAT, UT2.DAT och kontrollfilen till TAG-pro-

grammet med namnet KLAR.PLO.

Funktion Programmet använder även kommandofilerna TEMPO.COM och

PLOT.COM för start av TAG.

PLOT.COM, TEMPO.COM, TAGPRODAT, PLOT.PLO OCH KLAR.PLO

Används eller är utdatafiler i PLOT.FOR.
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9 Vägverekts trafikmätningar
Directoryt <H.VELIN._MINSALT.VV__TRAFIKRAKNING> samlar programfiler

och under directoryn som främst hör samman med de bearbetningarna som gjor-

des med Vägverkets trafikmätningar.

TR_OFORMAT.FOR
Kommentar Gör om Vägverkets trafikmätningar från oformaterat format till for-

materat format.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar på oforrnaterad form.

Utdata Datafil med Vägverkets trafikmätningar på formaterad form.

FORMATERAR_TRAFIKRAKNING.FOR
Kommentar Gör om Vägverkets trafikmätningar från formaterat format till ofor-

materat format.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar på formaterad form.

Utdata Datafil med Vägverkets trafikmätningar på oforrnaterad form.

PERIOD_TRAFIKRAKNING_FUNGERAR.FOR

VV_RAKNING_FUNGERAR_._EJ_8586.FOR

VV_RAKNING_FUNGERAR_EJ_8687.FOR
Kommentar Programmen kontrollerar om Vägverkets trafikmätningsutrustning

har fungerat eller ej. Programmen ser lite olika ut beroende på indata.

Programmet VV_RAKNING__FUNGERAR_EJ_8586.FOR och

VV_RAKNING__FUNGERAR_EJ__8687.FOR kontrollerar om data

där endast räkning är utförd. Data såg olika ut de båda åren därför

har två program konstruerats. Till programmet

PERIOD_TRAFIKRAKNING_FUNGERAR.FOR används indata

som innehåller även medelhastighetema på timnivå.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar.
Utdata Lista på slavskrivaren Över de tillfällen då utrustningen inte fungerat.

FTRV.FOR
Kommentar Programmen kontrollerar om Vägverkets trafikmätningsutrustning

har fungerat eller ej samt räknar antal väglagsobservationer under

dessa perioder.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar.
Utdata Lista på slavskrivaren över de perioder då utrustningen inte fungerat

och antal väglagsobservationer under dessa perioder.

TRAFIK.FOR
Kommentar Programmet lägger till datum för varje dag i trafikmätningsfilen.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar.
Utdata Datafil med Vägverkets trafikmätningar kompletterade med datum.

TUAL_PVVM.FOR
LAES.FOR
Kommentar Programmet är en specialvariant av TUAL-programmet där indata är

Vägverkets trafikmätningar. Utdata är på samma form som TUAL
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med en del begränsningar eftersom informationen som är tillgänglig i

Vägverkets trafikmätningar inte är lika detaljerade som de som kan

erhållas ur VTI:s trafikmätningar.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar.

Utdata Listfil.

Funktion LAES.FOR är en subprogram till TUAL_PVVM.FOR. Övriga

subritiner som används av TUAL behövs ej för denna program.

MEDEL_DYGNS_TRAFIK.FOR

Kommentar Programmet beräknar medeldygnstrafiken.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar.

Utdata Lista på slavskrivaren för medeldygnstrafiken.

VV_DAGTRAFIK.FOR
Kommentar Beräknar medelhastigheten på dygnsnivå och på ett liknande sätt

som TUAL.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar.

Utdata Listfil.

VV_TRAFIK_RAKNING.SAS _
Kommentar Läser in Vägverkets trafikmätningar till ett SAS-dataset.

Indata Datafil med Vägverkets trafikmätningar.

Utdata SAS-dataset.

9.1 Plottning av medelhastigheter och flöden från Vägver-
kets trafikmätningar

Under det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.VV.TRAFIKRAK-

NING.MHAST_FLODE> finns program för plottning av medelhastigheter och

flöden där indata är Vägverkets traifkmätningar. Programmen använder TAG för

plottning.

VV_PLOTT.FOR
Kommentar Programmet plottar automatiskt medelhastigheter och trafikflöden på

timnivå för två mätplatser. Användaren anger en specifik dag som

skall plottas. Programmet letar rätt på den specifika dag som Önskas

plottas och skriver data på den form som krävs för användning av

TAG, en fil med medelhastigheterna (UT1.DAT) och en med trafik-

flödena (UT2.DAT). Programmet förutsätter att mätningarna är

gjorda i Västerbottens län.

Indata VV:s trafikräkningar, PLOT.PLO som innehåller alla standardkom-

mandon till TAG och TEMPOCOM som är en kommandofil för

uppstartandet av TAG.

Utdata En fil med medelhastigheterna (UT1.DAT), en med trafikflödena

(UT2.DAT) och en fil med kommandon för utformandet av grafen

(KLAR.PLO).
Funktion Inledningsvis anger användaren den dag som skall plottas, därefter

mätplatsernas namn, Vägverkets benämning på platserna och namnet
på datafilen med mätresultaten. Programmet läser filen PLOT.PLO
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som innehåller de flesta kommandon till TAG och kompletterar med

kurvbenämningar och titlar. Kommandona skrivs på filen

KLAR.PLO. Programmet letar rätt på den specifika dag som önskas
plottas och skriver data på den form som krävs för användning av

TAG, en fil med medelhastighetema (UT1.DAT) och en med trafik-

flödena (UT2.DAT).

Programmet startar TAG automatiskt. Figuren plottas på en slav-

plotter.

PLOT.PLO, KLAR.PLO, TEMPO.COM och TAGPRO.DAT

Datafilerna och kommandofilema används av VV_PLOTT.FOR.

9.2 Vägverkets trafikmätningar i Västerbottens län

Under det här directoryt <H.VELIN._MINSALT.VV_TRAFIKRAK-

NlNG.TAG__AC_LAEN> finns program för plottning av medelhastigheter och

flöden för personbilar och tung trafik. Programmen använder TAG för plottning.

TRAF_R_EJ_FUNGERAR.FOR
Kommentar Programmet skriver ut på slavskrivaren de tidsperioder då Vägver-

kets trafikräkningar ej har fungerat.
Indata Vägverkets trafikräkningar.

Utdata Text på slavskrivare.
Funktion Användaren får ange den nummerkod som Vägverket använder för

sina trafikmätningar.

MEDELHAST.FOR
Kommentar Programmet beräknar medelhastigheten för hela perioden som finns

tillgänglig på datafilen med trafikräkningar. Medelhastigheterna

beräknas för alla dagar för såväl personbilar som tunga fordon. Hän-

syn tas till antalet fordon för varje medelvärdesberäkning av hastig-

heterna som görs av Vägverkets mätutrustning.

Indata Vägverkets trafikräkningar.

Utdata Lista på slavskrivaren.
Funktion Användaren får ange filnamn samt Vägverkets punktnummer.

MEDELHAST2.FOR
Kommentar Samma som MEDELHASTFOR med den skillnaden att program-

met ej tar hänsyn till antalet bilar i tidigare medelvärdesberäkningar

av hastigheter.

PLOTTDATUM.FOR
Kommentar Nästan samma som VV_PLOTT.FOR i kapitel 9.1. Det som skiljer

är att här plottas endast personbilar och att programmet inte plottar

figuren på en slavplotter utan skriver kommandona för plottem på

filen STDOOOOl .DAT.

PLOT.PLO, KLAR.PLO, TEMPO.COM och TAGPRO.DAT

Datafilerna och kommandofilema används av PLOTTDATUMFOR.
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TUNG.FOR
Kommentar Nästan samma som VV_PLOTT.FOR i kapitel 9.1. Det som skiljer

är att här plottas endast tunga fordon och att programmet inte plottar

figuren på en slavplotter utan skriver kommandona för plotternpå

filen STDOOOOI DAT.

TUNG.FLO, TUNGP.PLO, TEMPO.COM och TAGPRODAT

Datafilerna och kommandofilema används av TUNG.FOR.

A.COM
Kommentar Kommandofil för flera plottar av mätningar gjorda i Västerbottens

län och automatisk plottning på en plotter.
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