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Förord 
Projektet Olycksrisker vid olika vinterväglag ingår som en del i Tema Vinter-
modell – ett projekt som skall göra det möjligt att beräkna de viktigaste effekterna 
för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom 
vinterväghållningen. Tema Vintermodell finansieras gemensamt av Vägverket och 
Vinnova. 

Stort tack till Carl-Henrik Ulegård, projektledare vid Vägverket, Jan Ölander 
och Östen Johansson, också vid Vägverket samt till Staffan Möller och Gudrun 
Öberg, VTI, för kloka synpunkter på och kommentarer till rapporten. 

Ett särskilt tack till Ove Bennebäck (f.d. Widegren), Widegrens PC-system och 
Arne Land, VTI, för träget bistånd med datorkörningar av väglagsfördelningar 
respektive olycksdata på alla upptänkliga sätt. 
 
Linköping i oktober 2002 
 
 
 
Carl-Gustaf Wallman 
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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt är att ta fram genomsnittliga olyckskvoter (antal olyckor 
per miljon fordonskilometer) vid olika väglag, fördelade på olika driftstandard-
klasser samt dessutom med Sverige indelat i fyra klimatzoner. Olyckskvoterna 
beräknas dels i absoluta mått, dels relativt risken vid torr barmark vintertid. 
Dessutom beräknas olyckskvoterna som funktion av hur ofta respektive väglag 
förekommer under vintersäsongen, även detta såväl absolut som relativt. 

Väglagen begränsas till de fem som förekommer vid polisens olycksrapporte-
ring (torr resp. fuktig/våt barmark, packad snö/tjock is, tunn is/rimfrost samt lös 
snö/snömodd). Olycksmaterialet omfattar samtliga olyckor på det statliga vägnätet 
exklusive viltolyckor. I en fortsättning kommer olyckor med skadeföljden svår 
personskada eller dödsfall att studeras. 

Under de fyra vintersäsongerna 1993/94–1996/97 företogs väglagsobserva-
tioner i cirka 2 000 punkter på det statliga vägnätet i de olika klimatzonerna. 
Observationerna skedde i representativa punkter för vägar i de olika drift-
standardklasserna. 

Ur Vägdatabanken har hämtats uppgifter för de fyra vintersäsongerna om 
trafikarbetet i varje driftstandardklass och län samt polisrapporterade olyckor per 
väglag och län. Data summerades därefter till klimatzonsnivå. 

Resultaten kan sammanfattas sålunda: 
 

• Is-/snöväglag har generellt sett cirka 3–30 gånger högre olyckskvot än den 
för torr barmark, med väglaget tunn is som det farligaste 

• Olyckskvoterna vid olika is-/snöväglag har ett exponentiellt samband med 
den andel av det totala trafikarbetet under vintersäsongen, som utförs på 
det aktuella väglaget. Se nedanstående figur 
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1 Bakgrund 
Som underlag för investeringskalkyler av vägar och gator har man sedan åtskilliga 
år utvecklat sofistikerade modeller för beräkning av de samhällsekonomiska 
effekterna. För drift- och underhållsområdet har motsvarande utveckling varit av 
betydligt lägre dignitet, vilket får ses som en stor brist exempelvis när det gäller 
att konkurrera om resurser inom en begränsad budget. 

Projektet ”Tema Vintermodell” kommer inom några år att leda till en modell 
för optimering av vinterväghållningen för största delen av det statliga vägnätet. 
Vintermodellen innehåller ett antal delmodeller för vilken effekt olika väglag har 
för fordon, väghållare och miljö samt inte minst för trafikanter i form av restider 
och säkerhet. Vi kommer att med modellerna kunna beräkna de marginaleffekter 
som uppkommer på grund av förändrade förekomster av olika vinterväglag som 
följd av ändrade vinterväghållningsstrategier. Det största problemet här är, att 
olika vinterväglag ofta är kortvariga och övergår i andra former. Detta innebär att 
det är svårt att ta fram empiriskt underlag för modellbyggandet, i synnerhet för 
olycksrisken. 

Risken för olycka uttrycks med olyckskvoten, som konventionellt brukar anges 
som antal olyckor per trafikarbete (olyckor per miljon axelparkilometer eller per 
miljon fordonskilometer). För att beräkna olycksrisken på olika, preciserade 
vinterväglag krävs alltså för det första att väglagen vid olyckstillfällena är kända 
samt att vi dessutom kan skatta de trafikarbeten som utförts på dessa väglag. 
Åtskilliga undersökningar har gjorts för att beräkna genomsnittliga olyckskvoter 
vid olika väglag, se t.ex. sammanfattningar i ”Effekter av vinterväghållning. State-
of-the-Art” (Wallman, Wretling, Öberg, 1997). Detta kan vara nog så svårt, men i 
Vintermodellen skall dessutom effekterna på olyckskvoterna skattas vid margi-
nella förändringar i väglagens förekomst. Detta är ännu besvärligare, som kommer 
att framgå nedan. 
 
 
 
2 Syfte och begränsningar 
Syftet med detta delprojekt inom Tema Vintermodell är att ta fram genomsnittliga 
olyckskvoter vid olika väglag, fördelade på olika driftstandardklasser samt dess-
utom med Sverige indelat i fyra klimatzoner (se nedan). Olyckskvoterna beräknas 
dels i absoluta mått, dels relativt risken vid torr barmark vintertid. Dessutom 
beräknas olyckskvoterna som funktion av hur ofta respektive väglag förekommer 
under vintersäsongen, även detta såväl absolut som relativt. 

Väglagen begränsas till de fem, som förekommer vid polisens olycksrapporte-
ring (se nedan). Olycksmaterialet omfattar samtliga olyckor på det statliga väg-
nätet exklusive viltolyckor. I en fortsättning kommer olyckor med skadeföljden 
svår personskada eller dödsfall att studeras. 
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3 Definitioner och förklaringar 
Det statliga vägnätet indelas efter de sex driftstandardklasserna enligt DRIFT96 
(Vägverket, 1996), dvs. klass A1–A4: vägar som i princip skall vara fria från is 
och snö vid uppehållsväder och inom viss tid efter snöfall samt klass B1–B2: 
vägar där packad snö eller tjock is tillåts på körbanan, friktionen skall dock vara 
tillfredsställande. 

Eftersom olyckskvoterna med fog kan antas vara beroende av vintrarnas 
karaktär och längd, så indelas landet i fyra klimatzoner enligt följande (gamla) 
länsindelning: 

 
 Södra Sverige: H, I, K, L, M, N samt O län 
 Mellersta Sverige: B, C, D, E, F, G, P, R, T samt U län 
 Nedre norra Sverige: S, W samt X län 
 Övre norra Sverige: Y, Z, AC samt BD län 
 
Olyckskvoten (stundtals även benämnd olycksrisken) uttrycks här i antal olyckor 
per miljon fordonskilometer. Det är frågan om samtliga polisrapporterade olyckor 
exklusive viltolyckor. 

Trafikarbetsberäkningen är baserad på årsdygnstrafiken, utan viktning med 
hänsyn till årstid etc. Trafikarbetet är uttryckt i miljoner fordonskilometer. Väg-
lagsfördelningarna är viktade efter trafikarbetet, som i detta fall korrigerats med 
hänsyn till inverkan av månad och veckodag enligt tabellen i bilaga 1. 

Olyckskvotsberäkningarna differentieras på följande fem väglag (enligt 
polisens bedömning): 

 
 TB: torr barmark 
 FB, VB: fuktig eller våt barmark 
 PS, TJI: packad snö eller tjock is 
 TUI, RIM: tunn is eller rimfrost 
 LS, SM: lös snö eller snömodd 
 
Väglagsfördelningarna bygger på utförda observationer, som har skett under olika 
långa perioder i klimatzonerna: 
 
 Södra Sverige: 15 november–15 mars (4 månader) 
 Mellersta Sverige: 15 oktober–15 april (6 månader) 
 Nedre norra Sverige: 1 oktober–30 april (7 månader) 
 Övre norra Sverige: 1 oktober–30 april (7 månader) 
 
Med varaktigheten för ett is-/snöväglag avses den andel av det totala trafikarbetet 
under vintersäsongen, som utförs på det aktuella väglaget. Båda uttrycken före-
kommer i notatet. Med frekvensen för ett is-/snöväglag avses vid hur många till-
fällen det aktuella väglaget uppkommer under vintersäsongen. 
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4 Tidigare studier 
För att kunna skatta olyckskvoterna vid olika väglag är det, som nämnts ovan, en 
förutsättning att vi känner till antalet olyckor och det trafikarbete, som före-
kommit på respektive väglag. Detta var möjligt 1973 och 1977, då väglagsstudier 
gjordes över hela landet, och flera olycksundersökningar gjordes baserade på data 
från dessa år: (Nilsson, 1976; Andersson, 1978; Brüde, Larsson, 1980-1; Brüde, 
Larsson, 1980-2; Schandersson, 1986; Schandersson, 1988). Vid olycksrapporte-
ringen gjorde man vid denna tid ingen åtskillnad mellan olika vinterväglag, de 
klassades generellt som is-/snöväglag. Det torde dock vara en avsevärd skillnad i 
risk mellan t.ex. tunn is och packad snö. 

En annan viktig faktor när det gäller att bedöma aktualiteten för dessa studier 
är att driftstrategierna på 1970-talet var påtagligt annorlunda än dem vi har i dag. 

Det borde alltså vara av stort värde att kunna göra motsvarande undersökningar 
på ett modernare dataunderlag och även försöka utveckla metodiken. 
 
 
 
5 Hypoteser 
Följande hypoteser formuleras för denna studie: 
 
1. Olyckskvoten på barmark är lägre, ju högre driftstandard vägnätet har, efter-

som driftstandarden är kopplad till vägstandarden 
2. För samma väglag i samma driftstandardklass är medelvärdet av olycks-

kvoterna olika i olika klimatzoner 
3. Olyckskvoten för olika is-/snöväglag är beroende av frekvensen och varaktig-

heten för dessa 
4. Olyckskvoten för is-/snöväglag är högre ju högre driftstandard vägnätet har 
5. Olyckskvoten för ett visst vägnät och ett visst is-/snöväglag ökar, ju kortare tid 

detta väglag förekommer 
 
Några av hypoteserna uttrycker ungefär samma sak, men för full förståelse är det 
viktigt att precisera dem på detta sätt. 

I de tidigare nämnda undersökningarna har man konstaterat höga olyckskvoter 
vid is-/snöväglag, om än med stora spridningar. Olyckskvoten har t.ex. konsta-
terats vara 2–20 gånger högre än den för torr barmark. Det borde alltså vara en 
stor trafiksäkerhetsvinst med att minska förekomsten av vinterväglag. Emellertid 
tyder resultatet från vissa studier (bl.a. Andersson, 1978) på att en minskad andel 
is-/snöväglag kan medföra en så stark ökning av olycksrisken på den kvarvarande 
andelen, att säkerhetsvinsten med ökad andel barmark helt kan gå förlorad. Detta 
skulle vara en följd av att man blir mindre van att köra på vinterväglag och att 
överraskningseffekterna blir vanligare. Denna teori brukar kallas ”pessimistmo-
dellen”, till skillnad mot ”optimistmodellen”, där man antar att olycksrisken på 
vinterväglaget är konstant och man därför kan tillgodoräkna sig hela säkerhets-
vinsten. I figur 1–3 åskådliggörs konsekvenserna av de bägge tankesätten. Ytter-
ligare en faktor som kan öka antalet olyckor visas också, nämligen att trafikarbetet 
kan tänkas öka, då väglaget blir bättre. Fler resor skulle alltså företas då bra väg-
lag blir vanligare. 
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Figur 1  Utgångsläge (före ökad åtgärdsinsats). 
 

Olyckskvot

Trafikarbete under vintersäsongen

Is- och snö-
väglag Barmark

 
Figur 2  Optimistmodellen. Ytan av den gröna rektangeln svarar mot minskat 
antal olyckor. 
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Olyckskvot

Trafikarbete under vintersäsongen

Is- och snö-
väglag Barmark

 
Figur 3  Pessimistmodellen. De röda rektanglarna svarar mot ökat antal olyckor. 
 
 
6 Metod 
6.1 Datakällor 
Ur Vägdatabanken (VDB) kan vi erhålla uppgifter om olyckor och trafikarbeten, 
uppdelade på olika konfigurationer av driftstandardklasser och geografiska om-
råden. Däremot finns inga uppgifter om väglagsfördelningar där. 

Under de fyra vintersäsongerna 1993/94–1996/97 företogs väglagsobserva-
tioner i cirka 2000 punkter på det statliga vägnätet under de perioder i de olika 
klimatzonerna som beskrivits ovan. Observationerna skedde i representativa 
punkter för vägar i de olika driftstandardklasserna. Här finns ett unikt material för 
att skatta väglagsfördelningarna under dessa vintrar (Möller, Wretling, 1998). 

Sålunda har ur VDB hämtats uppgifter om trafikarbetet i varje drift-
standardklass och län samt polisrapporterade olyckor per väglag och län. Data 
summerades därefter till klimatzonsnivå. 
 
6.2 Bearbetning 
Väglagsobservationerna transformerades ursprungligen till ett antal väl definiera-
de väglag, dock fler än de som polisen rapporterar. Därför gjorde vi här ytterligare 
en transformation till de fem olycksväglagen. Fördelningarna beräknades sedan 
för varje driftstandardklass i varje klimatzon. 

Trafikarbetet per väglag kunde därefter beräknas, på basis av det totala trafik-
arbetet under den aktuella observationsperioden samt väglagsfördelningen, allt per 
klimatzon och driftstandardklass. 

För olyckorna visade det sig att upp till 10 % saknade väglagsangivelse för 
vissa län. Dessa olyckor fördelades på de olika väglagen i proportion till trafik-
arbetet. Därefter summerades länens data till klimatzonsnivå. 
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En första olycksstudie genomfördes 1999 för den sista vintersäsongen 
(Wallman, 1999). Relevanta delar från den ingår i detta notat. 
 
6.2.1 Medelvärden 
Med ovan nämnda underlagsdata kunde olyckskvoterna enkelt beräknas för varje 
väglag i varje driftstandardklass i varje klimatzon. Resultatet blev medelvärden på 
olyckskvoterna för respektive säsong. Både antal olyckor och trafikarbete visade 
sig vara litet för vissa is-/snöväglag, i synnerhet på högtrafikerade vägar i södra 
Sverige; underlaget för olyckskvotsberäkningen blev då mycket bräckligt. En 
summering av samtliga säsonger gav ett stabilare underlag, samtidigt som resul-
tatet då representerar ett medelvärde av flera vintrar. 
 
6.2.2 Olyckskvot – varaktighet 
Pessimistmodellen kan formuleras som att ”ju sällsyntare ett vinterväglag är, 
desto högre blir olycksrisken”. Flera indikationer finns att så är fallet. De studier 
som gjorts hittills, har emellertid haft ett klent empiriskt underlag, man har därför 
efterlyst mer djuplodande studier men också experiment. 

Avsikten med Vintermodellen är ju att marginaleffekter av förändringar av 
vinterväghållningen skall kunna beräknas. Det är därför nödvändigt att sådana be-
räkningar också kan göras för olyckorna. Dataunderlaget för detta projekt är så 
omfattande, att vi borde kunna konstruera mycket bättre beräkningsmodeller än 
vad som nu existerar. 

En annan aspekt är att vi i modellen borde frigöra oss från dagens drift-
standardregler, med dess indelning i olika standardklasser – detta är ju inte för 
evigt givet. 

Den metod vi tillämpat här är att samtliga driftstandardklasser analyseras 
gemensamt, dvs. A- och B-vägar särskiljs inte. För att få ett stabilare underlag för 
analysen, har dock data för standardklasserna slagits samman parvis: A1+A2, 
A3+A4 respektive B1+B2. Uppdelningen på olika väglag och klimatzoner bibe-
hölls. Andelen trafikarbete för varje väglag (varaktigheten) under vintersäsongen 
beräknas lätt – trafikarbetet för respektive väglag var ju känt sedan tidigare, lik-
som det totala trafikarbetet. Vi får slutligen olyckskvoterna för varje is-/snöväglag 
fördelade efter varaktighet. Däremot kommer vi inte med denna metod åt eventu-
ella variationer i den marginella olyckskvoten under vintern, som kan bero på 
ökad risk vid ”första halkan” eller på frekvensen – olyckskvoten kan mycket väl 
tänkas vara olika, om samma väglag är uppdelat på ett antal tillfällen eller före-
kommer under en sammanhängande tidsrymd. 
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7 Resultat 
7.1 Medelvärden 
I tabell 1a–d visas medelvärden för olyckskvoter för de fyra vintersäsongerna, per 
klimatzon, driftstandardklass och väglag. 
 
Tabell 1a  Olyckskvoter för klimatzon södra Sverige, olyckor per miljon fordons-
km. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

TB 0,49 0,32 0,42 0,58 0,24 0,53 
FVB 0,40 0,28 0,31 0,40 0,30 0,57 
PS 5,81 7,09 2,19 2,39 0,66 1,40 
TUI 16,28 6,12 3,38 8,62 1,00 2,51 
LS 4,52 2,96 1,89 1,62 0,95 1,70 

 
Tabell 1b  Olyckskvoter för klimatzon mellersta Sverige, olyckor per miljon 
fordonskm. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

TB 0,22 0,21 0,27 0,32 0,32 0,43 
FVB 0,34 0,27 0,26 0,35 0,34 0,44 
PS 12,02 3,44 1,75 1,32 1,12 1,20 
TUI 20,66 4,74 2,68 3,95 2,24 1,90 
LS 3,45 3,86 1,51 1,33 1,02 0,92 

 
Tabell 1c  Olyckskvoter för klimatzon nedre norra Sverige, olyckor per miljon 
fordonskm. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

TB  0,18 0,19 0,20 0,18 0,27 
FVB  0,18 0,20 0,21 0,20 0,47 
PS  3,09 0,84 0,55 0,60 0,70 
TUI  2,41 1,18 1,57 0,85 0,92 
LS  1,56 1,25 1,02 1,22 1,17 

 
Tabell 1d  Olyckskvoter för klimatzon övre norra Sverige, olyckor per miljon 
fordonskm. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

TB  0,27 0,24 0,35 0,14 0,19 
FVB  0,19 0,27 0,28 0,22 0,27 
PS  0,89 1,70 5,19 0,43 0,41 
TUI  2,92 1,09 0,72 0,39 0,51 
LS  1,21 2,28 1,40 1,19 0,62 
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I tabell 2a–d visas på samma sätt de relativa olyckskvoterna, dvs. satta i relation 
till olyckskvoterna vid torr barmark. 
 
Tabell 2a  Relativa olyckskvoter för klimatzon södra Sverige. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

TB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FVB 0,82 0,88 0,74 0,68 1,27 1,07 
PS 11,79 22,01 5,25 4,11 2,79 2,65 
TUI 33,04 18,98 8,11 14,83 4,23 4,74 
LS 9,16 9,18 4,52 2,78 4,03 3,21 

 
Tabell 2b  Relativa olyckskvoter för klimatzon mellersta Sverige. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

TB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FVB 1,54 1,27 0,96 1,10 1,06 1,04 
PS 54,61 16,14 6,37 4,11 3,48 2,83 
TUI 93,86 22,26 9,77 12,34 6,98 4,47 
LS 15,67 18,12 5,51 4,14 3,17 2,17 

 
Tabell 2c  Relativa olyckskvoter för klimatzon nedre norra Sverige. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

TB  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FVB  0,95 1,05 1,06 1,10 1,72 
PS  16,79 4,29 2,82 3,28 2,56 
TUI  13,11 6,09 8,07 4,61 3,36 
LS  8,46 6,43 5,21 6,63 4,27 

 
Tabell 2d  Relativa olyckskvoter för klimatzon övre norra Sverige. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

TB  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FVB  0,71 1,15 0,81 1,64 1,41 
PS  3,32 7,16 15,01 3,22 2,14 
TUI  10,88 4,61 2,09 2,89 2,67 
LS  4,50 9,61 4,04 8,80 3,24 

 
Tabellerna 1 och 2 kräver några kommentarer: 
• Hypotes 1 bekräftas med vissa undantag, främst för södra och övre norra 

Sverige. Hypoteserna 2 och 4 bekräftas i stort sett entydigt 
• I södra och övre norra Sverige är den skattade olyckskvoten på fuktig eller 

våt barmark ofta väsentligt lägre än den för torr barmark. Detta strider mot 
vedertagna föreställningar och resultat från tidigare gjorda studier 

• Olyckskvoten på torr barmark är väsentligt högre i södra Sverige än i övriga 
klimatzoner för de A-klassade vägarna 

• Olyckskvoterna i norra delen av landet är generellt sett lägre än i den södra 
delen 
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Även om de absoluta olyckskvoterna kan vara intressanta, så är nog de relativa 
kvoterna av större betydelse, dessa kan t.ex. tillämpas i EVA-modellen som multi-
plikatorer till EVA-modellens absolutvärden. I tabell 2 ser man, att relationerna 
för södra Sverige inte skiljer sig påtagligt från dem i de övriga klimatzonerna. 
Man kan fundera över, om polisen varit flitigare med att rapportera olyckor i 
södra Sverige än annorstädes. 

Beträffande norra Sverige är de absoluta olyckskvoterna där lägre än i landets 
södra delar, vilket då skulle tyda på en lägre rapporteringsgrad. Detta skulle i så 
fall inte vara förvånande med tanke på glesbygderna och de långa avstånden i 
norr. 

En annan omständighet att ha i åtanke är, att underlaget för riskberäkningarna 
är litet, speciellt för is-/snöväglag i södra och mellersta Sverige på A1- och A2-
vägar, trots att data för fyra vintersäsonger summerats. 

Vissa mer eller mindre systematiska felkällor förekommer också, exempelvis 
skedde väglagsobservationer endast på vardagar mellan kl. 06.00–22.00. Väglaget 
”tunn is” torde vara mest förekommande nattetid, därför är olyckskvoterna på 
detta väglag troligen överskattade. Polisen har inte heller samma bedömnings-
grunder för väglagen som väglagsobservatörerna, vilket också påverkar riskberäk-
ningarna. 

Medelvärdesberäkningarna bör vara konsistenta med tidigare studier, exempel-
vis bör ju olyckskvoten för fuktig eller våt barmark alltid vara högre än för torr 
barmark, för att de skall vara användbara i Vintermodellen och EVA-modellen. 
Däremot behöver relationerna mellan olika vinterväglag inte vara likartade för alla 
klimatzoner, vilket framgår av varaktighetsstudien nedan.  

Resultaten från medelvärdesberäkningen bör alltså bearbetas vidare, förslagsvis 
med ”ingenjörsmässiga metoder”, dvs. med tillämpning av erfarenhet, intuition 
och sunt förnuft. 
 
7.2 Olyckskvot – varaktighet 
Om man beräknar de trafikarbetsmässiga andelarna för varje is-/snöväglag och för 
varje säsong, finner man att de varierar kraftigt inom varje klimatzon, vilket fram-
går av tabell 3. 
 
Tabell 3  Spännvidden i varaktigheter för is-/snöväglag i de fyra klimatzonerna. 

 Packad 
snö/tjock is 

Tunn is/rimfrost Lös snö/snömodd 

Södra Sverige 0,0005–0,19 0,002–0,14 0,01–0,12 

Mellersta Sverige 0,002–0,16 0,004–0,10 0,02–0,16 

Nedre norra Sverige 0,002–0,27 0,02–0,18 0,02–0,13 

Övre norra Sverige 0,01–0,49 0,02–0,36 0,02–0,14 
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Generellt sett svarar undre gränsen mot A1+A2-vägar och den högre mot B1+B2-
vägar. Om pessimisthypotesen är sann, bör alltså olyckskvoterna vara högre för 
kortare varaktigheter och vice versa. 

Det visar sig, att om man logaritmerar olyckskvoter och trafikarbetsandelar, 
kan man göra en linjär regression där generellt sett mycket goda förklaringsgrader 
(determinationskoefficienter, R2-värden) erhålls. Sambanden har uttryckts som 

 
ln(10×OKi) = k1×ln(1000×TAi/TAtot) + k2 

 
där OKi är olyckskvoten för väglag i, TAi är trafikarbetet på väglag i och TAtot 

är det totala trafikarbetet under vintersäsongen för ett visst driftstandardklasspar i 
en viss klimatzon, k1 är regressionslinjens riktningskoefficient (negativ) och k2 är 
interceptet.  

Regressionerna separeras endast på väglag och klimatzon, dvs. varje regression 
baseras på samtliga standardklasser och vintrar. Resultaten från varje klimatzon 
visas i bilaga 2. 

För att omvandla ekvationen till en begripligare exponentialfunktion, kan man 
genomföra följande matematiska operationer: 
 
 ln(10×OKi) = ln(1000k1 × (TAi/TAtot)k1) + ln(ek2) 

 
som blir 
 

 ln(10×OKi) = ln(ek2 × (103k1 × (TAi/TAtot)k1) 
 
och slutligen 
 

 OKi = c×(TAi/TAtot)k1 

 
där 

 c = ek2 × 103k1-1 
 
Jämförelser mellan de olika olycksrisksambanden kan göras på två grunder, 
antingen efter klimatzon eller efter väglag. Resultat från bägge jämförelserna 
redovisas nedan. 
 
7.2.1 Indelning efter klimatzoner 
I ett Excel-blad kan man enkelt tabellera olyckskvoten som funktion av olika 
trafikarbetsandelar, där värdena på parametrarna k1 och k2 skiljer sig mer eller 
mindre för varje klimatzon och väglag. I bilaga 3 visas sambanden som har sitt 
ursprung i regressionsekvationerna i bilaga 2. 

Modellen är ny och behöver sannolikt kalibreras ytterligare, men den är ändå 
lämplig att använda vid effektberäkningar redan nu, därför att den gör det möjligt 
att beräkna marginalinverkan av ändrad driftstandard på en helt annan nivå än 
man kunnat göra tidigare.  

Några reflektioner kring modellen bör dock göras i detta sammanhang: 
Eftersom modellen innehåller exponentialfunktioner, är olycksrisken mycket 

känslig för förändringar i parametrarna k1 och k2. 
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Det empiriska underlaget bygger på väglagsobservationer, dels av polis vid 
olyckstillfällen dels av särskilda observatörer för beräkning av trafikarbeten. 
Risken för felaktiga rapporteringar är sannolikt inte försumbar, och dessutom 
beroende av vilken väglagstyp det är fråga om. 

Regressionslinjerna för de olika väglagen är inte parallella, vilket i vissa fall 
leder till att riskförhållandet mellan två väglag kan ”byta plats”, t.ex. att olycks-
risken vid tunn is blir lägre än den vid packad snö då andelen trafikarbete över-
stiger ett visst värde. Detta kan bero på brister i polisens rapportering av väglaget 
eller att väglaget inte observerats på grund av att det mestadels förekommit 
nattetid. En ingenjörsmässig metod har tillgripits för att råda bot på detta. Väg-
lagen barmark och packad snö/tjock is antas vara lätta att bedöma och ha jäm-
förelsevis lång sammanhängande varaktighet, och bör då vara tämligen fria från 
felrapporteringar. Däremot torde väglagen lös snö/snömodd och i än högre grad 
tunn is/rimfrost vara svårbedömda och ofta kortvariga. Dessa båda väglag torde 
vara underrapporterade av observatörerna. Kortvarigheten kan också innebära att 
polisen inte har möjlighet att ifrågasätta att förare skyller på väglaget som olycks-
orsak. Bägge bristerna leder till för höga olyckskvoter.  

Godtar man detta resonemang, kan man korrigera lutningen på regressions-
linjerna för lös snö respektive tunn is så att de närmar sig riktningskoefficienten 
för packad snö. Förfarandet ger mindre ökning av olyckskvoten vid minskade 
andelar trafikarbete på lös snö respektive tunn is, dvs. man kompenserar för en an-
tagen felrapportering. Modellen blir med detta förfarande konsistent, i den 
meningen att riskerna vid olika väglag alltid har samma rangordning. För de fyra 
klimatzonerna erhålls då de olycksriskfunktioner som återfinns i bilaga 4. 

Ovanstående resonemang gäller olycksriskerna på vinterväglag. För barmarks-
väglagen har inget varaktighetssamband kunnat konstateras. 

Analogt med förfarandet vid medelvärdesberäkningen av olyckskvoterna, kan 
man relatera olyckskvoterna vid de olika is-/snöväglagen till olyckskvoten för torr 
barmark även för varaktighetsstudien. Regressionsanalyserna ger då förklarings-
grader mellan 0,65 och 0,95, utom för väglaget packad snö/tjock is i klimatzon 
övre norra Sverige, där förklaringsgraden endast är 0,26. Diagram för dessa resul-
tat visas inte här, utan redovisningen finns endast i indelningen efter väglag 
nedan. 
 
7.2.2 Indelning efter väglag 
I stället för att göra jämförelser inom varje klimatzon, kan man utgå från väglagen 
varvid man får jämförelser mellan klimatzonerna för varje is-/snöväglag. De 
absoluta olyckskvoterna visas på detta sätt i bilaga 5. 

Om man beräknar de relativa olyckskvoterna får man ett intressant resultat, 
vilket framgår av bilaga 6. Likheten mellan klimatzonerna är här påtaglig för varje 
väglag, undantaget väglaget packad snö i övre norra Sverige, men som nämnts 
ovan var förklaringsgraden låg där. För de relativa olyckskvoterna tycks det alltså 
finnas fog för att jämka samman kurvorna för klimatzonerna till en gemensam för 
varje väglag i hela landet. Den osäkerhet som finns i sambanden – i synnerhet vid 
låga varaktigheter – gör att det inte är motiverat att separera dem för varje klimat-
zon. 

Figur 4 visar ett jämkat förslag till de tre sambanden olyckskvot – varaktighet 
för väglagen packad snö/tjock is, tunn is/rimfrost samt lös snö/snömodd, gällande 
för hela landet. 
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Olyckskvot relativt torr barmark (vinter), hela Sverige
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Figur 4  Olycksriskens beroende av väglagens varaktighet under vintersäsongen. 
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Index för årsdygnstrafik (ÅDT) till veckodagstrafik 
(Från Schandersson, 1989) 

 
 
 
 
 Veckodagsindex för trafikmängd under olika vintermånader 

Månad Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
Okt 0,976 0,956 0,987 1,010 1,130 0,899 0,956 
Nov 0,921 0,900 0,914 0,927 1,016 0,753 0,798 
Dec 0,815 0,821 0,812 0,865 0,928 0,716 0,676 
        
Jan 0,799 0,773 0,798 0,806 0,861 0,648 0,639 
Feb 0,835 0,834 0,839 0,845 0,930 0,745 0,734 
Mars 0,885 0,874 0,897 0,921 0,990 0,815 0,835 
Apr 0,994 0,967 1,003 1,010 1,060 0,893 0,907 
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Regressionsanalys av logaritmerade samband mellan 
olyckskvot och andel trafikarbete 
 
Varje punkt i diagrammen svarar mot olyckskvoten för ett visst väglag och drift-
standardpar under en vintersäsong. Linjära regressionsekvationer har anpassats till 
punkterna; intercept, riktningskoefficient samt R2-värden finns angivna. 
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Olyckskvot - trafikarbete
Mellersta Sverige 1993/94 - 1996/97
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Olyckskvot - trafikarbete
Nedre norra Sverige 1993/94 - 1996/97
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Olyckskvot - trafikarbete
Övre norra Sverige 1993/94 - 1996/97
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Olyckskvoter som funktion av väglagens varaktighet; 
absoluta värden 
 
Resultaten är en direkt antilogaritmering av sambanden i bilaga 2. 
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Olyckskvot-varaktighet rådata, klimatzon mellersta Sverige
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Olyckskvot-varaktighet rådata, klimatzon nedre norra Sverige
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Olyckskvot-varaktighet rådata, klimatzon övre norra Sverige
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Olyckskvoter som funktion av väglagens varaktighet; 
anpassade funktioner; absoluta värden 
 
Här har riktningskoefficienter och intercept för regressionslinjerna anpassats med 
ingenjörsmässiga metoder, så att förhållandena mellan de olika is-/snöväglagen 
blir konsistenta. 
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Olyckskvot - varaktighet, klimatzon mellersta Sverige
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Olyckskvot - varaktighet, klimatzon nedre norra Sverige
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Olyckskvot - varaktighet, klimatzon övre norra Sverige
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Olyckskvoter som funktion av is-/snöväglagens varaktig-
heter; absoluta värden 
 
Här är olyckskurvorna sorterade efter väglag istället för efter klimatzon. 
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Väglag: lös snö/snömodd
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Olyckskvoter som funktion av is-/snöväglagens varak-
tigheter, beräknade relativt olyckskvoten på torr barmark 
 
Olyckskvoterna på is-/snöväglag för varje driftstandardpar och år har relaterats till 
motsvarande olyckskvot på torr barmark. 
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Väglag: lös snö/snömodd
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