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Förord 
Denna rapport redovisar uppbyggnaden av den första versionen av en väglagsmodell, 
som är en delmodell inom det stora projektet Tema Vintermodell.  

Tema Vintermodell, etapp 1 och 2 har genomförts under åren 2001–2005 och finansie-
rats av Vägverket och Vinnova. Projektet syftar till att beräkna och värdera de viktigaste 
konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhället i övrigt av olika strategier och 
åtgärder inom vinterväghållningen. 

Ett stor tack till våra kontaktpersoner på Vägverket, Carl-Henrik Ulegård, Dan Eriksson, 
Jan Ölander och Östen Johansson samt till Joakim Tiséus på Vinnova, för att ni har gett 
oss förtroendet att med stor frihet få genomföra projektet. 

Ett stort tack också till mina kollegor här på VTI, Carl-Gustaf Wallman, Anna Niska 
och Mats Wiklund för goda råd och hjälp med analyser inför konstruktionen av 
väglagsmodellen. 

 

Linköping juni 2006 

 

Staffan Möller 

Projektledare för väglagsmodellen 

 



 

Kvalitetsgranskning/Quality review 
Granskningsseminarium har genomförts den 25 april 2006 där professor Harald Norem, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Norge var lektör.  

Forskningsledare Staffan Möller har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus den 
8 juni 2006. Projektledarens närmaste chef, forskningschef Gudrun Öberg har därefter 
granskat och godkänt publikationen för publicering den 19 juni 2006. 

 

Review seminar was carried out on April 25, 2006 where Professor Harald Norem 
reviewed and commented on the report. Staffan Möller has made alterations to the final 
manuscript of the report. The research director of the project manager, Gudrun Öberg, 
examined and approved the report for publication on June 19, 2006. 
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Tema Vintermodell. Väglagsmodellen 
av Staffan Möller 
VTI 
581 95  Linköping 
 

Sammanfattning 
Väglagsmodellen är den centrala delen av Vintermodellen. Skälet till detta är att den 
producerar indata till de flesta av de modeller som beskriver effekter av olika slag så-
som olycksrisker, restider, bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Väglagsmodellen 
levererar en tillståndsbeskrivning för en vinter i form av en väglagsbeskrivning på tim-
nivå.  

Enligt beställarkraven begränsas väglagsmodellen till att beskriva väglaget för tvåfältig 
väg med mötande trafik på landsbygd. I denna etapp begränsas modellen även till att 
endast ange väglaget på körfältet. Ingen hänsyn tas således till förekommande vägrenar.  

Väglagsmodellen består av följande nio delmodeller. De fem första är relaterade till vid-
tagna åtgärder och fyra sista till trafik och väder. 
1. Förebyggande halkbekämpning 
2. Kombikörning 
3. Plogning 
4. Sandning 
5. Hyvling/isrivning 
6. Nedslitning av packad snö/tjock is 
7. Kondensering 
8. Bortstänkning 
9. Upptorkning. 

Under etapp 1 och 2 av Vintermodellen har mätdata rörande väder, trafik och åtgärder 
samlats in, systematiserats och analyserats för att ta fram den första versionen av en 
väglagsmodell. Arbetet har mycket starkt varit inriktat på att, inom den givna tidsramen, 
ta fram nio delmodeller som är körbara.  

Den största nyttan med hittills nedlagt arbete har inte varit beskrivningen av delmodel-
lerna i sig, utan uppbyggnaden av väglagsmodellens struktur. Även om förenklingar 
gjorts så finns en sammanhängande kedja från kraven som ställs i regelverket över väg-
lagsbeskrivningar före och efter åtgärd till kvantiteter salt och sand samt kostnad för 
utförda väghållningsåtgärder.  

Beskrivningen av delmodellerna gör det också möjligt att mera systematiskt och kost-
nadseffektivt än hittills inrikta den fortsatta modellutvecklingen. Hjälpmedlet för detta 
heter känslighetsanalys. Man kan med en sådan analys få klart för sig hur olika föränd-
ringar av väglagsmodellens delmodeller påverkar slutresultatet i Vintermodellen. 
Kanske kan en delmodell som mycket grovt beskriver väglaget vara fullt tillräcklig för 
ett acceptabelt slutresultat. Å andra sidan kan man upptäcka att en redan komplicerad 
delmodell måste vidareutvecklas eftersom den har avgörande betydelse för slut-
resultatet.  

I etapp 3 av Vintermodellen kommer väglagsmodellen att känslighetstestas och kalibre-
ras. Kompletterande fältmätningar behöver genomföras, utvärderas och implementeras.  
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Winter Model. Road condition model 
by Staffan Möller 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 

Summary 
The Road Condition Model is the central part of the Winter Model. The reason for 
this is that it produces input data for most of the models that describe effects of 
different kinds, such as accident risks, travel times, fuel consumption and environ-
mental impact. The road condition model supplies a condition assessment for a 
winter in the form of a road condition description on an hourly basis. 

According to the requirements of the client, the road condition model is confined 
to describing road conditions for two-lane roads with oncoming traffic in rural 
areas. At this stage, the model is also confined to describing road conditions in the 
traffic lane. No account is thus taken of hard shoulders, if any. 

The road condition model consists of the following sub models. The first five are 
related to maintenance measures taken and the last four to traffic and weather. 

1. Anti-icing treatment. 
2. Snow ploughing combined with anti-icing treatment. 
3. Snow ploughing. 
4. Gritting. 
5. Grading. 
6. Rut development in hard-packed snow or thick ice. 
7. Condensation. 
8. Splashing from a wet road. 
9. Drying of a moist road. 

During stages 1 and 2 of the Winter Model, measured data concerning weather, 
traffic and maintenance measures were collected, systematised and analysed in 
producing the first version of a road condition model. The work concentrated very 
hard on developing nine sub models, compatible with the Winter Model, within 
the given time frame. 

The greatest benefit of the work done so far has been not the description of the sub 
models as such, but the development of the structure of the road condition model. 
Even though simplifications have been made, there is a continuous chain from the 
requirements specified in the regulations via road condition descriptions before 
and after a certain measure to the quantities of salt and sand and the costs of 
various road maintenance measures that have been taken. 

The description of the sub models also enables continued model development to 
have a more systematic and cost effective focus than up to now. The tool used for 
this is sensitivity analysis. With such an analysis, it is possible to envisage what 
effect different changes in the sub models of the road condition model will have 
on the final result in the Winter Model. A sub model that gives a very rough 
description of the road conditions may perhaps be fully adequate for an acceptable 
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final result. On the other hand, it may be found that an already complicated sub 
model must be developed since it is of critical importance for the final result. 

In Stage 3 of the Winter Model, the road condition model will be subjected to 
sensitivity analysis and will be calibrated. Additional field measurements must be made, 
evaluated and implemented. 
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1 Bakgrund  
Väglagsmodellen är den centrala delen av Vintermodellen. Skälet till detta är att den 
producerar indata till de flesta av de modeller som beskriver effekter av olika slag så-
som olycksrisker, restider, bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Modellerna beskrivs 
kortfattat i Wallman et al. (2006). 

Enligt beställarkraven begränsas väglagsmodellen till att beskriva väglaget för tvåfältig 
väg med mötande trafik på landsbygd. I denna etapp begränsas modellen dessutom till 
att endast ange väglaget på körfältet. Ingen hänsyn tas således till förekommande väg-
renar.  

Underlaget till modellutvecklingen har till stor del hämtats från de mätplatser där data 
redan samlats in under en eller två vintersäsonger för utveckling av framkomlighets-
modellen (Wallman, 2005). Mätplatserna är belägna i region Mitt, Mälardalen och 
Sydöst. Både saltade och osaltade vägar ingår med trafikflöden på mellan 1 000 och 
3 500 fordon per dygn.  

I detta material finns, för ganska många perioder, uppgifter timme för timme om väder, 
trafikmängd, initialt väglag, utförda åtgärder samt vissa typer av väglagsutveckling, 
främst kopplade till plognings- och saltningsåtgärder. Insamling av resterande underlag, 
i första hand nedslitning av packad snö/tjock is på grund av dubbdäck samt bortstänk-
nings- och upptorkningsförlopp, gjordes fr.o.m. vintersäsongen 2002/2003. 
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2 Syfte 
Det övergripande syftet med väglagsmodellen är att leverera indata, en väglagsbeskriv-
ning, till de delmodeller i Vintermodellen som beskriver effekter av olika slag. Väg-
lagsbeskrivningen görs timme för timme under en hel vintersäsong.  

Syftet med etapp 1 och 2 av väglagsmodellen är att åstadkomma en körbar prototyp till 
den slutgiltiga beräkningsmodellen. Det innebär att alla väsentliga delmodeller inom 
väglagsmodellen ska finnas med och vara kopplade till varandra eller med andra ord att 
modellens struktur formas. Även om förenklingar görs i olika delmodeller så finns en 
sammanhängande kedja från de krav på väghållningsstandard som ställs i regelverket 
ATB Vinter 2003 (Vägverket, 2002) över väglagsbeskrivningar före och efter åtgärd till 
kvantiteter salt och sand samt kostnad för utförda väghållningsåtgärder.  
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3 Definitioner och förutsättningar  

Regelverk 
Utgångspunkten för beskrivningen i kapitel 6 av start och upprepning av åtgärd samt 
väglagsförändring är regelverket ATB Vinter 2003.  

I regelverket anges de krav som ställs på olika delar av vägen t.ex. på ett körfält. Kraven 
gäller bl.a. väglagstyp, snödjup, friktionsnivå och ojämnhet. Den tidpunkt då en åtgärd 
ska påbörjas styrs av så kallade startkriterier som kan vara ett visst snödjup eller ett visst 
friktionstal. När startkriteriet är uppfyllt har man sedan en viss maximal tid på sig, åt-
gärdstiden, att utföra åtgärden. Då åtgärden har utförts kontrolleras på nytt om startkrite-
riet är uppfyllt och därmed om åtgärden ska upprepas.  

Kraven i regelverket skiljer sig åt mellan olika standardklasser. I standardklass 1–3 ska 
körfältet vara fritt från is och snö vid uppehållsväder, om inte temperaturen är alltför 
låg. I standardklass 4–5 tillåter man snövägbana. Detta innebär att man saltar standard-
klass 1–3 medan standardklass 4–5 normalt sköts utan salt.  

Startkriterier i form av ett visst snödjup kontrolleras i väglagsmodellen mot nederbörds-
data enligt VädErsKombi. Beträffande VädErsKombi, se nedan. 

Vid tillämpning av regelverket har viss förenkling och anpassning till praxis gjorts. Det 
förutsätts också att åtgärderna alltid får full effekt. Om åtgärder ibland ska anses ha 
misslyckats krävs en speciell beskrivning. 

Väderbeskrivningar 
Som indata till framtida körningar med väglagsmodellen kommer väderbeskrivningar 
sannolikt att tas fram med hjälp av Vägverkets datorprogram VädErsKombi (Möller, 
2003). 

Dessa väderbeskrivningar levererar grunddata från VViS (Vägverkets VägVäderinfor-
mationsSystem) och från SMHI i form av lufttemperatur, vägytans temperatur, dagg-
punktstemperatur, vindhastighet, vindriktning, nederbördstyp och nederbördsmängd 
timme för timme under vintersäsongen. Dessutom anges vädersituationer på timnivå. 
Följande vädersituationer förekommer: 

− Snödrev (D) 

− Snöfall (S) 

− Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana (HN) 

− Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till (HT) 

− Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning (HR2) 

− Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning (HR1) 

− Snöblandat regn (SR) 

− Regn (R) 

− Uppehållsväder (ingen markering). 

De fyra vädersituationerna snöfall, snöblandat regn, regn och uppehållsväder baseras i 
huvudsak på en sorts grunddata, nämligen nederbördstyp, medan övriga vädersituatio-
ner grundas på kombinationer av olika grunddata. 
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Det bör understrykas att de fyra vädersituationerna ”Halka på grund av …” egentligen 
betyder ”Risk för halka på grund av … om inte verksam vinterväghållningsåtgärd vid-
tas.” Det bör också understrykas att regn i vädersituation tre ovan inkluderar underkylt 
regn.  

För att kunna koppla en viss väderbeskrivning till rätt delmodell i väglagsmodellen 
räcker det i allmänhet inte med att bara redovisa vädersituationerna timme för timme. I 
stället måste det dominerande vädret, vädertillfället, avgränsas och anges. Detta görs 
genom den procedur som redovisas i bilaga 1 och som särskiljer vädertillfällena 
snödrev, snöfall och halka. Vädertillfälle halka delas därefter upp i de fyra typer som 
angetts ovan. Proceduren för denna uppdelning framgår av bilaga 2. 

Tidsangivelser 
Tidsangivelser i väderbeskrivningar och i väglagsmodellen anges enligt följande exem-
pel. Timmarna under ett dygn numreras från 0 till 23.  

Klockan t anger en tidpunkt uttryckt i hela klockslag, t.ex. kl. 09.00, kl. 10.00 etc. För-
enklat skrivs detta kl. 9, kl. 10 etc. 

Timme t avser en tidsperiod på 60 minuter. Till exempel avser timme 9 perioden 
09.00–09.59. 

Sambandet mellan tidpunkter och tidsperioder visas nedan. 

 

Kl.                      t       t+1     t+2      t+3     t+4      t+5 

                          │       │        │        │        │        │ 

Timme                    t        t+1     t+2      t+3     t+4 
 

Kvantiteter och kostnader 
Beräkningar av kvantiteter salt och sand samt kostnader för förare, fordon och utrust-
ning anges i sorten kr/km väg. Med km väg avses längden i vägens ena riktning enligt 
vägdatabanken, s.k. enkel väglängd. För de flesta åtgärder krävs att väghållningsfordo-
net kör vägen fram och tillbaka, dvs. den åtgärdade väglängden blir två gånger den 
enkla väglängden.  
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Förkortningar för olika väglag 
Följande förkortningar används för olika väglag: 

TB = torr barmark 

FB = fuktig barmark 

VB = våt barmark 

RIM = rimfrost 

TUI = tunn is 

PS = packad snö 

TJI = tjock is 

LS = lös snö 

SM = snömodd. 

 

Följande beteckningssystem används för olika väglagskombinationer:  

SM1,8/PS betyder att 1,8 cm snömodd finns ovanpå packad snö (lager på lager).  

LS0,2/PS/TUI betyder att 0,2 cm snömodd finns ovanpå packad snö som i sin tur finns 
ovanpå tunn is (tre lager på varandra). 
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4 Litteratursökning om väglagsmodeller 
Under 2002 gjordes en sökning av litteratur som handlar om eller berör väglagsmodel-
ler. Sökningen resulterade i drygt 200 rapporter och artiklar som publicerats under 
perioden 1970–2001. 

Efter genomgång, sortering och prioritering av materialet återstod 16 referenser som 
bedömdes intressanta för arbetet med att utveckla en väglagsmodell på mikronivå 
(Wallman et al., 2005). Referenserna kan indelas i följande områden: 

− Väglagsmodeller 

− Väglagssensorer/väglagsdetektorer 

− Saltsensorer/salthaltsberäkningar 

− Övrigt. 

I det mest näraliggande området Väglagsmodeller fanns ytterst lite publicerat, bara tre 
rapporter.  

Den äldsta rapporten har titeln ”Føreforholdsmodell” och är författad av Arild Ragnøy, 
TØI (Ragnøy, 1987). Den beskriver hur den norska väglagsmodellen togs fram och 
testades i mitten/slutet av 1980-talet. Modellen arbetar med väglagsbeskrivningar två 
gånger per dygn, morgon och kväll. Rapportens bilaga är mycket detaljerad och redovi-
sar bl.a. på vilket sätt och i vilken takt som olika väglag övergår i varandra. 

Den andra rapporten heter ”Vinterväglagsmodell på makronivå” och är skriven av 
Staffan Möller, VTI (Möller, 1989). Rapporten beskriver ett försök att på översiktlig 
nivå konstruera en väglagsmodell som anger hur väglaget på ett vägnät beror av väder-
förhållanden och halkbekämpningsmetoder. Detaljeringsgraden på väglagsbeskrivning-
arna är vintersäsong. 

Den tredje och sista rapporten om väglagsmodeller, ”Utveckling av vinterväglagsmodell 
på mikronivå. Planprojekt”, är författad av Staffan Möller, VTI (Möller, 1990). Efter 
genomgång av aktuell kunskap och erfarenhet av dels väglagsinventeringar av olika 
detaljeringsgrad, dels befintliga väglagsmodeller presenteras i rapporten en filosofi för 
hur en mikromodell av hög kvalitet skulle kunna konstrueras. Detaljeringsgraden på 
väglagsbeskrivningarna är timnivå. En genomgång görs av vilka faktorer/variabler som 
bedöms ha störst påverkan på väglaget och avslutningsvis ges ett förslag till hur utveck-
lingen av en väglagsmodell på mikronivå bör påbörjas. 
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5 Uppbyggnad av väglagsmodellen 
Den första versionen av väglagsmodellen har byggts upp enligt följande. Väglaget 
beskrivs för var och en av körfältets fem observationsytor (Vägverket, 1996). I figur 1 
visas ena väghalvan av en tvåfältig väg. 

Körfält Vägren 

   1  2  3  4  5 

Dike 

1 = Körfältskant 

2 = Höger hjulspår 

3 = Mellan hjulspår 

4 = Vänster hjulspår 

5 = Vägmitt. 

Figur 1  Körfält indelat i fem observationsytor. 
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In- och utdataflödet till och från väglagsmodellen framgår av figur 2 och beskrivningen 
nedan. 

 

Åtgärder, timme t+1 
plogning, saltning, 

sandning, hyvling 

    

Figur 2  Indata till och utdata från väglagsmodellen. 

Indata 

− Väglag under timme t på nivån observationsyta (se figur 1 på föregående sida) 

− Mängd restsalt under timme t, om möjligt 

− Väder under timme t+1 omfattande vädersituation, väg-, luft- och daggpunkts-
temperatur, nederbördstyp och nederbördsmängd samt vindhastighet och vindrikt-
ning 

− Trafikflöde och medelhastighet under timme t+1 uppdelat på personbilar (PB) med 
och utan dubbdäck och lastbilar (LB) med och utan släp 

− Åtgärder som utförs under timme t+1 uppdelat på plogning, saltning, kombinerad 
plogning och saltning, s.k. kombikörning, sandning och hyvling. 

Utdata 

− Väglag under timme t+1 på nivån observationsyta 

− Väglag under timme t+1 på aggregerad nivå, t.ex. som 18 eller 5 typer av väglag. 
Denna väglagsbeskrivning är en förenkling av väglaget på nivån observationsyta 

− Friktionsklass i hjulspår under timme t+1, om möjligt 

− Mängd restsalt under timme t+1, om möjligt. 

 

Väglags-
modell 

Utdata, timme t+1 
• Väglag på timnivå 
• Friktion, om möjligt 
• Restsalt, om möjligt 

timme t 

Väder, timme t+1 
VädErsKombi-data 

Trafikflöde/hastighet, timme t+1 
PB med dubbdäck, PB utan dubbdäck 

LB med släp, LB utan släp 

16  VTI rapport 529 



 

6 Beskrivning av delmodeller  
Väglagsmodellen består av följande nio delmodeller. De fem första är relaterade till 
vidtagna åtgärder och de fyra sista till trafik och väder. De fyra sista delmodellerna kan i 
sin tur delas upp i mekaniska (nedslitning och bortstänkning) och fysikaliska (kondense-
ring och upptorkning) modeller.  

1. Förebyggande halkbekämpning 

2. Kombikörning 

3. Plogning 

4. Sandning 

5. Hyvling/isrivning 

6. Nedslitning av packad snö/tjock is 

7. Kondensering 

8. Bortstänkning 

9. Upptorkning. 

Utöver de nio delmodellerna behöver enklare beskrivningar göras av vilka väglag som 
uppkommer vid olika typer av nederbörd och hur dessa förändras om inga åtgärder vid-
tas. 

För att skaffa en utgångspunkt, när olika strategier inom vinterväghållning ska prövas i 
Vintermodellen, byggs de åtgärdsrelaterade delmodellerna i väglagsmodellen upp kring 
de startkriterier och åtgärdstider som gäller idag, dvs. som anges i ATB Vinter 2003. 
Uppbyggnaden görs på ett sådant sätt att startkriterier och åtgärdstider enkelt kan änd-
ras. 

 
6.1 Förebyggande halkbekämpning 
6.1.1 Start och upprepning av åtgärd 
Vid uppehållsväder och när åtgärdstid efter regn eller snöfall löpt ut gäller följande krav 
på friktionstal för körfält i standardklass 1–3 (ATB Vinter 2003). 

Tabell 1  Krav på friktionstal för körfält i standardklass 1–3 vid uppehållsväder och när 
åtgärdstid efter regn eller snöfall löpt ut. ATB Vinter 2003. 

Vägtemperatur (°C) Friktionstal 

högre än -6,0 barmark 

mellan -6,0 och -12,0 ≥ 0,35 

lägre än -12,0 ≥ 0,25 

Kraven ovan innebär att förebyggande halkbekämpning måste utföras på vägar i stan-
dardklass 1–3. Halkbekämpningen förutsätts ske med mättad saltlösning av båda kör-
fälten samtidigt i en hastighet av 50 km/tim. Mängden utspridd saltlösning antas vid torr 
eller fuktig vägbana vara 20 g/m2 körfält, vilket ger en saltgiva på knappt 5 g/m2 körfält 
eller ungefär 35 kg/km väg. Vid våt vägbana ökas saltgivan till 40 g/m2 körfält.  
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I väglagsmodellen förutsätts att förebyggande halkbekämpning påbörjas en timme efter 
att VädErsKombi indikerat halkrisk för halktyperna HN, HT, HR2 och HR1 oberoende 
av vägytans temperatur. Tidsskillnaden på 1 timme beror på att föraren ska inställa sig 
på driftområdet och saltbilen ska färdigställas för åtgärd. Start av åtgärd sker endast vid 
heltimmesklockslag. Åtgärdstiden beror på standardklass och sätts till följande: 

− 1 timme för standardklass 1 och 2 

− 1,5 timmar för standardklass 3. 

Dessa åtgärdstider innebär att man klarar att åtgärda en saltrunda på ca 50 km tvåfältig 
väg i standardklass 1 och 2 samt ca 75 km tvåfältig väg i standardklass 3.  

Det kan tilläggas att en tank med mättad saltlösning rymmer ca 8 m3. Med en sprid-
ningsmängd på 20 g saltlösning/m2 körfält räcker en tank till ungefär 70 km tvåfältig 
väg med normal körfältsbredd. 

Åtgärden förutsätts ha verkan under 3–5 timmar beroende på halktypen. För HN och 
HT gäller 3 timmar, för HR2 4 timmar och för HR1 5 timmar. Det innebär att ingen 
ytterligare åtgärd vidtas under en 3–5-timmarsperiod även om fler indikationer på 
halkrisk enligt ovan förekommer under perioden. Om däremot halkindikationer före-
kommer efter 4–6 timmar eller mer efter första åtgärd körs en andra runda förebyggande 
halkbekämpning. 

 
6.1.2 Väglagsförändring 
I samband med den förebyggande halkbekämpningen ändras väglaget normalt till våt 
barmark med vätskemängden 20 g/m2 körfält. Undantaget är när körfältet är fuktigt eller 
vått redan när saltningen görs. Då summeras vätskemängderna. Vid våt vägbana ökas 
dessutom den utspridda mängden saltlösning till 40 g/m2.  

Tidpunkten för väglagsförändringen ska avse ett medelvärde för saltrundan, dvs. 
0,5 timme efter att saltning påbörjats för standardklass 1 och 2 respektive 0,75 timmar 
efter att saltning påbörjats för standardklass 3. Se pilarna i figur 3 och 4 nedan.  

I+F betyder att föraren inställer sig på driftområdet och att saltbilen färdigställs för 
åtgärd. S betyder att rundan saltas. Väglaget beskrivs schematiskt som genomsnitt under 
några timmar före och efter saltning. TB, FB och VB står för torr, fuktig respektive våt 
barmark. 

Kl. t  t+1  t+2  t+3  t+4  t+5  

Timme │ t │ t+1 │ t+2 │ t+3 │ t+4 │  

Väder │  HR1 │ HR1 │ HR1 │  │  │  

Aktivitet │ I+F │ S │  │  │  │  

Medelvärde runda       ↑       │  

Väglag │ TB │ VB │ bortstänkning/upptorkning 

Figur 3  Förebyggande halkbekämpning. Standardklass 1 och 2. 
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Kl. t  t+1  t+2  t+3  t+4  t+5  

Timme │ t │ t+1 │ t+2 │ t+3 │ t+4 │  

Väder │  HR1 │ HR1 │ HR1 │  │  │  

Aktivitet │ I+F │ S │ S│ │  │  │  

Medelvärde runda          ↑       │  

Väglag │ TB │ FB │ VB │ bortstänkning/upptorkning 

Figur 4  Förebyggande halkbekämpning. Standardklass 3. 

Nästa steg i väglagsförändringen är att först delmodell Bortstänkning och sedan delmo-
dell Upptorkning kopplas in. 

 
6.1.3 Kvantiteter och kostnader 
Förutsättningarna för beräkningarna är följande: 

− Förebyggande halkbekämpning görs av båda körfälten samtidigt 

− Utspridd mängd mättad saltlösning vid torr/fuktig vägbana = 20 g/m2 körfält 

− Utspridd mängd mättad saltlösning vid våt vägbana = 40 g/m2 körfält 

− Saltkoncentration i mättad saltlösning = 23,3 viktprocent 

− Hastighet vid förebyggande halkbekämpning = 50 km/tim 

− Körfältsbredd = 7,5 m 

− Kostnad för förare + utrustad bil = 660 kr/tim 

− Kostnad för salt = 580 kr/ton. 

De à-priser som använts för fordon, förare och material framgår av bilaga 3. 

Torr/fuktig vägbana 
Tidsåtgång = 1/50 = 0,02 tim/km väg. 

Utspridd mängd salt = 20*0,233*7,5*1 000 ≈ 35 000 g/km väg = 35 kg/km väg. 

Kostnad för förare + utrustad bil = 0,02*660 = 13,20 kr/km väg. 

Kostnad för salt = 35*580/1 000 = 20,30 kr/km väg. 

Totalkostnad = 13,20 + 20,30 = 33,50 kr/km väg. 

Våt vägbana 
Tidsåtgång = 1/50 = 0,02 tim/km väg. 

Utspridd mängd salt = 40*0,233*7,5*1 000 ≈ 70 000 g/km = 70 kg/km väg.  

Kostnad för förare + utrustad bil = 0,02*660 = 13,20 kr/km väg. 

Kostnad för salt = 70*580/1 000 = 40,60 kr/km väg. 

Totalkostnad = 13,20 + 40,60 = 53,80 kr/km väg. 
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6.2 Kombikörning 
6.2.1 Start och upprepning av åtgärd 
Kombikörning, dvs. samtidig plogning och saltning av ett körfält i taget, förutsätts ske i 
en hastighet av 30 km/tim. Befuktat salt används och mängden utspritt salt antas vara 
10 g/m2 körfält eller ca 75 kg/km väg. 

I ATB Vinter 2003 kan utläsas att kombikörning ska påbörjas i standardklass 1–3 när 
två krav är uppfyllda: 

− Vägytans temperatur är högre än -6°C 

− Startkriteriet 1 cm lös snö är uppnått. 

I denna version av väglagsmodellen görs förenklingen att kombikörning i standardklass 
1–3 påbörjas när startkriteriet är uppnått oberoende av vägytans temperatur.  

Start av åtgärd sker endast vid hel- eller halvtimmesklockslag, där snödjupet på halv-
timmesnivå interpoleras fram. Åtgärdstiden för en kombikörningsrunda beror på stan-
dardklass enligt följande (ATB Vinter 2003): 

− 2 timmar för standardklass 1 

− 3 timmar för standardklass 2 

− 4 timmar för standardklass 3. 

Dessa åtgärdstider innebär att man klarar att åtgärda en kombikörningsrunda på ca 
60 km tur och retur (30 km enkel väg) i standardklass 1, 90 km tur och retur i standard-
klass 2 (45 km enkel väg) och 120 km tur och retur i standardklass 3 (60 km enkel väg). 

De angivna åtgärdstiderna innebär att nästa kombikörningsrunda ska kunna påbörjas 2, 
3 respektive 4 timmar efter start av första rundan. Om den verkligen påbörjas då beror 
på om startkriteriet är uppfyllt. Snömängden för startkriteriet för nästa kombikörning 
räknas från tidpunkten för föregående kombikörning. Se figur 5 nedan som visar kombi-
körning av en väg i standardklass 1 med 2 timmars åtgärdstid. 

I figuren betyder snöintensitet den snömängd som fallit under de olika timmarna medan 
snödjupet avser snömängden antingen från snöfallets start eller efter föregående kombi-
körning.  

Vid snödjupet 1,2 cm kl. t+2 är startkriteriet uppfyllt och första rundan kombikörning, 
K1, påbörjas. Kl. t+4 är K1 färdigkörd och startkriteriet testas på nytt. Eftersom det 
fallit 0,9 + 1,1 = 2,0 cm snö sedan K1 startade är startkriteriet uppfyllt och K2 startar 
kl. t+4. När K2 är färdigkörd, kl. t+6, testas startkriteriet ännu en gång. Då har bara 
0,5 + 0,2 = 0,7 cm snö fallit sedan K2 startade och därmed startar inte kombikörnings-
runda 3 ännu. En timme senare, kl. t+7, uppgår snödjupet till 0,7 + 0,4 = 1,1 cm och K3 
påbörjas. K3 är avslutad kl. t+9. 

Om startkriteriet inte uppnås innan snöfallet upphör saltas vägen med befuktat salt med 
givan 10 g/m2 körfält innan åtgärdstiden löpt ut. Åtgärdstiden räknas i detta fall från den 
tidpunkt då snöfallet upphörde. 
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Kl. t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9

Timme │ t │ t+1 │ t+2 │ t+3 │ t+4 │ t+5 │ t+6 │ t+7 │ t+8 │

Snöint. (cm/tim) │ 0,4 │ 0,8 │ 0,9 │ 1,1 │ 0,5 │ 0,2 │ 0,4 │ │

Snödjup (cm) 0 0,4 1,2 2,0 0,7 1,1

Aktivitet │ – │ – │ K1 │ K1 │ K2 │ K2 │ – │ K3 │ K3 │

│

 

Figur 5  Start och upprepning av kombikörning. 

 
6.2.2 Väglagsförändring 

Väglag före kombikörning 
Om väglaget i hjulspåren timmen före starten av det snöfall som föranleder kombikör-
ning är torr barmark, tunn is, packad snö eller tjock is och om trafikflödet är tillräckligt 
högt i förhållande till snöintensiteten (se samband mellan bortskaffad mängd snö i hjul-
spår och trafikflöde i tabell 2 nedan) så uppstår ingen lös snö/snömodd ovanpå 
ursprungligt väglag. Tunn is, packad snö och tjock is ligger kvar oförändrade. 

Om väglaget i hjulspåren är torr barmark kan förändring ske till fuktig eller våt bar-
mark, se bilaga 4. Modellansatsen blir följande: 

Torr barmark i hjulspåren förblir torr om vägytetemperaturen är -3,0°C eller kallare. 

Torr barmark i hjulspåren övergår till fuktig eller våt barmark om vägytetemperaturen är 
varmare än -3,0°C. Tillskottet av vatten varje timme bestäms av snömängden enligt 
följande schablon. S mm fallen snö motsvarar S*100 gram vatten/m2 på vägen. 

Om väglaget i hjulspåren timmen före starten av snöfallet är fuktig eller våt barmark 
förutsätts detta väglag få ett tillskott av vatten varje timme som bestäms av snömängden 
enligt ovan. 

Vilken vattenmängd som finns i hjulspåren efter ett sådant tillskott av vatten beror även 
på bortstänkning från trafiken och räknas ut med hjälp av delmodell Bortstänkning.  

När trafiken inte längre förmår skaffa bort snön bildas normalt lös snö eller snömodd i 
hjulspåren. Undantaget gäller packad snö som uppkommer när snöintensiteten är 
mycket hög. Se beskrivning på sidan 23. 

Modellansatsen för uppkomst av lös snö eller snömodd i hjulspåren när trafiken inte 
längre förmår skaffa bort snön blir följande, se bilaga 5. 

Lös snö uppkommer i hjulspåren om väglaget timmen före är torr, fuktig eller våt 
barmark eller lös snö och om vägytetemperaturen är -2,0°C eller kallare.  

Lös snö ovanpå tunn is, packad snö eller tjock is uppkommer i hjulspåren om väglaget 
timmen före är tunn is, packad snö eller tjock is och om vägytetemperaturen är -2,0°C 
eller kallare. 

Snömodd uppkommer i hjulspåren om väglaget timmen före är torr, fuktig eller våt 
barmark eller snömodd och om vägytetemperaturen är varmare än -2,0°C.  

Snömodd ovanpå tunn is, packad snö eller tjock is uppkommer i hjulspåren om väglaget 
timmen före är tunn is, packad snö eller tjock is och om vägytetemperaturen är varmare 
än -2,0°C. 
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Mängden lös snö/snömodd i hjulspåren i slutet av en timme utgörs av den snömängd 
som finns på vägen vid timmens början plus den snömängd som faller under timmen 
enligt data från väderbeskrivningen minus den snömängd som skaffas bort under 
timmen pga. trafik.  

Bortskaffad mängd snö i hjulspår pga. trafik beror på fordonstypen och vägytans tem-
peratur enligt nedanstående tabell. Se också bilaga 6 och Wiklund (2006).  

Tabell 2  Bortskaffad mängd lös snö/snömodd (mm snö/fordonspassage) i hjulspår pga. 
trafik. Före kombikörning och plogning. Data från Limskogen, Eriksmåla och Brånan. 

Fordonstyp Vägytetemperatur under timme med snöfall 

 varmare än -5,0°C -5,0°C eller kallare 

personbil 0,1 0,1 

lastbil med eller 
utan släp + buss 

0,5 1,4 

Tabellen visar att lastbilar har störst påverkan på bortskaffandet av lös snö/snömodd, 
speciellt när vägytans temperatur är låg.  

Fotografiet nedan visar en vägbana som är täckt av tjock is med lös snö ovanpå. Det 
pågår ett lätt/måttligt snöfall. Vägytans och luftens temperatur är ca -5°C så den lösa 
snön är lucker och lättrörlig. Fotografiet har tagits precis efter att en lastbil med släp har 
passerat i vänster körfält och illustrerar hur påtagligt väglaget kan ändras av ett enda 
fordon. 
 

 

Figur 6  Väglag precis efter att en lastbil med släp har passerat i vänster körfält. 

Mängden lös snö/snömodd utanför hjulspåren före kombikörning antas inte påverkas av 
trafikflödet utan enbart vara beroende av snöintensitet och vägytans temperatur.  

Uppkomst av lös snö respektive snömodd utanför hjulspåren förutsätts ske vid samma 
gränser för vägytetemperatur som i hjulspår, dvs. lös snö vid -2,0°C eller kallare och 
snömodd vid varmare än -2,0°C.  
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Mängden lös snö eller snömodd utanför hjulspåren i slutet av en timme utgörs av den 
snömängd som finns på vägen vid timmens början plus en viss andel av den snömängd 
som faller under timmen enligt data från väderbeskrivningen.  

Snödjup utanför hjulspåren, dvs. på körfältskant, mellan hjulspår och i vägmitt som 
funktion av väderdata framgår av tabell 3 och bilaga 7. 

Tabell 3  Snödjup på körfältskant, mellan hjulspår och i vägmitt före kombikörning och 
plogning. Andel av fallen snömängd enligt väderdata. Data från Limskogen, Eriksmåla 
och Brånan. 

Vägytetemperatur under timme med snöfall Observationsyta 

varmare än -5°C -5°C eller kallare 

Körfältskant 1,0 1,0 

Mellan hjulspår 0,5 0,3 

Vägmitt 0,5 0,3 

Av tabellen kan exempelvis utläsas att om snömängden 3,0 cm har fallit vid en vägyte-
temperatur på -10°C så blir snödjupet 3,0 cm på körfältskanten och 0,9 cm mellan 
hjulspår och i vägmitt.  

Vid kraftigt snöfall bildas packad snö i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt. Detta 
kan inträffa både före och efter kombikörning. Data har hämtats från mätplatserna 
Limskogen, Eriksmåla och Klockrike, se bilaga 8.  

Det datamaterial som legat till grund för analysen av uppkomst av packad snö är inte 
helt entydigt. I avvaktan på ytterligare analyser, som förhoppningsvis kan identifiera 
fler variabler som förklarar uppkomst respektive ingen uppkomst av packad snö, görs 
följande förenklade modellansats: 

Packad snö uppkommer i hjulspåren timmen efter den timme under vilken snöintensi-
teten har uppgått till minst 1,3 cm/tim.  

Lös snö, med ett snödjup på 0,5 cm, ovanpå packad snö uppkommer mellan hjulspår 
och i vägmitt timmen efter den timme under vilken snöintensiteten har uppgått till minst 
1,3 cm/tim. 

Lös snö, utan packad snö under, uppkommer på körfältskanten med det snödjup som 
anges i väderbeskrivningen (samma förutsättning som i tabell 3) även under de timmar 
då snöintensiteten har uppgått till minst 1,3 cm/tim.  

Om snöfallet fortsätter efter uppkomst av packad snö, men före kombikörning, ökar 
snödjupet på de olika observationsytorna enligt de beräkningsmetoder som angivits i 
anslutning till tabell 2 och 3 ovan. Endast lös snö förekommer. 

Den packade snön som uppkommer i hjulspåren vid kraftiga snöfall är inte särskilt hårt 
packad och upplöses efter passage av ett mindre antal fordon än vid vanlig packad snö. 
Upplösningen förutsätts ske på samma sätt om kombikörning gjorts före upplösningen 
eller inte.  

Data från mätplatserna Limskogen, Eriksmåla och Klockrike gällande uppkomst av 
packad snö pekar på att det finns två möjliga fall för förändring av den packade snön i 
hjulspåren, se bilaga 9. 
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Packad snö → tunn is → våt barmark 

Packad snö → snömodd → våt barmark. 

Det första fallet verkar inträffa om vägytetemperaturen under timmen för övergång är 
-1,5°C eller kallare, medan det andra tycks ske om vägytetemperaturen under timmen 
för övergång är varmare än -1,5°C.  

Passerande trafikmängder för väglagsövergång i hjulspåren sätts till följande. Trafik-
mängden anges i personbilsekvivalenter varvid en lastbil, med eller utan släp, antas 
motsvara 4 personbilar. 

Packad snö → tunn is   50 pb + 5 lb = 70 personbilsekvivalenter 

Tunn is → våt barmark 130 pb + 15 lb = 190 personbilsekvivalenter 

Packad snö → snömodd   70 pb + 10 lb = 110 personbilsekvivalenter. 

Snödjupet på snömodden efter övergång från packad snö sätts schablonmässigt till 
0,5 cm. Den förutsätts försvinna från hjulspåren enligt samband i tabell 2. 

Utanför hjulspår förutsätts packad snö, som tidigare sagts, bara uppkomma mellan hjul-
spår och i vägmitt. Denna packade snö omvandlas till lös snö eller snömodd enligt 
följande modellansats, se bilaga 9.  

Om vägytans temperatur är -2°C eller kallare omvandlas den packade snön till lös snö. 
Omvandlingen tar 5 timmar både mellan hjulspår och i vägmitt. Snödjupet sätts till 
1,5 cm. 

Om vägytans temperatur är varmare än -2°C omvandlas den packade snön till snömodd. 
Omvandlingen tar 3 timmar både mellan hjulspår och i vägmitt. Snödjupet sätts till 
0,5 cm. 

Omvandling av packad snö till snömodd mellan spår och i vägmitt illustreras av figuren 
nedan. 

 
Kl. t  t+1  t+2  t+3  t+4  t+5 

Timme │ t │ t+1 │ t+2 │ t+3 │ t+4 │ 

Snöint. (cm/tim) │ ≥ 1,3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 

Väglag │ LS │ LS 0,5 på PS │ LS 0,5 på PS │ LS 0,5 på PS │ SM 0,5 │ 

Figur 7  Omvandling av packad snö till snömodd mellan spår och i vägmitt.  
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Väglag efter kombikörning 
I samband med att plog- och saltbilen passerar vid kombikörning ändras väglagstyp och 
snödjup på vägen. 

Tidpunkten för väglagsförändringen ska avse ett medelvärde för kombikörningsrundan, 
dvs. 1, 1,5 respektive 2 timmar efter start av första rundan i standardklass 1–3.  

I figur 8 nedan visas kombikörning i standardklass 1 med 2 timmars åtgärdstid.  

Kombikörning påbörjas när ≥ 1 cm snö har fallit. Detta är uppfyllt kl. t+2. Första kom-
bikörningsrundan körs då timmarna t+2 till t+3. Det innebär att väglagsförändringen 
som medelvärde för kombikörningsrundan ska avse tidpunkten kl. t+3. För efterföljande 
rundor ska väglagsförändringen avse kl. t+5 och kl. t+8. Se de tre pilarna i figur 8.  

 

Kl. t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+

Timme │ t │ t+1 │ t+2 │ t+3 │ t+4 │ t+5 │ t+6 │ t+7 │ t+8 │

Snöint. (cm/tim) │ 0,4 │ 0,8 │ 0,9 │ 1,1 │ 0,5 │ 0,2 │ 0,4 │ │ │

Snödjup (cm) 0 0,4 1,2 2,0 0,7 1,1

Aktivitet │ – │ – │ K1 │ K1 │ K2 │ K2 │ – │ K3 │ K3 │

Medelvärde runda ↑ ↑ ↑

9

 

Figur 8  Tidpunkter för väglagsförändring som medelvärden för kombikörningsrundor. 

I samband med att plog- och saltbilen passerar kvarstår respektive ändras väglagstypen i 
hjulspår enligt följande. Se också bilaga 10. 

− Torr, fuktig och våt barmark samt packad snö, tunn is och tjock is förändras inte 
efter kombikörning 

− Lös snö eller snömodd ovanpå packad snö, tunn is eller tjock is förändras inte efter 
kombikörning 

− Lös snö övergår till snömodd efter kombikörning om vägytetemperaturen är var-
mare än -2,0°C. Lös snö förändras inte efter kombikörning om vägytetemperaturen 
är -2,0°C eller kallare 

− Snömodd förändras inte efter kombikörning. 

Förändringarna av väglagstypen i hjulspår i samband med kombikörning är som synes 
mycket små. Någon undersökning av väglagsförändringar utanför hjulspår, där föränd-
ringar rimligen borde vara mindre, har därför skjutits på framtiden.  

För observationsytorna körfältskant, mellan hjulspår och vägmitt antas samma föränd-
ringar/icke förändringar gälla som i hjulspår.  

Passage av plog- och saltbil innebär normalt att snödjupet minskar kraftigt. Av tabell 4 
framgår vilka snömängder som finns kvar på de olika observationsytorna omedelbart 
efter passage. Undantag är om snödjupet före kombikörning är 0,0 cm. Då förblir snö-
djupet efter åtgärd 0,0 cm. Se även bilaga 11. 
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Tabell 4  Snödjup på körfältskant, i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt omedelbart 
efter kombikörning eller plogning. 

Observationsyta Kvarvarande snömängd  
(cm) 

Körfältskant 0,4 

Hjulspår 0,1 

Mellan hjulspår 0,2 

Vägmitt 0,3 

Om snöfallet fortsätter efter kombikörningen blir mängden lös snö eller snömodd i hjul-
spåren i slutet av timmen efter kombikörningen den snömängd som fanns på vägen 
omedelbart efter kombikörningen, tabell 4, plus den snömängd som fallit under resten 
av timmen enligt data från VViS minus den snömängd som skaffats bort under resten av 
timmen pga. trafik. Bortskaffad mängd snö i hjulspår pga. trafik antas vara samma som 
före kombikörning, tabell 2.  

Om trafiken förmår skaffa bort all snö i hjulspåren uppkommer fuktig eller våt barmark. 
Tillskottet av vatten varje timme bestäms, som tidigare av snöintensiteten. S mm fallen 
snö motsvarar S*100 gram vatten/m2 i hjulspåren. 

Om barmarken efter tillskott av vatten är fuktig eller våt räknas sedan ut med hjälp av 
delmodell Bortstänkning.  

Om snöfallet fortsätter efter kombikörningen blir mängden lös snö eller snömodd utan-
för hjulspåren i slutet av timmen efter kombikörningen den snömängd som fanns på 
vägen omedelbart efter kombikörningen, tabell 4, plus en viss andel av den snömängd 
som fallit under resten av timmen, enligt data från VViS. Snödjup på körfältskant, mel-
lan hjulspår och i vägmitt som funktion av VViS-data framgår av tabell 3 ovan. 

När kombikörningsrunda 2, 3 osv. körs ändras väglaget på samma sätt som efter kombi-
körningsrunda 1.  

Efter sista kombikörning, då snöfallet i princip har upphört, blir väglaget våt barmark på 
alla observationsytor. I hjulspåren räknas vattenmängden fram utifrån mängd fallen snö 
och delmodell Bortstänkning enligt ovan.  

Utanför hjulspåren uppkommer våt barmark efter följande tider efter sista kombikör-
ning, se bilaga 12. 

− Mellan hjulspår: 3,5 timmar 

− Vägmitt: 4 timmar 

− Körfältskant: 6 timmar. 

Vattenmängden på de olika observationsytorna antas tills vidare vara följande, se 
bilaga 12.  

− Mellan hjulspår: 500 g/m2 

− Vägmitt: 750 g/m2 

− Körfältskant: 1 000 g/m2. 
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Nästa steg i väglagsförändringen är att först delmodell Bortstänkning och sedan del-
modell Upptorkning kopplas in. 

Hur väglaget ska beskrivas när vägen inte kombikörs utan saltats på grund av att start-
kriteriet inte uppnåtts innan snöfallet tar slut får klaras ut i nästa etapp av väglagsmo-
dellen. 

 
6.2.3 Kvantiteter och kostnader 
Förutsättningarna för beräkningarna är följande: 

− Kombikörning görs av ett körfält i taget 

− Utspridd mängd befuktat salt = 10 g/m2 körfält 

− Hastighet vid kombikörning = 30 km/tim 

− Körfältsbredd = 7,5 m 

− Kostnad för förare + utrustad bil = 630 kr/tim 

− Kostnad för salt = 580 kr/ton. 

De à- priser som använts för fordon, förare och material framgår av bilaga 3. 

Tidsåtgång = 2*1/30 ≈ 0,0667 tim/km väg. (Tvåan beror på att vägen kombikörs en 
gång i varje riktning). 

Utspridd mängd salt = 10*7,5*1 000 = 75 000 g/km = 75 kg/km väg.  

Kostnad för förare + utrustad bil = 0,0667*630 = 42,00 kr/km väg. 

Kostnad för salt = 75*580/1 000 = 43,50 kr/km väg. 

Totalkostnad = 42,00 + 43,50 = 85,50 kr/km väg.  

 
6.3 Plogning 
6.3.1 Start och upprepning av åtgärd 
I denna version av väglagsmodellen förutsätts att plogning endast sker i standardklass 4 
och 5. Åtgärden görs för ett körfält i taget i en hastighet av 25 km/tim. Plogning av en 
väg som tillhör standardklass 1–3 och där vägytans temperatur är -6°C eller kallare 
kommer att införas först i nästa version av väglagsmodellen. Jämför början av avsnitt 
6.2.1. 

Plogning påbörjas när nedanstående startkriterier är uppfyllda (ATB Vinter 2003): 

− 2 cm lös snö för standardklass 4 

− 3 cm lös snö för standardklass 5. 

Start av åtgärd sker endast vid hel- och halvtimmesklockslag, där snödjupet på halv-
timmesnivå interpoleras fram. Åtgärdstiden för en plogrunda beror på standardklass 
enligt följande (ATB Vinter 2003): 

− 5 timmar för standardklass 4 

− 6 timmar för standardklass 5. 
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De valda åtgärdstiderna innebär att nästa plogrunda ska kunna påbörjas 5 respektive 
6 timmar efter start av första rundan. Om den verkligen påbörjas då beror på om 
startkriteriet är uppfyllt. Snömängden för startkriteriet för nästa plogrunda räknas från 
tidpunkten för föregående plogning. Jämför figur 5 avseende kombikörning i avsnitt 
6.2.1. 

Om startkriteriet inte uppnås innan snöfallet upphör, plogas inte vägen. 

 
6.3.2 Väglagsförändring 

Väglag före plogning 
Väglagsbeskrivningen på osaltade vägar före plogning, när plogning görs och när snö-
fallet fortsätter efter plogning samt när snöfallet till slut upphör påminner mycket om 
väglagsbeskrivningen på vägar där kombikörning görs. Dock finns en del viktiga skill-
nader som kommer att framgå nedan.   

Om väglaget i hjulspåren timmen innan starten av det snöfall som föranleder plogning 
är torr barmark, tunn is, packad snö eller tjock is och om trafikflödet är tillräckligt högt i 
förhållande till snöintensiteten (se samband mellan bortskaffad mängd snö i hjulspår 
och trafikflöde i tabell 2, avsnitt 6.2.2) så uppstår ingen lös snö/snömodd ovanpå 
ursprungligt väglag. Tunn is, packad snö och tjock is ligger kvar oförändrade. 

Torr barmark i hjulspåren förblir torr ända tills 1,0 cm snö har fallit. Vid en snömängd 
≥ 1,0 cm övergår torr barmark i hjulspåren till tunn is, se bilaga 13. Detta väglag ligger 
kvar oförändrat tills vägytetemperaturen uppgår till 0,0°C eller varmare.  

Fuktig och våt barmark i hjulspåren får ett tillskott av vatten varje timme. Tillskottet 
bestäms av snömängden på så sätt att S mm fallen snö motsvarar S*100 gram vatten/m2 
på vägen.  

Vilken vattenmängd som finns i hjulspåren efter ett sådant tillskott av vatten beror även 
på bortstänkning från trafiken och räknas ut med hjälp av delmodell Bortstänkning.  

När trafiken inte längre förmår skaffa bort snön bildas normalt lös snö eller snömodd i 
hjulspåren, se bilaga 14. Undantaget gäller packad snö som uppkommer när snöintensi-
teten är mycket hög, se nästa sida. 

Lös snö uppkommer i hjulspåren om väglaget timmen före är torr, fuktig eller våt 
barmark eller lös snö och om lufttemperaturen är +0,5°C eller kallare.  

Lös snö ovanpå tunn is, packad snö eller tjock is uppkommer i hjulspåren om väglaget 
timmen före är tunn is, packad snö eller tjock is och om lufttemperaturen är +0,5°C eller 
kallare. 

Snömodd uppkommer i hjulspåren om väglaget timmen före är torr, fuktig eller våt bar-
mark eller snömodd och om lufttemperaturen är varmare än +0,5°C.  

Snömodd ovanpå tunn is, packad snö eller tjock is uppkommer i hjulspåren om väglaget 
timmen före är tunn is, packad snö eller tjock is och om lufttemperaturen är varmare än 
+0,5°C. 

Mängden lös snö/snömodd i hjulspåren i slutet av en timme utgörs av den snömängd 
som finns på vägen vid timmens början plus den snömängd som faller under timmen 
enligt data från VViS minus den snömängd som skaffas bort under timmen pga. trafik.  
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Bortskaffad mängd snö i hjulspår pga. trafik beror på fordonstyp och vägytetemperatur 
enligt tabell 2 i avsnitt 6.2.2. 

Väglaget utanför hjulspåren antas påverkas på så sätt att torr barmark mellan hjulspår 
och i vägmitt förblir torr ända tills 1,0 cm snö har fallit. Vid en snömängd ≥ 1,0 cm 
övergår denna torra barmark till tunn is. På körfältskant uppkommer inte tunn is vid 
snöfall, se bilaga 13. Tunn is mellan hjulspår och i vägmitt ligger kvar oförändrat tills 
vägytetemperaturen uppgår till 0,0°C eller varmare. 

Mängden lös snö/snömodd utanför hjulspåren före plogning antas inte påverkas av 
trafikflödet utan enbart vara beroende av snöintensitet och lufttemperatur.  

Uppkomst av lös snö respektive snömodd utanför hjulspåren förutsätts ske vid samma 
gränser för lufttemperatur som i hjulspår, dvs. lös snö vid +0,5°C eller kallare och 
snömodd vid varmare än +0,5°C.  

Mängden lös snö eller snömodd utanför hjulspåren i slutet av en timme utgörs av den 
snömängd som finns på vägen vid timmens början plus en viss andel av den snömängd 
som faller under timmen enligt data från VViS.  

Snödjup på körfältskant, mellan hjulspår och i vägmitt som funktion av VViS-data 
framgår av tabell 3 i avsnitt 6.2.2. 

Vid kraftigt snöfall bildas packad snö i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt. Detta 
kan inträffa både före och efter plogning. Uppkomst av packad snö förefaller inträffa 
något olika på saltade och osaltade vägar. Kanske kan bättre överensstämmelse uppnås 
efter mer omfattande analyser. Tills vidare används följande ansats i väglagsmodellen, 
se bilaga 15.  

På osaltade vägar uppkommer packad snö i hjulspåren timmen efter den timme under 
vilken snöintensiteten har uppgått till:  

− Minst 1,1 cm/tim om vägytetemperaturen är varmare än -10°C 

− Minst 1,6 cm/tim om vägytetemperaturen är -10°C eller kallare.  

Eftersom underlaget för uppkomst av packad snö är mycket begränsat kan man inte 
uttala sig om hur väglaget blir på olika observationsytor i samband med att packad snö 
uppkommer i hjulspåren. Därför väljer vi att använda följande samband som tidigare 
tagits fram för vägar med kombikörning.  

Lös snö 0,5 cm ovanpå packad snö antas uppkomma mellan hjulspår och i vägmitt 
timmen efter den timme under vilken snöintensiteten har uppgått till minst 1,1 
respektive 1,6 cm/tim.  

Lös snö, utan packad snö under, uppkommer på körfältskanten med det snödjup som 
anges av VViS, tabell 3 i avsnitt 6.2.2 även under de timmar då snöintensiteten har upp-
gått till minst 1,1 respektive 1,6 cm/tim.  

Om snöfallet fortsätter efter uppkomst av packad snö, men före plogning, ökar snödju-
pet på de olika observationsytorna enligt de beräkningsmetoder som angivits i anslut-
ning till tabell 2 och 3 i avsnitt 6.2.2. Endast lös snö förekommer. 

Den packade snö som uppkommer vid höga snöintensiteter på osaltade vägar verkar 
vara av annan karaktär än på saltade vägar. Den är mer kompakt än packad snö som 
påverkas av salt och slits endast långsamt bort. Nedslitningsförloppet sker i detta fall 
enligt delmodell Nedslitning som beskrivs i avsnitt 6.6.  
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Väglag efter plogning 
I samband med att plogbilen passerar ändras snödjupet på vägen. 

Tidpunkten för väglagsförändringen ska avse ett medelvärde för plogrundan, dvs. 2,5 
respektive 3 timmar efter start av första rundan i standardklass 4 och 5.  

I figur 9 nedan visas plogning i standardklass 4 med 5 timmars åtgärdstid.  

Plogning påbörjas när ≥ 2 cm snö har fallit, summerat för hel- eller halvtimme. Detta är 
uppfyllt kl. t+2. Första plogrundan, P1, körs då timmarna t+2 till t+6. Det innebär att 
väglagsförändringen som medelvärde för första plogrundan ska avse tidpunkten kl. 
t+4,5. Kl. t+7 är första plogrundan klar och startkriteriet testas på nytt. Eftersom det 
fallit 0,9 + 1,1 + 0,5 + 0,2 + 0,4 = 3,1 cm snö sedan första plogrundan startade är start-
kriteriet uppfyllt och andra plogrundan, P2, startar kl. t+7. För denna runda ska väglags-
förändringen avse kl. t+9,5. Se de två pilarna i figur 9.  

 

Kl. t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10

Timme │ t │ t+1 │ t+2 │ t+3 │ t+4 │ t+5 │ t+6 │ t+7 │ t+8 │ │

Snöint. (cm/tim) │ 1,0 │ 1,2 │ 0,9 │ 1,1 │ 0,5 │ 0,2 │ 0,4 │ – │ – │ – │

Snödjup (cm) 0 1,0 2,2 3,1

Aktivitet │ – │ – │ P1 │ P1 │ P1 │ P1 │ P1 │ P2 │ P2 │ P2 │

Medelvärde runda ↑ ↑  

Figur 9  Tidpunkter för väglagsförändring som medelvärden för plogrundor. 

För att beskriva hur väglaget ändras efter passage av en plogbil utgår vi från de föränd-
ringar som gäller i hjulspår efter kombikörning, avsnitt 6.2.2. Den enda förändring i 
väglagstyp som anges där är att lös snö övergår till snömodd om vägytetemperaturen är 
varmare än -2,0°C. Denna förändring har sannolikt samband med den saltning som sker 
vid kombikörning.  

Vid plogning antas därför att inga förändringar sker av väglagstypen, varken den övre 
eller den undre, i eller utanför hjulspår i samband med plogning. 

Passage av plogbil innebär normalt att snödjupet minskar kraftigt. Av tabell 4 i avsnitt 
6.2.2 framgår vilka snömängder som finns kvar på de olika observationsytorna omedel-
bart efter passage. Undantag är om snödjupet före kombikörning är 0,0 cm. Då förblir 
snödjupet efter åtgärd 0,0 cm.  

Om snöfallet fortsätter efter plogningen blir mängden lös snö eller snömodd i hjulspåren 
i slutet av timmen efter plogningen den snömängd som fanns på vägen omedelbart efter 
plogningen, tabell 4 i avsnitt 6.2.2, plus den snömängd som fallit under resten av 
timmen enligt data från VViS minus den snömängd som skaffats bort under resten av 
timmen pga. trafik. Bortskaffad mängd snö i hjulspår pga. trafik anges i tabell 2 i avsnitt 
6.2.2.  

Utanför hjulspåren blir mängden lös snö eller snömodd i slutet av timmen efter plog-
ningen den snömängd som finns på vägen omedelbart efter plogningen, tabell 4 i avsnitt 
6.2.2, plus en viss andel av den snömängd som fallit under resten av timmen enligt data 
från VViS. Snödjup på körfältskant, mellan hjulspår och i vägmitt som funktion av 
VViS-data framgår av tabell 3 i avsnitt 6.2.2. 
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Eftersom vårt underlagsmaterial inte har varit tillräckligt varierat har nästan bara före-
komst av tunn is i hjulspåren kunnat studeras. Även packad snö och tjock is kan vara 
vanliga i hjulspåren. Hur dessa väglag uppstår och utvecklas får beskrivas senare när ett 
mer omfattande underlag från osaltade vägar har sammanställts.  

En sista intressant fråga beträffande plogning är hur snabbt ett skikt av packad snö eller 
tjock is byggs upp på en osaltad väg på grund av snöfall, snöblandat regn eller snödrev. 
Frågan är komplicerad och kräver troligen ett stort underlagsmaterial för att kunna 
besvaras.  

För att ta fram en första ansats har alla snöfall i Brånan under en vinter gåtts igenom. Då 
hittades fem tillfällen då man, förutom att observera väglag, även haft kontroll över hur 
spårdjupet ändrats, se bilaga 16.  

Resultaten från genomgången är inte samstämmiga utan varierar mycket från tillfälle till 
tillfälle. Det är därför svårt att motivera varför just ett visst värde ska väljas. Det pri-
mära är dock att få en utgångspunkt för fortsatta tester. Utan motivering väljs tillväxten 
i tjocklek av packad snö och tjock is vid snöfall till 2 % av den snömängd som fallit. 

 
6.3.3 Kvantiteter och kostnader 
Förutsättningarna för beräkningarna är följande: 

− Plogning görs av ett körfält i taget 

− Hastighet vid plogning = 25 km/tim 

− Kostnad för förare + utrustad plogbil = 560 kr/tim. 

De à-priser som använts för fordon, förare och material framgår av bilaga 3. 

Tidsåtgång = 2*1/25 = 0,08 tim/km väg. (Tvåan beror på att vägen plogas en gång i 
varje riktning).  

Kostnad för förare + utrustad plogbil = 0,08*560 = 44,80 kr/ km väg. 

 
6.4 Sandning 
6.4.1 Start och upprepning av åtgärd 
I förenklande syfte görs sandning tills vidare endast på vägar tillhörande standardklass 4 
och 5. Som tidigare sagts förutsätts tills vidare vägar tillhörande standardklass 1–3 
kombiköras oberoende av vägytans temperatur. 

Som startkriterium för sandning används friktionstal.  

Såväl under pågående regn och under åtgärdstiden därefter som vid uppehållsväder och 
när åtgärdstid efter regn eller snöfall har löpt ut gäller friktionstalet 0,25 för körfält i 
standardklass 4 och 5. Åtgärdstiden är 5 respektive 6 timmar för de två standard-
klasserna.  
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6.4.2 Friktionsbeskrivning 
När det gäller friktionsbeskrivningar är det tre frågeställningar som är önskvärda att 
kunna behandla: 

1. Vilka friktionsnivåer kan approximativt knytas till de variabler som väglagsmodel-
len arbetar med?  

2. Vilka friktionsförbättringar kan man förvänta sig pga. att olika åtgärder vidtas, t.ex. 
saltning, sandning och hyvling? 

3. Vilken varaktighet har olika typer av sandningsåtgärder? 

Friktionsnivåerna enligt punkt 1 ska primärt baseras på det aktuella väglaget utan att 
några friktionsförbättrade åtgärder vidtagits.  

Den viktigaste åtgärden att beskriva enligt punkt 2 är sandning som i sig inrymmer flera 
olika metoder och fraktioner som exempelvis torr sand, krossat stenmaterial, salt-
blandad sand och fastsand.  

Varaktigheten hos en sandningsåtgärd kan tänkas bero på t.ex. metod, fraktion trafik-
mängd, vägytetemperatur och förekomst av nederbörd. 

För att kunna bygga upp en modell för beskrivning av friktion krävs ett underlag i form 
av uppmätta friktionsnivåer som så långt möjligt kompletterats med de övriga data som 
nämnts. 

En viktig del av detta underlag, och även data om friktionsförbättringar och varaktighe-
ter av olika åtgärder, kommer att utgöras av norska mätningar. Även friktionsdata med 
kompletteringar som VTI mätt i slutet av 1970- och början av 1980-talet samt under 
vintern 2004/2005 kommer att analyseras inför modelluppbyggnaden. 

På grund av tidsbrist kommer emellertid inte de analyser och den modellutveckling som 
skisserats ovan att hinna genomföras inom ramen för Vintermodellens andra etapp. 

I stället används en enklare beräkningsmetod för att beskriva behovet av sandning samt 
kvantiteter och kostnader. Metoden baseras på Beräkningsmodell för vinterväghåll-
ningskostnader (Ihs och Möller, 2004). Se avsnitt 6.4.4. 

 
6.4.3 Väglagsförändring 
Vid sandning med torr sand eller krossat stenmaterial torde inte väglaget utan bara frik-
tionstalet påverkas.  

Om saltblandad sand används påskyndas troligen nedslitningen av packad snö eller 
tjock is på grund av trafik med dubbdäck.  

Då metoden fastsand används sprids 95-gradigt vatten tillsammans med sand på en is- 
eller snövägbana. Fläckvis på körfältet består det översta skiktet efter åtgärd av ett tunt 
lager is med infrusen sand. Se figur 10 som hämtats från en rapport av Torgeir Vaa 
(Vaa, 2005). 
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Figur 10  Fastsandmetoden, detaljbild.  

I denna etapp av väglagsmodellen kommer vi inte att kunna beskriva effekterna av fast-
sand. Beskrivning av väglagförändringar får anstå tills fastsanden blir aktuell att inklu-
dera. 

Därför använder vi tillsvidare oförändrat väglag efter sandning. 

 
6.4.4 Kvantiteter och kostnader 
Beräkning av behov av sandning samt kvantiteter och kostnader görs på makronivå och 
innebär att antalet sandningstillfällen och mängden utlagd sand per km väg under 
vintersäsongen som helhet enbart knyts till en sammanfattande beskrivning av s.k. 
väderutfall. Väderutfallen baseras på den aktuella väderbeskrivningen. Någon beräkning 
på nivån enskilda vädertillfällen är inte aktuell.  

Beräkningen går till på följande sätt: 

1. Antalet väderutfall under vintern av typ snödrev, snöfall och halka beräknas genom 
en separat datakörning med Vägverkets ersättningsmodell VädErsKombi utgående 
från den aktuella väderbeskrivningen på timnivå. Antalet väderutfall av de olika 
typerna summeras 

2. De summerade väderutfallen kan översättas till den tid som går åt för sandning. Tid 
för sandning (tim/km väg) beräknas som summerat antal väderutfall multiplicerat 
med 2*0,015. Tvåan beror på att vägen sandas en gång i varje riktning 

3. Antalet sandningstillfällen under vintern (st) beräknas som antalet sandningstimmar 
per km väg multiplicerat med vsand/2. Hastigheten vid sandning, vsand sätts till 
30 km/tim. Tvåan beror på att vägen sandas en gång i varje riktning 

4. Mängden sand som lagts ut under vintern (ton/km väg) beräknas som summerat 
antal väderutfall multiplicerat med 0,04 

5. Åtgärdskostnaden för sandning (kr/km väg) beräknas som mängden utlagd sand 
multiplicerat med à-priset som sätts till 500 kr/utlagt ton i alla regioner utom i 
Region Mitt och Norr, där det sätts till 400 respektive 250 kr/utlagt ton.  
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6.5 Hyvling/isrivning 
6.5.1 Start och upprepning av åtgärd 
Hyvling/isrivning utförs för att alltför stora ojämnheter inte ska uppstå längs eller tvärs 
en vägbana med packad snö eller tjock is eller vid anslutande statlig väg.  

Kravet på ojämnhet är max 1,5 cm i alla standardklasser mätt med en 60 cm lång rät-
skiva. Rätskivan ska vila mellan två ojämnheter eller mellan en ojämnhet och vägytan 
varefter mätning sker vinkelrätt mot rätskivan.  

Åtgärdstiden är 48 och 72 timmar för standardklass 4 respektive 5. I standardklass 1–3 
ska åtgärden utföras förebyggande, se ATB Vinter 2003. 

Det kan tilläggas att med hyvling/isrivning avses här avjämningsåtgärder som utförs 
med väghyvel. Åtgärd med plogbil utrustad med s.k. underbett beaktas inte i denna ver-
sion av väglagsmodellen. 

 

6.5.2 Ojämnhetsbeskrivning 
Det behov av hyvling/isrivning som kan beskrivas i väglagsmodellen är enbart kopplat 
till ojämnheter tvärs vägen till följd av nedslitning i packad snö eller tjock is. Beskriv-
ningen görs med hjälp av delmodell Nedslitning av packad snö/tjock is. 

 

6.5.3 Väglagsförändring 
Vid hyvling/isrivning ändras väglaget på så sätt att små bitar av packad snö eller tjock is 
kommer att ligga ovanpå den hyvlade/rivna vägytan. Trafikens påverkan gör att dessa 
bitar relativt snabbt kastas bort från körfältet eller mals ned till något som närmast lik-
nar grov lös snö. 

Det finns bara ett fåtal dokumenterade tillfällen då hyvling/isrivning gjorts på en väg-
bana av packad snö eller tjock is samtidigt som väglaget observerats före och efter 
åtgärd, se bilaga 17. 

I väglagsmodellen används följande beskrivning av hyvling. 

Åtgärden hyvling görs alltid vid ett heltimmesklockslag. Väglagsförändringarna vid 
hyvling är följande: 

− Lite lös snö, 0,5 cm, finns på hela körfältet upp till 1 timme efter åtgärd 

− Ingen lös snö eller snömodd finns någonstans på körfältet efter mer än 1 timme efter 
åtgärd 

− Ojämnheten minskar från ≥ 1,5 cm till 0,5 cm efter åtgärd. 

I figuren nedan illustreras väglagsförändring vid hyvling. Väglaget, innan hyvlingen 
görs kl. t, förutsätts vara packad snö på hela körfältet. 
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Kl. t-1  t  t+1  t+2 

Timme │ t-1 │ t │ t+1 │ 

Hyvling utförs   ↑     

Väglag │ PS │ LS 0,5 på PS │ PS │ 

Ojämnhet (cm) │ ≥ 1,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 

Figur 11  Väglagsförändring vid hyvling. 

 
6.5.4 Kvantiteter och kostnader 
Förutsättningarna för beräkningarna är följande: 

− Hyvling görs av ett körfält i taget 

− Hastighet vid hyvling = 20 km/tim 

− Kostnad för förare + utrustad väghyvel = 560 kr/tim. 

De à-priser som använts för fordon, förare och material framgår av bilaga 3. 

Tidsåtgång = 2*1/20 = 0,10 tim/km väg. (Tvåan beror på att vägen hyvlas en gång i 
varje riktning).  

Kostnad för förare + utrustad väghyvel = 0,10*560 = 56,00 kr/ km väg. 

 
6.6 Nedslitning av packad snö/tjock is 
6.6.1 Väglagsförändring 
I denna delmodell handlar det om att beskriva hur snabbt ett skikt av packad snö eller 
tjock is slits ned till följd av trafik med dubbdäck. 

Mätningar med Primalen på packad snö gjordes i Vikingstad, Östergötland i februari 
2005, se bilaga 18.  

En översiktlig analys av dessa mätningar visar följande relativa nedslitningar.  

Tabell 5  Beräknad relativ nedslitning av packad snö för olika observationsytor. 
Avrundade värden. 

Relativ nedslitning (mm/fordon med dubbdäck) 

Vägmitt Vänster 

hjulspårsområde 

Mellan 

hjulspår 

Höger 

hjulspårsområde

Körfälts- 

kant 

0,0025 0,0070 0,0035 0,0070 0,0020 

I väglagsmodellen antas värdena i ovanstående tabell gälla innan den packade snön har 
slitits bort i hjulspårsområdet så att beläggningen syns. Därefter finns det skäl att anta 
att trafikens sidolägesvariation minskar och att fler kör i de svarta hjulspåren. Det skulle 
innebära att nedslitningen i den kvarvarande packade snön kommer att minska. En grov 
uppskattning av denna senare nedslitning visas i tabell 6.  
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Tabell 6  Skattning av relativ nedslitning av packad snö för olika observationsytor efter 
att den packade snön har slitits bort i hjulspårsområdet. 

Relativ nedslitning (mm/fordon med dubbdäck) 

Vägmitt Vänster 

hjulspårsområde 

Mellan 

hjulspår 

Höger 

hjulspårsområde 

Körfälts- 

kant 

0,0015 0 0,0020 0 0,0010 

Nedslitningsförloppet går troligen fortare om den packade snön/tjocka isen påverkas av 
saltblandad sand. Sådana studier får dock skjutas på framtiden. 

Mätningar av nedslitning av tjock is gjordes i Brånan, Jämtland i januari 2003. I bilaga 
19 finns en kortfattad redovisning av de resultat som erhölls. En utförligare redovisning 
finns i Tema Vintermodell: Etapp 1 (Wallman et al., 2005). 

Analyser från Brånan tyder på att den relativa nedslitningen av tjock is i hjulspårsom-
rådet är i storleksordningen 0,0005 mm/fordon med dubbdäck. 

Utgående från dessa data från Brånan och den relativa nedslitningen av packad snö 
enligt tabell 5 och 6 kan en ungefärlig skattning göras av nedslitningen av tjock is. 
Skattningen görs genom proportionering i förhållandet 0,0005 / 0,0070 ≈ 0,07. Resulta-
tet visas i tabell 7 och 8. 

Tabell 7  Skattning av relativ nedslitning av tjock is för olika observationsytor innan 
den tjocka isen har slitits bort i hjulspårsområdet. 

Relativ nedslitning (mm/fordon med dubbdäck) 

Vägmitt Vänster 

hjulspårsområde 

Mellan 

hjulspår 

Höger 

hjulspårsområde 

Körfälts- 

kant 

0,00020 0,00050 0,00025 0,00050 0,00015 

 

Tabell 8  Skattning av relativ nedslitning av tjock is för olika observationsytor efter att 
den tjocka isen har slitits bort i hjulspårsområdet. 

Relativ nedslitning (mm/fordon med dubbdäck) 

Vägmitt Vänster 

hjulspårsområde 

Mellan 

hjulspår 

Höger 

hjulspårsområde 

Körfälts- 

kant 

0,00010 0 0,00015 0 0,00005 

 
6.6.2 Dubbdäcksanvändning 
Användningen av dubbade och odubbade vinterdäck samt sommardäck varierar över 
landet. Den senast mätningen i hela landet, under februari 2001, har gett resultat enligt 
tabell 9 (Däckbranschens Informationsråd, 2001).  
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Tabell 9  Användning av dubbade och odubbade vinterdäck samt sommardäck vid mät-
ning under februari 2001. Variation mellan Vägverkets väghållningsregioner. 

Region Andel av olika typer av däck (%) 

 dubbat 
vinterdäck 

odubbat 
vinterdäck 

sommar-
däck 

Norr 94 6 0 

Mitt 92 8 0 

Mälardalen 76 23 1 

Stockholm 73 24 3 

Sydöst 87 13 0 

Väst 80 18 2 

Skåne 37 55 8 

TOTALT 76 22 2 
 
6.7 Kondensering 
6.7.1 Väglagsförändring 
Om temperaturen i en luftmassa sjunker blir luften så småningom mättad med vatten-
ånga. Då kan luften inte längre hålla kvar allt vatten utan kondensering (utfällning) 
börjar ske. Den temperatur då luften är mättad med vattenånga kallas daggpunktstempe-
raturen.  

När det gäller vägar sker kondensering då vägytans temperatur är lägre än luftens dagg-
punktstemperatur. Beroende på bl.a. vägytans temperatur och om förebyggande saltning 
gjorts eller restsalt finns på vägen resulterar kondenseringen i rimfrost eller vatten.  

Kondensering som kan leda till halka på grund av måttlig eller kraftig rimfrostutfällning 
på saltade vägar behandlas i delmodell Förebyggande halkbekämpning. 

Om rimfrostutfällning sker på osaltade vägar finns två alternativa väglagsförändringar. 

− Om väglaget före rimfrostutfällningen är torr, fuktig eller våt barmark så förändras 
väglaget först till rimfrost och efter trafikbearbetning till tunn is 

− Om väglaget före rimfrostutfällningen är lös snö/snömodd eller packad snö/tjock 
is/tunn is med eller utan lös snö/snömodd ovanpå antas förenklat att väglaget inte 
förändras. 

 
6.7.2 Modellansats 
Efter att ha diskuterat tillgängliga modeller med experter vid SMHI och Göteborgs 
Universitet kommer nedanstående fysikaliska modellansats att användas i den första 
versionen av väglagsmodellen.  

I artikeln ”Evaluation of a frost accumulation model” (Knollhoff et al., 2003) beskrivs 
en beräkningsmetod för att ta fram tillväxthastigheten av rimfrost eller fruset vatten vid 
utfällning, se bilaga 20. Beräkningsmetoden kan efter bearbetning beskrivas med föl-
jande två formler, Ff-formeln och D-formeln:  
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Ff = 2,16 * 10-6 * U * D /TA

D = 611*{exp(22,2 – 6 061/TD) - exp(22,2 – 6 061/Tp)} 

där 

Ff = tillväxthastigheten av fruset vatten eller rimfrost vid utfällning (kg/m2 s) 

U = vindhastighet på nivån 5 meter enligt VViS (m/s) 

D = skillnad mellan aktuellt ångtryck i luften på nivån 2 meter och mättnads- 

       ångtrycket i luften vid beläggningsytan (P) 

TA  = lufttemperatur på nivån 2 meter enligt VViS (K) 

TD = luftens daggpunktstemperatur enligt VViS (K) 

Tp = temperaturen i vägytan enligt VViS (K). 
 

Artikelförfattarna anger att beräkningsmetoden används med tidsintervallet 1 minut 
baserat på linjär interpolering av indata (vindhastighet, lufttemperatur, daggpunktstem-
peratur och temperatur i vägytan) som hämtas med längre tidsintervall, typiskt var 20:e 
minut i deras fall.  

Som framgår ovan är Ff-formeln en linjär funktion. Tester som vi gjort visar att D-for-
meln är nära nog linjär i de temperaturintervall som är intressanta för oss.  

I väglagsmodellen kommer därför beräkningar med formlerna ovan att göras på halv-
timmesnivå med linjär interpolering från data på timnivå.  

Beräkningsmetoden ovan torde kunna användas för tre beräkningsfall: 

1. Utfällning av fruset vatten eller rimfrost 

2. Utfällning av flytande vatten 

3. Upptorkning av en fuktig vägyta.  

Om beräkningsmetoden ska användas för att beskriva utfällning av flytande vatten 
ersätts konstanten LD, latenta värmet vid deposition av fruset vatten vid 0°C, med 
latenta värmet vid utfällning av flytande vatten, LU. Se bilaga 20.  

Ff-formeln, som beskriver tillväxthastigheten av flytande vatten, blir oförändrad medan 
D-formeln får följande utseende. 

D = 611*{exp(19,8 – 5411/TD) - exp(19,8 – 5411/Tp)}. 

 
6.8 Bortstänkning 
Delmodell Bortstänkning ska beskriva vilka variabler som i första hand styr att vatten 
(vätska) från regn, snöblandat regn eller smält snö försvinner från vägbanan.  

Mekanismen vid bortstänkning synes vara att vattnet på vägbanan rivs upp av bilarnas 
däck och följer med som ett vattenmoln som är längre och bredare än vad fordonet är. 
När vattenmolnet tappar kontakten med fordonet faller vattendropparna åter ned till 
marken. En del droppar faller ned på vägbanan igen och en del hamnar på ömse sidor 
om vägen. En vind från sidan hjälper också till att föra bort vattendropparna från väg-
banan.  
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Iakttagelser vid fältmätningar pekar på att framför allt nedanstående variabler är 
betydelsefulla:  

− Trafikflödets storlek 

− Trafikflödets sammansättning av personbilar och lastbilar 

− Trafikens hastighet 

− Vindhastigheten tvärs vägen 

− Tvärfall och textur. 

Inverkan av dessa variabler har studerats i första hand med hjälp av mätdata från vår 
egen fältmätningsplats Klockrike utanför Linköping. Preliminära analyser tyder på att 
vattenmängden i hjulspåren avtar enligt följande exponentiella samband: 

Y = V * exp [ - x ( 0,005 + 0,001 * w ) ] 

där  

Y = vattenmängd när x personbilsekvivalenter har passerat (g/m2) 

V = ursprunglig vattenmängd (g/m2) 

x = antal passerande personbilsekvivalenter (st.) 

w = vindhastighet tvärs vägen (m/s). 

Som förutsättning gäller att en lastbil utan släp motsvarar 6 och en lastbil med släp 
8 personbilar. Sambandet visas i figuren nedan. 
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Figur 12  Preliminärt samband mellan vattenmängd i hjulspår och antal passerande 
personbilsekvivalenter. Gröna och röda plustecken avser uppmätt vattenmängd i höger 
respektive vänster hjulspår. 

Erfarenheter från fältmätningar pekar på att bortstänkning utanför hjulspår går något 
långsammare än i hjulspår. Allra längst tid tar det på körfältskant. Samband för bort-
stänkning utanför hjulspår har konstruerats på följande enkla sätt.  
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Inverkan av trafiken, som vid bortstänkning i hjulspår sätts till -1,0 * x modifieras på 
följande sätt: 

Mellan hjulspår: -0,9 * x 

Vägmitt: -0,8 * x. 

Körfältskant: -0,6 * x. 

I figur 13 visas antaget bortstänkningsförlopp mellan hjulspår, i vägmitt och på kör-
fältskant utgående från sambandet i hjulspår enligt figur 12. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 100 200 300 400 500 600 700

trafik pb-ekv (st)

vattenmängd 
(g/m2)

hjulspår

mellan spår

vägmitt

kant

 

Figur 13  Antaget bortstänkningsförlopp mellan hjulspår, i vägmitt och på körfältskant 
utgående från förlopp i hjulspår enligt figur 12. 

 
6.9 Upptorkning 
När vatten har stänkt bort under en viss tid slutar bortstänkningsmekanismen att verka. 
Det är rimligt och praktiskt att knyta denna förändring till att också väglaget ändras från 
våt barmark till fuktig barmark. Mätdata tyder på att ändringen ligger vid en vatten-
mängd på vägen på i storleksordningen 10 g/m2.  

Detta innebär alltså att när väglaget övergått till fuktig barmark startar Delmodell upp-
torkning. Delmodellen ska beskriva när fuktig barmark har övergått till torr barmark. 

Mekanismen vid upptorkning är att vatten (fukt) avdunstar från vägbanan. Genomgång 
av litteratur visar att åtminstone följande variabler påverkar hastigheten på upptork-
ningsförloppet:  

1. Vägytans temperatur 

2. Daggpunktstemperaturen 

3. Vindhastigheten 
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Iakttagelser vid fältmätning pekar på att även följande variabler är viktiga att beakta: 

4. Trafikflödets storlek 

5. Trafikflödets sammansättning av personbilar och lastbilar 

6. Trafikens hastighet 

7. Salthalten hos fukten. 

Variabel 4−6 är egentligen samma variabel som vindhastigheten. Man kan hävda att de 
enskilda fordonen genererar kortvariga artificiella vindstötar.  

Det är sedan länge känt att salt på vägbanan binder fukt eftersom vägsalt är hygrosko-
piskt. Det brukar kallas för saltfuktiga vägar. I nuvarande väglagsmodell kommer ingen 
hänsyn att kunna tas till saltkoncentrationens betydelse för upptorkningsförloppet.  

De formler för utfällning av vatten som beskrivits i bilaga 20 kommer att vara utgångs-
punkten även för att beskriva upptorkning. Formlerna har följande utseende: 

Ff = 2,16 * 10-6 * U * D /TA

D = 611*{exp(19,8 – 5 411/TD) - exp(19,8 – 5 411/Tp)} 

där 

Ff = avdunstningshastigheten av vatten från en fuktig vägyta (kg/m2 s) 

U = vindhastighet på nivån 5 meter enligt VViS (m/s) 

D = skillnad mellan aktuellt ångtryck i luften på nivån 2 meter och mättnads- 

       ångtrycket i luften vid beläggningsytan (P) 

TA  = lufttemperatur på nivån 2 meter enligt VViS (K) 

TD = luftens daggpunktstemperatur enligt VViS (K) 

Tp = temperaturen i vägytan enligt VViS (K). 

Eftersom riktningen på fuktflödet är omvänd vid avdunstning jämfört med utfällning 
kommer mängden avdunstat vatten i beräkningarna att få negativt tecken. 

Beräkningar av avdunstningshastigheten av vatten från en fuktig vägyta med formlerna 
ovan kommer att göras på halvtimmesnivå med linjär interpolering från data på timnivå.  

Ff-formeln ovan kommer i nästa etapp av väglagsmodellen att kompletteras med den 
vindpåverkan som trafiken åstadkommer.  
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7 Fortsatt utveckling 
Under etapp 1 och 2 av väglagsmodellen har mätdata rörande väder, trafik och åtgärder 
samlats in, systematiserats och analyserats för att ta fram den första körbara versionen 
av en väglagsmodell. Arbetet har mycket starkt varit inriktat på att, inom den givna tids-
ramen, ta fram de nio delmodeller som tillsammans utgör en körbar väglagsmodell. 
Eftersom väglagsmodellen visat sig vara långt mer mångfasetterad än vad som förut-
sattes i den ursprungliga projektplaneringen har tidsaspekten inneburit att utvecklingen 
och testningen av vissa delmodeller, trots en massiv arbetsinsats, inte har hunnits med i 
den utsträckning som planerats. 

Utvecklingsarbetet har ibland resulterat i relativt tydliga och begripliga mönster, ibland 
har komplexiteten varit så stor att det varit nödvändigt att begränsa den framtagna del-
modellen till att bara beskriva ett av flera möjliga utfall. Det har inte alltid varit möjligt 
att förstå vilka mekanismer som styr en väglagsutveckling.  

Den största nyttan med hittills nedlagt arbete har inte varit beskrivningen av delmodel-
lerna i sig, utan uppbyggnaden av väglagsmodellens struktur. Även om förenklingar 
gjorts så finns en sammanhängande kedja från de krav på väghållningsstandard som 
ställs i regelverket över väglagsbeskrivningar före och efter åtgärd till kvantiteter salt 
och sand samt kostnad för utförda väghållningsåtgärder.  

Beskrivningen av delmodellerna gör det också möjligt att mera systematiskt och kost-
nadseffektivt än hittills inrikta den fortsatta modellutvecklingen. Hjälpmedlet för detta 
heter känslighetsanalys. Man kan med en sådan analys få klart för sig hur olika föränd-
ringar av väglagsmodellens delmodeller påverkar slutresultatet i Vintermodellen. 
Kanske kan en delmodell som mycket grovt beskriver väglaget vara fullt tillräcklig för 
ett acceptabelt slutresultat. Å andra sidan kan man upptäcka att en redan komplicerad 
delmodell måste vidareutvecklas eftersom den har avgörande betydelse för slut-
resultatet.  

I etapp 3 kommer väglagsmodellen, förutom att känslighetstestas, även att på ett syste-
matiskt sätt vidareutvecklas och kalibreras. Kompletterande fältmätningar behöver 
också genomföras, utvärderas och implementeras.  

I avvaktan på resultaten av känslighetsanalysen bedömer vi att följande moment, utan 
rangordning, är viktigast att genomföra för att förbättra väglagsmodellen: 

− Modellering av restsaltets betydelse för olika åtgärder (delmodell förebyggande 
halkbekämpning och kombikörning) 

− Klarläggande av vilka mekanismer som styr uppkomsten i hjulspår av tunn is, 
packad snö och tjock is (delmodell plogning) 

− Uppbyggnad av beskrivningar som anger samband mellan friktionsnivå och väglag, 
friktionsförbättringar vid olika åtgärder och varaktighet av olika typer av sandnings-
åtgärder (delmodell sandning) 

− Insamling av större empiriskt underlag för att säkrare kunna ange hur fort vatten på 
vägen stänker bort i och utanför hjulspår (delmodell bortstänkning) 

− Klarläggande av salthaltens och trafikflödets betydelse för upptorkningsförloppet 
(delmodell upptorkning). 
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Bilaga 1 

Sid 1 (1) 

 
Avgränsning av vädertillfälle 
Avgränsningen inleds med att den första timmen under vintersäsongen med den aktuella 
vädersituationen, generellt kallad V, identifieras. Den sista timmen under detta första 
tillfälle med V identifieras. Denna är funnen när det finns ett uppehåll till nästa timme 
med V på minst 6 tim. Om uppehållet är högst 5 timmar fortsätter vädertillfället. Se 
figur 1 nedan. 

På samma sätt avgränsas de följande vädertillfällena med V under säsongen.  
 

    V  ≤ 5 tim   V  ≥ 6 tim  V 

    <-------------------->             <--------------->               <---------------------------> 
 

 första tillfälle med V     andra tillfälle med V 

    <------------------------------------------------>               <---------------------------> 
 

Figur 1  Avgränsning av vädertillfällen med vädersituation V. 

Avgränsningen av olika vädersituationer görs i följande prioritetsordning. 
1. Snödrev 
2. Snöfall 
3. Halka oberoende av typ. 

Vintersäsongen gås därmed igenom tre gånger, först för att avgränsa snödrev, sedan för 
att avgränsa snöfall och till sist för att avgränsa halka. När ett vädertillfälle, t.ex. ett 
snöfall, är avgränsat ligger det fast och kan aldrig, helt eller delvis, ingå i något väder-
tillfälle med lägre prioritet, t.ex. halka, även om en eller flera timmar med halka före-
kommer i snöfallet. 

När vädersituationen snödrev ska avgränsas gäller som tillägg till regeln i figur 1 att 
snödrevet ska uppfylla ett krav på minsta varaktighet. Kravet innebär att någonstans 
inom det snödrevstillfälle som avgränsats enligt figur 1 ska vindhastigheten uppgå till 
minst 6 m/s i genomsnitt under minst 4 timmar i följd.  

Det finns inget krav på att det ska finnas något uppehåll mellan de olika vädertillfällena 
utan de kan följa omedelbart efter varandra.  

Vädersituationerna Snöblandat regn, Regn och Uppehållsväder avgränsas inte till 
vädertillfällen utan redovisas timme för timme.  
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 Bilaga 2 

Sid 1 (5) 

 
Uppdelning av vädertillfälle halka i olika halktyper  
Beräkning av längd på väderutfall halka samt halktyp görs på följande sätt. 

1. Till varje halktyp knyts en längd på väderutfallet (den tid då saltningen har verkan), 
THN, THT, THR2 respektive THR1 timmar, dvs. 3, 3, 4 och 5 timmar enligt ovan 

2. I det först avgränsade halktillfället under vintersäsongen identifieras halktypen 
under den första timmen (generellt kallad H1). Väderutfallets längd för denna halk-
typ är TH1 timmar. Ett intervall på TH1 timmar läggs ut fr.o.m. den första halktim-
men. En prövning görs av om någon halktyp finns inom intervallet som har kortare 
längd än TH1 timmar. Om ingen sådan halktyp finns har ett väderutfall med halka av 
typ H1 hittats. Väderutfallets längd är TH1 timmar 

3. I annat fall kortas intervallet med en timme i taget och nya prövningar görs tills 
ingen halktyp finns inom intervallet som har kortare längd än intervallets längd. Då 
har ett väderutfall hittats av den halktyp som har kortast tid inom intervallet (gene-
rellt kallad H2). Väderutfallets längd beror på det ursprungliga intervallets längd 
samt hur många timmar det kortats 

4. Halktypen under den timme med halka som följer närmast efter väderutfall H1 eller 
H2 enligt ovan identifieras och steg 2 och 3 upprepas tills det först avgränsade halk-
tillfället är avklarat. Därefter behandlas nästa halktillfälle på samma sätt. 

Exempel på beräkningar visas nedan. 
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Exempel 1 
Förutsättning: Väderutfallets längd är 5 timmar för halktyp HR1. 

 

Timme nummer 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Vädersituation – HR1 HR1 HR1 HR1 HR1 HR1 HR1 HR1 HR1 HR1 – 

 

Förklaring till väderutfall 

Timme 11: Halktypen är HR1. Väderutfallets längd för HR1 är 5 timmar.  

Prövat intervall: Timme 11–15 med längden 5 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 5 timmar för HR1. Detta är samma som inter-
vallets längd. 

Väderutfall: Halktyp HR1. 

Intervallängd: 5 timmar, timme 11–15. 

 

Timme 16: Halktypen är HR1. Väderutfallets längd för HR1 är 5 timmar.  

Prövat intervall: Timme 16–20 med längden 5 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 5 timmar för HR1. Detta är samma som inter-
vallets längd. 

Väderutfall: Halktyp HR1. 

Intervallängd: 5 timmar, timme 16–20. 
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Sid 3 (5) 

 
Exempel 2 
Förutsättning: Väderutfallets längd är 5 timmar för halktyp HR1 och 4 timmar för HR2.  

 

Timme nummer 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Vädersituation – HR2 – – HR1 – – HR2 – – – 

 

Förklaring till väderutfall 

Timme 11: Halktypen är HR2. Väderutfallets längd för HR2 är 4 timmar.  

Prövat intervall: Timme 11–14 med längden 4 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 4 timmar för HR2. Detta är samma som inter-
vallets längd.  

Väderutfall: Halktyp HR2. 

Intervallängd: 4 timmar, timme 11–14. 

 

Timme 15: Ingen halka är registrerad denna timme. Nästa timme prövas. (Se steg 4 
ovan.) 

Timme 16: Ingen halka är registrerad denna timme. Nästa timme prövas.  

Timme 17: Halktypen är HR2. Väderutfallets längd för HR2 är 4 timmar.  

Prövat intervall: Timme 17–20 med längden 4 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 4 timmar för HR2. Detta är samma som inter-
vallets längd. 

Väderutfall: Halktyp HR2. 

Intervallängd: 4 timmar, timme 17–20. 

 

Kommentar 1 

Under ett väderutfall med halka behöver inte halkan förekomma varje timme. Det 
räcker med att halka förekommer en enda timme under väderutfallet, vilket visas i 
exempel 2. Dock måste väderutfallet inledas med en timme med halka.  

 

Kommentar 2 

Om mer än en halktyp förekommer inom ett intervall anges som utfall halktypen med 
kortast längd på väderutfallet.  
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Exempel 3 
Förutsättning: Väderutfallets längd är 5 timmar för halktyp HR1, 4 timmar för HR2 och 
HS samt 3 timmar för HN.  

 

Timme nummer 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Vädersituation – HR1 HR1 HR2 HR2 HR2 HN HN – 

 

Förklaring till väderutfall 
Timme 11: Halktypen är HR1. Väderutfallets längd för HR1 är 5 timmar.  

Prövat intervall: Timme 11–15 med längden 5 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 4 timmar för HR2. Detta är kortare än inter-
vallets längd. Intervallet är för långt och kortas en timme. 

Prövat intervall: Timme 11–14 med längden 4 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 4 timmar för HR2. Detta är samma som inter-
vallets längd. 

Väderutfall: Halktyp HR2. 

Intervallängd: 4 timmar, timme 11–14. 

 

Timme 15: Halktypen är HR2. Väderutfallets längd för HR2 är 4 timmar.  

Prövat intervall: Timme 15–18 med längden 4 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 3 timmar för HN. Detta är kortare än interval-
lets längd. Intervallet är för långt och kortas en timme. 

Prövat intervall: Timme 15–17 med längden 3 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 3 timmar för HN. Detta är samma som inter-
vallets längd. 

Väderutfall: Halktyp HN. 

Intervallängd: 3 timmar, timme 15–17. 
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Exempel 4 
Förutsättning: Väderutfallets längd är 5 timmar för halktyp HR1 och 4 timmar för HR2.  

 

Timme nummer 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Vädersituation – HR1 HR1 HR1 HR1 HR2 – HR2 – 

 

Förklaring till väderutfall 

Timme 11: Halktypen är HR1. Väderutfallets längd för HR1 är 5 timmar.  

Prövat intervall: Timme 11–15 med längden 5 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 4 timmar för HR2. Detta är kortare än inter-
vallets längd. Intervallet är för långt och kortas en timme. 

Prövat intervall: Timme 11–14 med längden 4 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 5 timmar för HR1. Detta är en timme längre 
än intervallets längd. 

Väderutfall: Halktyp HR1. 

Intervallängd: 4 timmar, timme 11–14. 

 

Timme 15: Halktypen är HR2. Väderutfallets längd för HR2 är 4 timmar.  

Prövat intervall: Timme 15–18 med längden 4 timmar. 

Tid för kortaste halktyp inom intervallet: 4 timmar för HR2. Detta är samma som inter-
vallets längd. 

Väderutfall: Halktyp HR2. 

Intervallängd: 4 timmar, timme 15–18. 

 

Kommentar 

Som exemplet visar kan ibland ett intervall (timme 11–14 = 4 timmar) bli kortare än 
tiden för den kortaste halktypen inom intervallet (HR1 med 5 timmar). Detta beror på 
att intervallet inte tål en utökning till 5 timmar när en HR2-timme tillkommer med 
längden 4 timmar.  
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Kostnader för åtgärder och material 
Följande tabell är hämtad från ”Beräkningsmodell för vinterväghållningskostnader” (Ihs 
och Möller, 2004). Prisnivån antas vara år 2004. 

Tabell 1  À-priser för åtgärder och material. 

Typ av åtgärd Material 

Förebyggande 
halkbekämpning1

Kombi- 

körning2

Plogning3 Hyvling/ 

isrivning4

Sandning5 Salt 

660 kr/tim 630 kr/tim 560 kr/tim 560 kr/tim 500 kr/ut-
lagt ton 

580 kr/ton 

 

                                                 

 
1 Kostnaden avser förare + boggiebil + aggregat för spridning av saltlösning 
2 Kostnaden avser förare + boggiebil + plog + aggregat för spridning av befuktat salt 
3 Kostnaden avser förare + boggiebil + plog 
4 Kostnaden avser förare + väghyvel. Antas vara lika stor som kostnaden för en plogbil  
5 Kostnaden avser förare + boggiebil + sandaggregat + materialkostnad för sand 
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Förändring av torr barmark i hjulspår 
Uppgifter om väglagsförändringar i hjulspår i inledningen av ett snöfall då trafiken för-
mår skaffa bort den snö som faller har hämtats från tre mätplatser.  

Tabell 1  Förändring av torr barmark i hjulspåren i inledningen av ett snöfall då 
trafiken förmår skaffa bort den snö som faller. Data från Limskogen, Eriksmåla och 
Klockrike. 

Väglagsförändring Vägytetemperatur 

Torr barmark → torr barmark -6°C 

Torr barmark → torr barmark -4°C 

Torr barmark → torr barmark -12°C 

Torr barmark → torr barmark -9°C 

Torr barmark → torr barmark -3,1°C 

Torr barmark → torr barmark -6°C 

Torr barmark → torr barmark -2,6°C 

Torr barmark → fuktig barmark -3,2°C 

Torr barmark → fuktig barmark +0,8°C 

Torr barmark → fuktig barmark -1,4°C 

Torr barmark → våt barmark -1,2°C 

 

Av tabellen framgår att gränsen mellan torr och fuktig/våt barmark går vid en vägyte-
temperatur på ungefär -3°C. Gränsen är något flytande.  

Modellansatsen blir följande: 

Torr barmark i hjulspåren förblir torr om vägytetemperaturen är -3°C eller kallare. 

Torr barmark i hjulspåren övergår till fuktig eller våt barmark om vägytetemperaturen är 
varmare än -3°C.  
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Uppkomst av lös snö eller snömodd i hjulspår, saltad väg 
Nedanstående två tabeller visar uppkomst av lös snö respektive snömodd i hjulspåren då 
trafiken inte längre förmår skaffa bort den snö som faller. Data har hämtats från tre 
mätplatser. 

Tabell 1  Uppkomst av lös snö i hjulspåren då trafiken inte längre förmår skaffa bort 
den snö som faller. Data från Limskogen, Eriksmåla och Klockrike. 

Väglagsförändring Vägytetemperatur 

Torr barmark → lös snö -6°C 

Våt/fuktig barmark → lös snö -9°C 

Torr barmark → lös snö -7°C 

Torr barmark → lös snö -1,9°C 

Torr barmark → lös snö -2,9°C 

Fuktig barmark → lös snö -3°C 

Våt barmark → lös snö 0,0°C 

Torr barmark → lös snö -9°C 

Torr barmark → lös snö -3°C 

Fuktig/torr barmark → lös snö -2°C 

Fuktig barmark → lös snö -2°C 

Torr barmark → lös snö -5°C 

Torr barmark → lös snö -9°C 

Torr barmark → lös snö -2,2°C 
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Tabell 2  Uppkomst av snömodd i hjulspåren då trafiken inte längre förmår skaffa bort 
den snö som faller. Data från Limskogen, Eriksmåla och Klockrike. 

Väglagsförändring Vägytetemperatur 

Våt barmark → snömodd -1 °C 

Okänt väglag→ snömodd 0°C 

Våt barmark → snömodd -1°C 

Okänt väglag → snömodd -0,5°C 

Torr barmark → snömodd -1°C 

Våt barmark → snömodd -1°C 

Torr barmark → snömodd -5°C 

Fuktig barmark → snömodd -4°C 

Våt barmark → snömodd -1,5°C 

Våt barmark → snömodd -0,6°C 

 
Av tabellerna framgår att lös snö ofta uppkommer vid en vägytetemperatur kring -2°C 
eller kallare, medan snömodd vanligen bildas vid högre temperaturer. Denna tempera-
turgräns är inte knivskarp. Modellansatsen blir följande. 

Lös snö uppkommer i hjulspåren om väglaget timmen före är torr, fuktig eller våt 
barmark eller lös snö och om vägytetemperaturen är -2°C eller kallare.  

Snömodd uppkommer i hjulspåren om väglaget timmen före är torr, fuktig eller våt 
barmark eller snömodd och om vägytetemperaturen är varmare än -2°C.  
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Bortskaffande av lös snö i hjulspår  
Nedanstående beskrivning är hämtad från ”Tema Vintermodell. Anpassning av vinter-
väglagsmodell till empiriska data med censurerade observationer.” (Wiklund, 2006).  

Trafikens inverkan på bortskaffande av lös snö från vägen 
En central komponent i vintermodellen är väglagsmodellen, se (Wallman et al., 2005). I 
väglagsmodellen ingår att beskriva hur övergångar mellan olika väglag sker. Olika 
övergångar bestäms av olika faktorer, t.ex. vinterväghållningsåtgärder, typ av trafik, 
mängd trafik och väderförhållanden. Här kommer övergångar mellan väglag som i hu-
vudsak bestäms av typ av trafik och mängd trafik att studeras närmare. Ett exempel är 
övergången från Lös snö, LS, till Spårslitage med lös snö vid sidan om spår, S(*,LS). 
Lös snö innebär att det finns lös snö på hela körfältet och det är ett väglag som uppstår i 
samband med snöfall. De fordon som trafikerar en väg med väglaget Lös snö skaffar 
bort snö från det spår som hjulen följer. Olika typer av fordon antas skaffa bort olika 
mängd lös snö. Mängden bortskaffad lös snö antas därför kunna beskrivas med ekvatio-
nen  

(1) εβββ +++= LBSLBPBBS 321  

där BS är mängd bortskaffad snö (cm), PB antal passerande personbilar, LB antal pas-
serande tunga lastbilar utan släp eller bussar, LBS antal passerande tunga lastbilar med 
släp. Vidare är ε en slumpterm, som antas tillhöra en normalfördelning, sådan att  

E[ε] = 0 och Var(ε) = (PB + LB + LBS)σ2.  

Givet observationer av BS, PB, LB och LBS kan de okända parametrarna β1, β2, β3 och σ 
skattas med vanliga statistiska metoder, vilket i det här fallet är trolighetsmetoden eller 
ML-metoden (Maximum likelihoodmetoden). När ε tillhör en normalfördelning gäller 
att ML-metoden är ekvivalent med vikta minsta kvadratanpassning.  

Ett problem i det här fallet är att det inte varit möjligt att samla in fullständiga observa-
tioner för BS, PB, LB och LBS.  

Datainsamlingen 
Insamlingen av trafikdata (PB, LB och LBS) har gjorts med slingor som frästs ned i 
vägens beläggning. Med reservation för tekniska mätfel ger det fullständiga observatio-
ner för trafikdata.  

Problemet har varit att samla in fullständiga observationer av mängden bortskaffad snö 
(BS). Mängden snö som fallit har samlats in från VVIS-stationer. Vid olika tidpunkter 
har sedan mängden snö i vägbanans hjulspår bestämts genom manuell besiktning. 
Mängden bortskaffad snö har sedan bestämts av skillnaden mellan den snö som fallit 
och den som ligger kvar och den benämns här OBS, observerad mängd bortskaffad snö. 
I de fall då ingen snö finns kvar i hjulspår vid den manuella besiktningen är observatio-
nen ofullständig. Observationen är då fullständig i den meningen att det krävdes färre 
fordon än observerats, PB + LB + LBS, för att skaffa bort den lösa snö som fallit enligt 
VVIS. Möjligtvis kan det förefalla som om det är observationerna av antalet passerade 
fordon som är ofullständig genom att det observerade antalet är större än vad som krävts 
för att skaffa bort den snö som fallit i hjulspåren. Det är dock mer praktiskt att betrakta 
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mängden bortskaffad snö som ofullständig när det inte finns någon lös snö kvar i hjul-
spår.  

När det inte finns någon snö kvar i hjulspår har det alltså krävts färre än observerat antal 
passerande fordon, PB + LB + LBS, för att skaffa bort den snö som fallit, men det är 
möjligt att, i någon mening, vända på resonemanget. De fordon som passerat hade kun-
nat skaffa bort mer snö än den som fallit i de fall då det inte finns någon snö kvar i hjul-
spår vid observationstillfället.  

Skillnaden mellan den snö som fallit och den som finns kvar i hjulspår vid observa-
tionstillfället (OBS) är alltså snö som skaffats bort av den passerande trafiken, 
PB + LB + LBS. För att hålla reda på när observationen av mängden bortskaffad snö 
(OBS) är ofullständig definieras variabeln V, så att V = 0 när observationen av OBS är 
ofullständig, dvs. när det inte finns lös snö kvar i hjulspår vid observationstillfället, och 
att V = 1 när observationen är fullständig, dvs. när det finns lös snö kvar i hjulspår. Det 
innebär att när V = 0 är den lösa snö som de passerande fordonen, PB + LB + LBS, 
kunnat skaffa bort, BS, större än den observerade, OBS, eller mer formellt att  

 V = 0 ⇒ BS ≥ OBS 

V = 1 ⇒ BS = OBS.  

Genom att vända på resonemanget förekommer ofullständiga observationer enbart för 
en variabel, BS, istället för tre, PB, LB och LBS. Det gör det möjligt att finna en statis-
tisk analysmodell.  

Det är värt att notera att eftersom mängden bortskaffad snö bestäms av skillnaden mel-
lan två mätningar som är betingat oberoende givet att snöfall förekommer kan den 
observerade mängden bortskaffad snö vara negativ. Det är viktigt att använda en statis-
tisk analysmodell som tillåter sådana negativa observationer för att undvika att skatt-
ningar får systematiska fel.  

Statistisk analysmodell 
Ofullständiga eller censurerade observationer förekommer bl.a. när livslängder studeras. 
Statistiska metoder för att analysera resultat från sådana studier finns utvecklade bl.a. 
inom tillförlitlighetsteorin och epidemiologin. Exempel är när tekniska komponenter 
utsätts för utmattningsförsök eller när personer med viss sjukdom behandlas. Då stude-
ras antingen tiden till respektive komponent går sönder eller tiden till respektive person 
blir frisk. När studien avbryts kan det då gälla att några av de tekniska komponenterna 
har acceptabel funktion eller att några av de sjuka personerna ännu inte blivit friska. I 
bägge fallen är de observerade tiderna (livslängderna) inte fullständiga utan censure-
rade. Det finns flera utvecklade statistiska metoder för att analysera resultatet från 
sådana studier. De förutsätter dock i allmänhet att man inte har problem med ”felaktigt” 
tecken på observationerna utan de är alltid positiva eller åtminstone icke-negativa.  

En metod som tillåter ofullständiga observationer, observationer med ”felaktigt” tecken 
och som kan användas för anpassning till (1) är den s.k. EM-algoritmen. (Dempster 
et al., 1977) beskriver EM- algoritmen i en klassisk artikel med diskussion.  

EM-algoritmen är en metod för att bestämma ML-skattningar (maximum likelihood-
skattningar) och den består av iterativa omväxlande E- och M-steg. ML-skattningar är 
de värden på de okända parametrarna, β1, β2, β3 och σ, som maximerar trolighetsfunk-
tionen. I det här fallet är trolighetsfunktionen specificerad för det fullständiga utfallet.  
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I E-steget bestäms betingat väntevärde för trolighetsfunktionen givet de delvis ofull-
ständiga observationerna av, i det här fallet, mängden bortskaffad snö och värden på de 
okända parametrarna, β1, β2, β3 och σ. I M-steget bestäms ML-skattningar av β1, β2, β3 
och σ i modell (1), dvs. de värden på β1, β2, β3 och σ som maximerar den trolighetsfunk-
tion som bestämdes i E-steget. Dessa ML-skattningar används tillsammans med de 
ofullständiga observationerna i nästa E-steg. Proceduren upprepas tills ML-skatt-
ningarna har konvergerat. Dempster et al. visar att den iterativa proceduren ger ML-
skattningar som enligt den trolighetsfunktion för de ofullständiga observationerna som 
följer av den trolighetsfunktion som specificerats för de fullständiga observationerna.  

Det betingade väntevärdet av trolighetsfunktionen är ett komplext uttryck som ges av: 
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I formel (2) är i ett index som anger vilken observation som avses, n antalet observatio-
ner, ui observerad mängd bortskaffad snö (OBS), u = (u1, …, un)’, vi indikatorn som 
anger om observerad mängd bortskaffad snö är en ofullständig observation, v = 
(v1, …, vn)’, Yi verklig mängd bortskaffad snö (BS), xi’ = (xi1, xi2, xi3), xi1 antal pas-
serande personbilar (PB), xi2 antal passerande tunga lastbilar och bussar (LB), xi3 antal 
tunga lastbilar med släp (LBS), xi• = xi1 + xi2 + xi3 och β = (β1, β2, β3)’. Vidare är E0 en 
väntevärdesoperator som evalueras för givna parametervärden β0 och σ0

2 så att när 
observationen är ofullständig, dvs. när vi = 0 gäller det att: 

 

(3) ( )[ ] ( ) [ ]( )00
2

0 0, βxβx iiiiiiiiii uYYEuYYVaruYE ′−>+>=′− 2 . 

 

Varians- och väntevärdestermerna i högerledet i (3) beror av de givna parametrarna, β0 
och σ0

2 och av det observerade utfallet ui, men inte av de okända parametrarna, β och σ2. 
De termerna är ganska komplexa uttryck utan för den skull vara speciellt svåra att här-
leda. Det finns därför ingen anledning att fördjupa sig i dem ytterligare. När observatio-
nen är fullständig gäller det att: 
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Det går då att visa att (2) maximeras av: 
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Detta innebär att givet parametervärden, β0 och σ0
2, bestäms det betingade väntevärdet 

för trolighetsfunktionen med formlerna (2)-(4) i ett E-steg. I det följande M-steget 
bestäms skattningar β  och  med formlerna (5) och (6).  Dessa skattningar utgör 
sedan givna parametervärden i följande E-steg. Proceduren upprepas tills parameter-
skattningarna ändras försumbart mellan två M-steg. 

ˆ 2σ̂

Resultat 
Ett program i MATLAB utarbetades för att genomföra skattningar enligt EM-algorit-
men. Antalet observationer har varit 84. Dessutom modifierades modellen aningen. Så 
att 

(7) ( ) εβββ +×++= TUNGKALLTPBBS 321 . 

 

I (7) har lastbilar med och utan släp samt bussar summerats till en gemensam kategori, 
TUNG, eftersom släpens inverkan verkade vara liten. Vidare visade det sig att mängden 
snö som tunga fordon, TUNG, skaffade bort tycktes bero av temperaturen. Därför förs 
en dummyvariabel in, KALLT, som är 1 om temperaturen var högst -5°C och 0°C om 
temperaturen var högre -5°C vid observationstillfället. Variansen för ε antas vara 
(PB + TUNG)σ2. Koefficientskattningar enligt (7) redovisas i tabell 1 och 
kovariansmatrisen för koefficientskattningarna redovisas i tabell 2.  

Tabell 1  Skattningar av koefficienter enligt (7). 

1 pb 0,0108 
2 tung 0,0549 
3 tung×kallt 0,0883 

Tabell 2  Kovariansmatris för koefficientskattningarna som redovisats i tabell 1. 

 1 2 3 
1 1,36E-05 -7,48E-05 1,16E-05
2 -7,48E-05 6,13E-04 -2,66E-04
3 1,16E-05 -2,66E-04 5,37E-04

I tabell 3 redovisas data för de 84 observationerna, PB anger antal passerande personbi-
lar, TUNG antal passerande tunga fordon, KALLT indikerar (=1) om temperaturen varit 
högst -5°C, OBS är observerad mängd (cm) bortskaffad snö, FULLSTÄNDIG indikerar 
(=1) om OBS är fullständig, BS är EM-prediktionen av mängd bortskaffad snö och 
PREDIKTION är prediktion av BS enligt (7) med koefficienter enligt tabell 1. Notera att 
när FULLSTÄNDIG = 0 fanns det ingen lös snö kvar i hjulspår vid observationstillfället 

  VTI rapport 529 



Bilaga 6 

Sid 5 (6) 
 

och då predikteras den fullständiga observationen (BS) i skattningsproceduren, vilket 
innebär att i de fallen gäller att BS > OBS.  

Tabell 3  Redovisning av data och prediktioner. 

PB TUNG KALLT OBS FULLSTÄNDIG BS PREDIKTION 
7 2 1 1,4 1 1,4 0,4 

465 55 1 3,0 0 13,0 12,9 
16 6 1 0,2 0 1,3 1,0 

620 80 0 4,5 0 12,0 11,1 
15 4 0 0,2 0 0,9 0,4 

780 59 0 5,7 1 5,7 11,7 
15 7 0 1,9 1 1,9 0,5 
82 15 0 1,4 1 1,4 1,7 
22 6 0 2,0 1 2,0 0,6 

6 7 1 0,0 1 0,0 1,1 
12 3 0 0,9 1 0,9 0,3 
17 2 0 2,0 1 2,0 0,3 
54 8 0 0,5 1 0,5 1,0 
76 10 0 1,4 1 1,4 1,4 
19 12 1 0,0 1 0,0 1,9 

104 24 1 3,3 1 3,3 4,6 
770 72 0 8,4 1 8,4 12,3 

61 15 0 0,8 1 0,8 1,5 
164 16 0 0,5 0 3,5 2,7 
170 42 0 1,2 1 1,2 4,1 
224 58 0 1,3 1 1,3 5,6 

19 3 0 0,0 1 0,0 0,4 
54 14 0 0,7 1 0,7 1,4 
52 40 0 0,2 1 0,2 2,8 

123 17 0 0,2 0 2,9 2,3 
97 24 0 0,3 0 2,9 2,4 

115 29 0 0,2 0 3,3 2,8 
18 5 0 0,1 0 1,0 0,5 

123 28 0 0,9 0 3,6 2,9 
324 64 0 2,2 0 7,7 7,0 

31 9 0 0,5 0 1,6 0,8 
77 26 0 0,7 0 2,9 2,3 
19 6 0 1,5 1 1,5 0,5 
47 9 0 2,4 1 2,4 1,0 

111 17 0 1,9 0 3,7 2,1 
23 4 1 1,1 0 1,8 0,8 
11 6 1 1,9 1 1,9 1,0 
38 10 1 2,7 1 2,7 1,8 
58 18 1 1,3 0 3,6 3,2 

142 36 1 4,7 0 7,6 6,7 
8 0 1 0,7 1 0,7 0,1 

29 6 1 1,3 0 2,1 1,2 
21 4 1 2,2 1 2,2 0,8 

103 28 1 3,0 0 5,7 5,1 
75 3 0 0,5 0 2,0 1,0 

194 13 0 0,6 0 3,8 2,8 
10 8 1 1,5 0 2,0 1,3 

224 44 1 3,8 0 9,1 8,7 
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PB TUNG KALLT OBS FULLSTÄNDIG BS PREDIKTION 

4 3 1 0,1 0 0,7 0,5 
455 60 1 2,2 0 13,6 13,5 
106 20 1 0,4 0 4,2 4,0 
226 38 1 1,3 0 8,0 7,9 

9 8 1 0,5 0 1,5 1,2 
230 54 1 1,3 0 10,2 10,2 
385 58 0 0,6 0 7,7 7,3 
393 66 1 0,7 0 13,7 13,7 
240 15 0 0,3 0 4,2 3,4 
418 40 0 0,4 0 7,2 6,7 

36 13 0 3,4 1 3,4 1,1 
398 32 0 3,6 0 7,8 6,1 
115 9 0 0,2 0 2,5 1,7 
468 24 0 0,7 0 7,1 6,4 

57 9 0 0,1 0 1,8 1,1 
67 8 0 0,2 0 1,9 1,2 
30 2 0 0,0 1 0,0 0,4 

125 35 0 2,5 1 2,5 3,3 
53 11 0 0,6 0 2,0 1,2 
60 10 0 1,4 1 1,4 1,2 
20 5 0 1,1 1 1,1 0,5 

111 16 0 5,0 1 5,0 2,1 
103 15 0 0,9 1 0,9 1,9 
107 13 1 2,0 1 2,0 3,0 
272 33 1 1,9 1 1,9 7,7 

56 9 0 0,9 1 0,9 1,1 
98 15 0 1,7 1 1,7 1,9 

183 7 0 1,8 1 1,8 2,4 
117 10 0 1,8 1 1,8 1,8 
106 6 0 0,5 0 2,5 1,5 

14 2 0 -1,1 1 -1,1 0,3 
18 5 0 1,0 1 1,0 0,5 

147 11 0 -0,1 1 -0,1 2,2 
168 41 0 1,2 1 1,2 4,1 
110 22 1 1,0 0 4,6 4,3 

88 12 1 1,3 1 1,3 2,7 
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Snödjup utanför hjulspår före kombikörning/plogning. Data från 
Limskogen, Eriksmåla och Brånan 

Snödjup före kombi/plogning 
Körfältskant 

Alla plater. Varmare än -5oC

y = 1,13x
R2 = 0,84
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Snödjup före kombi/plogning 
Körfältskant 

Alla platser. Kallare än -5 oC

y = 1,17x
R2 = 0,67
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Snödjup före kombi/plogning 
Mellan spår 

Alla platser. Varmare än -5 oC

y = 0,48x
R2 = 0,34
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Snödjup före kombi/plogning 
Mellan spår 

Alla platser. Kallare än -5 oC

y = 0,37x
R2 = 0,29
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Snödjup före kombi/plogning 
Vägmitt 

Alla platser. Varmare än -5 oC

y = 0,60x
R2 = 0,79
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Snödjup före plogning 
Vägmitt 

Alla platser. Kallare än -5 oC

y = 0,27x
R2 = 0,28
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I tabellen nedan sammanfattas de snödjup på körfältskant, mellan hjulspår och i vägmitt 
som kan utläsas i de sex diagrammen ovan. Snödjupen anges som andelar av snömängd 
enligt väderdata.  

Tabell 1  Snödjup på olika observationsytor före kombikörning och plogning som andel 
av snömängd enligt väderdata. Data från Limskogen, Eriksmåla och Brånan. 

Vägtemperatur under timme med snöfall Observationsyta 

varmare än -5°C -5°C eller kallare 

Körfältskant 1,1 1,2 

Mellan hjulspår 0,5 0,4 

Vägmitt 0,6 0,3 

Med hänsyn till variationerna i underlagsmaterialet avrundas värdena i tabell 1 till föl-
jande, se tabell 2.  

Tabell 2  Avrundat snödjup på olika observationsytor före kombikörning och plogning 
som andel av snömängd enligt väderdata. Data från Limskogen, Eriksmåla och Brånan. 

Vägtemperatur under timme med snöfall Observationsyta 

varmare än -5°C -5°C eller kallare 

Körfältskant 1,0 1,0 

Mellan hjulspår 0,5 0,3 

Vägmitt 0,5 0,3 
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Uppkomst av packad snö på saltad väg 
Packad snö tycks uppkomma vid hög snöintensitet. Ett underlag för att fastlägga grän-
sen för snöintensitet på saltad väg tas fram i denna bilaga. 

Figuren nedan visar uppkomst respektive ingen uppkomst av packad snö i hjulspåren. 
Data har hämtats från mätplatserna Limskogen, Eriksmåla och Klockrike. I kategorin 
ingen uppkomst av packad snö har bara observationer med en snöintensitet på minst 
0,5 cm/timme tagits med. 

0,0
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1,0

1,5

2,0

2,5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Observation nr

Snöintensitet 
(cm/timme)

Uppkomst av packad snö

Ingen uppkomst av packad snö

 

Figur 1  Uppkomst/ingen uppkomst av packad snö på saltad väg. 

Som framgår av figuren uppkommer knappast någon packad snö om snöintensiteten är 
låg; kanske ligger denna gräns vid cirka 1,0 cm/timme. Det finns dock ingen distinkt 
gräns mellan uppkomst och ingen uppkomst av packad snö. Väljer man en gräns vid 
intensiteten 1,0 cm/timme får man med nästan alla fall då packad snö har observerats 
uppkomma, men i gengäld får man också med åtta fall då packad snö inte uppkommer 
enligt väglagsobservationer. Höjer man intensitetsgränsen t.ex. till 1,3 cm/timme så går 
man miste om tre fall då packad snö uppstår men får heller inte med tre fall då packad 
snö inte uppstår. Vid gränsen 1,3 cm/timme blir antalet fall med packad snö relativt rik-
tigt, 15 stycken, även om fördelningen mellan när de uppkommer och inte uppkommer 
inte stämmer helt med väglagsobservationer.  

Vid 14 tillfällen uppkommer packad snö i hjulspåren. Vid 11 av dessa tillfällen upp-
kommer packad snö även mellan hjulspår och i vägmitt. På körfältskant uppkommer 
däremot packad snö bara vid 5 tillfällen.  

Förenklat formulerar vi följande regel. 

När packad snö uppkommer så sker detta i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt men 
inte på körfältskant.  

Följande typer av väglag förekommer i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt i sam-
band med uppkomst av packad snö.  
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I hjulspår 
 

Typ av väglag Antal (st.) 

Packad snö 5 

Lös snö 0,1–0,2 cm ovanpå packad snö 5 

Lös snö 0,5–2 cm ovanpå packad snö 4 

TOTALT 14 

 

Mellan hjulspår 
 

Typ av väglag Antal (st.) 

Packad snö 4 

Lös snö 0,1 cm ovanpå packad snö 2 

Lös snö 1 cm ovanpå packad snö 3 

Lös snö 2 cm ovanpå packad snö 2 

TOTALT 11 

Medelsnödjup = 0,7 cm. 

 

I vägmitt 
 

Typ av väglag Antal (st.) 

Packad snö 3 

Lös snö 0,1 cm ovanpå packad snö 2 

Lös snö 1 cm ovanpå packad snö 4 

Lös snö 2 cm ovanpå packad snö 1 

Lös snö 8 cm ovanpå packad snö 1 

TOTALT 11 

Medelsnödjup exklusive snödjup 8 cm = 0,6 cm. 

 

Att lös snö uppkommer ovanpå packad snö kan i viss mån förklaras av att det fortsätter 
att snöa efter uppkomsten av den packade snön. För timmen efter uppkomst av packad 
snö reduceras därför snödjupen något.  

Följande modellansats väljs. 

För timmen efter den timme då snöintensiteten uppgår till eller överstiger gränsvärdet 
1,3 cm/timme uppstår packad snö i hjulspår, lös snö 0,5 cm ovanpå packad snö mellan 
hjulspår och i vägmitt samt lös snö på körfältskant.  
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Utveckling av packad snö och tunn is i och utanför hjulspår 
I hjulspår 
Följande data har hämtats från Limskogen, Eriksmåla och Klockrike. 

Tabell 1  Utveckling av packad snö/tunn is i hjulspår. 

Passerande trafikmängd (st) Anm. Väglags- 
föränd-     

ring 

Vägytetemp. 
vid över-   

gång  pb lb u släp lb m släp  

PS→FB -4°C 263 27 11  

PS→TUI -8°C 50 6 1  

TUI→VB -6°C 227 17 9 Regn 0,0 mm på kall väg 

TUI→VB -2°C 81 13 6  

PS→VB -0,9°C 19 4 4 Regn 1,9 mm på kall väg 

PS→TUI -2,4°C 13 3 3 Regn 0,2 mm på kall väg. 
Efter kombi. Natt 

TUI→SM -2,1°C 99 15 5 Efter kombi 

PS→SM -1,0°C 92 20 22 Efter kombi 

PS→SM -1,3°C ≥ 65 ≥ 6 ≥ 0 Snöblandat regn på kall väg 

PS→TUI -1.4°C ≥ 56 ≥ 2 ≥ 0  

TUI→VB -0,9°C 164 11 3 Efter kombi 

PS→TB -3°C 545 28 13  

TUI→FB -12°C 374 36 5 Efter kombi. Natt 

PS→TUI -6°C 33 6 3  

TUI→LS -6°C 196 18 10 Kraftigt snöfall 

TUI→VB -1,3°C 97 9 7 Efter kombi. TUI efter RIM 

PS→LS -3°C ≥ 13 ≥ 1 ≥ 1 Efter kombi 

PS→SM -0,7°C ≥ 16 ≥ 0 ≥ 1 Efter kombi. Snödrev 

 

Vid 11 tillfällen uppstår tunn is, antingen efter packad snö eller före ett väglag som 
vanligen är barmark; någon gång lös snö/snömodd. Vid 8 av dessa 11 tillfällen är väg-
temperaturen kallare än -1,5°C. 
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Lös snö eller snömodd efter packad snö uppstår vid 4 tillfällen. Vid tre av dessa är 
vägytetemperaturen varmare än -1,5°C. 

Övergång från packad snö till våt barmark i hjulspår verkar kunna ske på två olika sätt.  

Packad snö → tunn is → våt barmark 

Packad snö → snömodd → våt barmark. 

Den första övergången inträffar oftast om vägytetemperaturen under timmen för över-
gång är -1,5°C eller kallare, medan den andra verkar ske om vägytetemperaturen under 
timmen för övergång är varmare än -1,5°C.  

I tabell 1 ovan visas vilka trafikmängder som passerat vid olika väglagsövergångar i 
hjulspår. Följande sammanställningar kan göras.  

Tabell 2  Övergång från packad snö till tunn is i hjulspår.  

Passerande trafikmängd (st) Anm. 

pb lb u släp lb m släp  

  50   6   1  

  13   3   3 Regn 0,2 mm på kall väg. Efter 
kombi. Natt 

≥ 56 ≥ 2 ≥ 0  

  33   6   3  

I medeltal passerar minst trafikmängden 38 pb, 4 lb utan släp och 2 lb med släp. 

 

Tabell 3  Övergång från tunn is till våt barmark i hjulspår. 

Passerande trafik (st) Anm. 

pb lb u släp lb m släp  

227 17 9 Regn 0,0 mm på kall väg 

81 13 6  

164 11 3 Efter kombi 

97 9 7 Efter kombi. TUI efter RIM 

I medeltal passerar trafikmängden 142 pb, 13 lb utan släp och 6 lb med släp. 
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Tabell 4  Övergång från packad snö till snömodd/lös snö i hjulspår. 

Passerande trafik (st) Anm. 

pb lb u släp lb m släp  

  92   20   22 Efter kombi 

≥ 65 ≥ 6 ≥ 0 Snöblandat regn på kall väg 

≥ 13 ≥ 1 ≥ 1 Efter kombi 

≥ 16 ≥ 0 ≥ 1 Efter kombi. Snödrev 

I medeltal passerar minst trafikmängden 47 pb, 7 lb utan släp och 6 lb med släp. 

 

Baserat på tabell 2–4 antas övergången från packad snö till våt barmark i hjulspår ske 
när följande trafikmängder har passerat. Trafikmängden anges i personbilsekvivalenter, 
varvid en lastbil, med eller utan släp, antas motsvara 4 personbilar. 

 

Packad snö → tunn is       50 pb + 5 lb = 70 personbilsekvivalenter 

Tunn is → våt barmark     130 pb + 15 lb = 190 personbilsekvivalenter 

Packad snö → snömodd       70 pb + 10 lb = 110 personbilsekvivalenter. 
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Utanför hjulspår 
Följande data om packad snö som övergår i lös snö eller snömodd har hämtats från 
Limskogen, Eriksmåla och Klockrike.  

Tabell 5  Utveckling av packad snö mellan hjulspår och i vägmitt. 

Mellan hjulspår I vägmitt 

Väglags-
övergång 

Tid efter 
uppkomst 

av PS 

Väglags-
övergång 

Tid efter 
uppkomst 

av PS 

Vägtempe-
ratur vid 
väglags-
övergång 

Anm. 

LS0,1/PS
→SM0,1 

  2 tim LS1/PS   
→ LS2 

  2 tim -8°C Snöfall 0,8 cm 

PS→VB   1 tim LS0,1/PS
→SM0,1 

  1 tim -0,9°C Regn 1,9 mm på kall väg 

PS→PS ≥ 2 tim PS 
→SM0,5 

  5 tim -1°C Snöfall 0,3 cm 

SM0,5/PS
→SM0,5 

1,5–3 tim SM0,5/PS
→SM0,2 

2–3,5 tim Ca -1,2°C  

SM0,5/PS
→SM0,2 

2,5–4 tim SM0,2/PS
→SM1 

2–3 tim Ca -0,7°C  

PS→LS2   1 tim PS→LS2   1 tim -4°C Snöfall 0,8 cm 

PS→LS1 Ca 9 tim PS→LS1 Ca 9 tim -3°C  

LS1/PS   
→LS1,6 

Ca 6,5 
tim 

LS2/PS   
→LS0,1 

Ca 5 tim -0,8°C Snödrev 

 

Ur tabellen kan utläsas att mellan hjulspår omvandlas packad snö till snömodd i medel-
tal ca 2–3 timmar efter det att den packade snön uppkommit. Om omvandlingen sker till 
lös snö går det långsammare, i medeltal efter nästan 6 timmar. 

Ur tabellen kan också utläsas att i vägmitt omvandlas packad snö till snömodd i medel-
tal ca 2,5–3 timmar efter det att den packade snön uppkommit. Om omvandlingen sker 
till lös snö tar det i medeltal ca 4 timmar.  

Tabellen visar också att vägytans temperatur är högre när omvandlingen sker till snö-
modd än till lös snö.  

Snödjupet på den uppkomna snömodden är i medeltal kring 0,4 cm medan snödjupet på 
lös snö i medeltal är ca 1,4 cm. 

Eftersom underlagsmaterialet är litet och variationerna relativt stora görs i modellansat-
sen ingen skillnad mellan observationsytorna mellan hjulspår och vägmitt. Däremot 
modelleras ett temperaturberoende.  
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Följande modellansats görs.  

Om vägytans temperatur är -2°C eller kallare omvandlas den packade snön till lös snö. 
Omvandlingen tar 5 timmar både mellan hjulspår och i vägmitt. Snödjupet sätts till 
1,5 cm. 

Om vägytans temperatur är varmare än -2°C omvandlas den packade snön till snömodd. 
Omvandlingen tar 3 timmar både mellan hjulspår och i vägmitt. Snödjupet sätts till 
0,5 cm. 

Temperaturgränsen för omvandling till lös snö eller snömodd har valts till samma 
gradtal som vid uppkomst av lös snö eller snömodd i hjulspår då trafiken inte längre 
förmår skaffa bort den snö som faller.  

 

 

 

VTI rapport 529 



 

  VTI rapport 529 



Bilaga 10 

Sid 1 (4) 

 

Väglagsförändring i hjulspår vid kombikörning 
Data om väglagsförändring i hjulspår vid kombikörning har hämtats från Limskogen, 
Eriksmåla och Klockrike. Allt som allt fanns 57 observationer att analysera. 

 
Väglag före kombikörning: Barmark 

Tabell 1  Väglag före och efter kombikörning. 

Vägtemp. 
före kombi efter kombi vid kombi

TB TB -1,5

FB FB -1,4

FB FB -4,0

VB VB -5,0

VB VB 2,2

VB VB -1,8

VB VB -1,3

VB VB -1,3

VB VB -0,9

VB VB 0,0

VB VB -0,5

Väglag

 
 

Analys: I 11 fall av 11 ändras inte väglaget efter kombikörning 

Modellansats: Torr, fuktig och våt barmark i hjulspår förändras inte efter kombikörning. 
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Väglag före kombikörning: Lös snö eller snömodd ovanpå packad snö, tunn is 
eller tjock is  

Tabell 2  Väglag före och efter kombikörning. 

Vägtemp. 
före kombi efter kombi vid kombi

LS/PS PS -3,0

LS/PS LS/PS -4,0

LS/PS LS/PS -2,4

LS/PS SM/TUI -2,4

LS/PS LS/PS -1,4

LS/PS LS/PS -1,1

LS/PS LS/PS -0,8

LS/TUI SM -4,0

LS/TUI LS/TUI -2,6

LS/TUI TUI -0,8

LS/TUI LS/TUI -1,2

LS/TUI LS/TUI -2,5

SM/PS SM/PS -3,0

SM/PS FB -5,0

SM/TUI SM -2,1

SM/TUI SM/TUI -0,9

Väglag

 
 

Analys: I 10 av 16 fall ändras inte väglaget efter kombikörning. I 2 fall försvinner det 
övre väglaget medan det undre ligger kvar och i 4 fall ändras det övre och/eller det 
undre väglaget. 

Kommentar: Att det övre och/eller det undre väglaget försvinner eller förändras torde 
bero på en kombination av plogning och bearbetning av trafiken. Vidtagen åtgärd samt 
bortskaffande av snö pga. trafik får tills vidare vara tillräcklig beskrivning av dessa 
förändringar. 

Modellansats: Lös snö eller snömodd ovanpå packad snö, tunn is eller tjock is i hjulspår 
förändras inte efter kombikörning. 
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Väglag före kombikörning: Lös snö eller snömodd 

Tabell 3  Väglag före och efter kombikörning. 

Vägtemp. 
före kombi efter kombi vid kombi

LS SM -4,0
LS SM -1,8
LS LS -2,6
LS LS -2,1
LS SM -1,2
SM SM -2,0
SM VB -1,4
SM SM -1,3
SM SM -1,7
SM VB -0,7
SM VB -1,3
SM VB -0,9
SM SM -4,0
SM SM -0,9
SM SM -1,5
SM SM -3,0
SM SM -2,4
SM SM -9,0
SM SM -1,0
SM VB -1,5
SM SM -1,0
SM SM -0,1
SM SM -0,4

Väglag

 
 

Analys: I 2 av 5 fall ändras inte väglaget lös snö efter kombikörning. I 3 fall övergår lös 
snö till snömodd. Gränsen i vägtemperatur ligger ungefär vid -2°C.  

I 13 av 18 fall ändras inte väglaget snömodd efter kombikörning. I 5 fall övergår snö-
modd till våt barmark.  

Kommentar: Övergång av snömodd till våt barmark beskrivs tills vidare endast genom 
bortskaffande av snö pga. trafik.  

Modellansats: Lös snö i hjulspår övergår till snömodd efter kombikörning om vägyte-
temperaturen är varmare än -2,0°C. Lös snö i hjulspår förändras inte efter kombikörning 
om vägytetemperaturen är -2,0°C eller kallare.  

Snömodd i hjulspår förändras inte efter kombikörning. 
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Väglag före kombikörning: Packad snö, tunn is eller tjock is  

Tabell 4  Väglag före och efter kombikörning. 

Vägtemp. 
före kombi efter kombi vid kombi

PS PS -2,2

PS PS -1,2

TUI TUI -2,0

TUI TUI -5,0

TUI TUI -6,0

TUI FB -12,0

TUI TUI -0,9

Väglag

 
 

Analys: I 6 fall av 7 ändras inte väglaget efter kombikörning.  

Modellansats: Packad snö, tunn is eller tjock is i hjulspår förändras inte efter kombikör-
ning. 
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Snödjup på körfältskant, i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt 
efter kombikörning eller plogning 
Data om snödjup vid kombikörning eller plogning har hämtats från Limskogen, Eriks-
måla och Brånan. Endast observationer inom 30 minuter efter åtgärd har tagits med. 
Totalt fanns 60 observationer att analysera. 

 

Körfältskant 
Medeltal snödjup = 0,5 cm 
Median snödjup = 0,1 cm

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Observation nr.

Snödjup (cm)

 
 

Hjulspår 
Medeltal snödjup = 0,2 cm 

Median snödjup = 0 cm

0
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1

1,5
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2,5

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Observation nr.

Snödjup (cm)
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Mellan spår 
Medeltal snödjup = 0,3 cm 
Median snödjup = 0,1 cm

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Observation nr.

Snödjup (cm)

 
 

 

Vägmitt 
Medeltal snödjup = 0,4 cm 
Median snödjup = 0,1 cm

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57

Observation nr.

Snödjup (cm)
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Som framgår av figurerna är det ofta stor skillnad mellan medeltal och median för snö-
djupet. Detta beror på att många små snödjup kombineras med ett mindre antal höga 
värden. För att få stabilare snödjupsbeskrivningar beräknas därför s.k. trimmade medel-
värden. Vi har då valt att utesluta de 5 % högsta och 5 % lägsta snödjupen och sedan 
räknat medeltal på resterande 90 %. Då fås följande resultat avrundat till en decimal.  

Tabell 1  Snödjup på körfältskant, i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt efter plog-
ning eller kombikörning. Trimmade medelvärden.  

 

Observationsyta Kvarvarande snömängd  
(cm) 

Körfältskant 0,4 

Hjulspår 0,1 

Mellan hjulspår 0,2 

Vägmitt 0,3 
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Väglag efter sista kombikörning på körfältskant, mellan hjulspår och 
i vägmitt 

Väglagsförändringar 
Data efter sista kombikörning, då snöfallet i princip har upphört, hämtas från 
Limskogen, Eriksmåla och Klockrike. Gränsen för snöfall sätts till 0,2 cm/timme. 
Följande resultat erhölls: 

Tabell 1  Väglagsförändring efter sista kombikörning på körfältskant, mellan hjulspår 
och i vägmitt. Data från Limskogen, Eriksmåla och Klockrike. 

Körfälts- Timmar Mellan Timmar Vägmitt Timmar 
kant efter kombi hjulspår efter kombi efter kombi

SM→SM > 8,5 SM→VB 5,5 SM→VB 6,5
LS→SM > 6,5 LS→PS > 6,5 SM→SM > 6,5
TUI→TUI > 9,0 SM→VB 3,0 SM→VB 6,0
PS→SM > 7,5 SM→VB 6,5 SM→VB 6,5
SM→SM > 8,0 SM→VB 4,0 SM→VB 6,0
SM→VB 6,5 SM→VB 5,5 SM→VB 6,5
SM→VB 3,5 SM→VB 2,5 SM→VB 0,5
SM→VB 8,5 SM→VB 5,5 SM→VB 4,5
TJI→TJI > 4,5 SM→VB 4,5 SM→VB 4,5

SM/TJI→VB 4,5 SM→VB 3,5 SM→VB 3,5
SM→VB 6,0 SM→VB 4,0 SM→VB 5,0

LS/PS→LS/PS > 2,0 SM→SM/PS > 2,0 SM→SM/PS > 2,0
SM→VB 4,0 SM→VB 4,0 SM→VB −
LS→LS > 6,5 LS→PS > 6,5 SM→SM > 6,5
LS→SM > 4,5 SM→VB 2,5 SM→VB 4,5
SM→VB 2,0 SM→VB 2,0 VB→VB −
SM→VB 0,5 SM→VB 0,5 VB→VB −
SM→SM > 4,5 SM→VB 1,5 SM→VB 2,5
PS→PS > 3,5 SM→SM > 3,5 SM→SM > 3,5
SM→VB 1,5 SM→VB 2,0 SM→VB 1,5
SM→SM > 1,5 SM→SM > 1,5 SM→SM > 1,5
TJI→TJI > 3,5 SM→VB 3,5 FB→VB −
SM→SM > 4,5 VB→VB − VB→VB −
TJI→TJI > 1,5 VB→VB − SM→VB 1,5
SM→VB 1,5 VB→VB − VB→VB −

Medeltal = 3,85 tim 3,56 tim 4,25

   Anmärkning.

tim

Regn 0,1 mm på kall väg

Nederbörd på kall väg

3-spår. Nederb. på kall väg

Nederbörd på kall väg

3-spårsväg
Saltn. 3,5 tim efter kombi
Regn 0,5 mm på kall väg

Plogn. 7,5 tim efter kombi

Rimfrostutfällning
Plogn. 2,5 tim efter kombi

Plogn. 5,5 tim efter kombi

Nederbörd på kall väg
Saltn. 3,5 tim efter kombi

 
 

I tabellen har tiderna för de väglagsförändringar som resulterat i våt barmark markerats 
med färgöverstrykning. Medeltalen för olika observationsytor anges under tabellen. 

För observationsytorna mellan hjulspår och vägmitt väljs tiderna 3,5 respektive 
4,0 timmar för övergång från snömodd till våt barmark.  

För observationsyta körfältskant väljs tiden 6,0 timmar för övergång från snömodd till 
våt barmark.  
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Skälet till att det framräknade medeltalet för körfältskant har justerats är att det finns 
ganska många observationer som indikerar att medeltalet för denna observationsyta är 
för lågt. Indikationer fås av de observationer som visar att ett is-/snöväglag kan ligga 
kvar länge på körfältskanten utan att förändras till våt barmark. Exempelvis anger de två 
första raderna att lös snö eller snömodd kan ligga kvar i minst 8,5 respektive minst 
6,5 timmar.  

Vattenmängd när lös snö eller snömodd övergår till våt barmark  
Bland de fältmätningar som gjorts i Klockrike finns hittills bara ett tillfälle då mätning 
kunnat göras av den vattenmängd som uppkommer på körfältet när ett is-/snöväglag 
smälter i samband med kombikörning. Vid det tillfället övergick tunn is i hjulspåren till 
våt barmark. Övriga observationsytor var hela tiden täckta av lös snö eller snömodd. 
Det pågick lätt snöfall i kombination med måttligt snödrev. Uppmätta vattenmängder 
framgår av figuren nedan. 
 

0

100

200

300

400

500

11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00

Vattenmängd 
(g/m2)

vänster hjulspår höger hjulspår
 

Figur 1  Vattenmängd i hjulspår under pågående snöfall + snödrev. Data från 
Klockrike.  

Vattenmängderna varierar mellan ungefär 100 och 500 g/m2 med ett medeltal på cirka 
250 g/m2 .  

I det generella fallet övergår lös snö eller snömodd till våt barmark i samband med 
kombikörning. Efter passage av plog- och saltbilen återstår ofta mellan 0,1 och 0,4 cm 
lös snö eller snömodd på olika delar av körfältet. Se tabell 4 i avsnitt 6.2.2. Då torde 
vattenmängderna vara betydligt högre än då tunn is smälter.  

Förenklat antas tills vidare att vattenmängden mellan hjulspår, i vägmitt och på kör-
fältskanten är 500, 750 respektive 1 000 g/m2 när lös snö eller snömodd övergår till våt 
barmark i samband med kombikörning.  
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Uppkomst respektive icke uppkomst av tunn is vid snöfall 
Underlaget till denna analys har hämtats från Brånan. Eftersom den tunna isen låg kvar 
under mycket stor del av vinterperioden finns bara ett fåtal observationer med uppkomst 
av tunn is tillgängliga. Följande resultat erhölls: 

 

Tabell 1  Uppkomst respektive icke uppkomst av tunn is vid snöfall. Data från Brånan. 

Klock- Väder Vägtemp. Anmärkning
slag körfälts- hjulspår mellan vägmitt (oC)

kant hjulspår
06.00 U TB TB TB TB − 4,0 Start snöfall kl. 06
12.00 S0,7 TB TB TB TB − 2,6
13.00 S1,0 LS TUI TB TUI − 1,7
14.00 S2,0 LS TUI TUI PS − 1,8

07.00 U PS TB PS TUI − 21 Start snöfall kl. 11
13.30 S0,4 LS/PS TB PS TUI − 21
15.45 S1,3 LS/PS TB PS TUI − 20

07.00 U PS TB PS TUI − 18 Start snöfall kl. 07
09.00 S1,3 LS/PS TUI LS/PS LS/TUI − 17

16.00 U PS/TJI TB TJI TJI − 6 Snöfall kl. 17-20 föreg. kväll
06.05 S0,9 PS/TJI TUI TJI TJI ca − 6

06.10 U TJI TB TB TB − 4,5 Start snöfall kl. 13
14.45 S0,5 LS/TJI TUI TUI TUI − 0,5 till 0,0 Temp. under snöfall

06.10 U TJI TB TJI TJI − 16 Start snöfall kl. 12
16.00 S0,3 TJI TB TJI TJI ca − 7 Temp. under snöfall
17.00 S0,5 LS/TJI TUI TJI TJI ca − 7 Temp. under snöfall

06.05 U TJI TB TB TB − 8 Start snöfall kl. 06
07.50 S0,6 LS/TJI TB TB TB − 7
08.55 S1,8 LS/TJI TB TB LS − 6
11.05 S3,9 LS/TJI TB TB LS − 6 Snöfall+snödrev

Väglag på olika observationsytor

 
 

Uppgifterna i tabellen är inte helt samstämmiga. Man kan dock utläsa att torr barmark i 
hjulspåren ofta övergår i tunn is när en snömängd kring 1 cm har fallit.  

Mellan hjulspår och i vägmitt finns ofta packad snö, tjock is eller tunn is som gör att en 
möjlig påspädning av tunn is inte märks. Vid ett par tillfällen uppkommer dock tunn is. 
På körfältskanten observeras aldrig någon tunn is.  
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Följande modellansats görs. 

Torr barmark i hjulspåren förblir torr ända tills 1,0 cm snö har fallit. Vid en snömängd 
≥ 1,0 cm övergår torr barmark i tunn is. 

Torr barmark mellan hjulspår och i vägmitt förblir torr ända tills 1,0 cm snö har fallit. 
Vid en snömängd ≥ 1,0 cm övergår torr barmark i tunn is. På körfältskanten uppkommer 
inte tunn is vid snöfall.  
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Uppkomst av lös snö eller snömodd i hjulspår, osaltad väg 
Nedanstående tabell visar uppkomst av lös snö eller snömodd i hjulspåren då trafiken 
inte längre förmår skaffa bort den snö som faller. Data har hämtats från Brånan. 

Tabell 1  Uppkomst av lös snö eller snömodd i hjulspåren då trafiken inte längre förmår 
skaffa bort den snö som faller. Data från Brånan. 

Väglagsförändring Vägyte-
temperatur 

Luft-
temperatur 

Tunn is → lös snö på tunn is -3,0°C -4,2°C 

Tunn is → lös snö på tunn is -3,1°C -4,1°C 

Barmark → lös snö på packad snö -0,2°C +0,1°C 

Packad snö → lös snö på packad snö  -0,3°C -0,2°C 

Tunn is → lös snö på tunn is -16°C -20°C 

Packad snö på tunn is → lös snö på 
packad snö på tunn is  -12°C -10°C 

Tunn is → lös snö på tunn is -16°C -15°C 

Tunn is → lös snö på tunn is -12°C -9°C 

Tunn is → lös snö på tunn is -12°C -10°C 

Tunn is → lös snö på tunn is -6°C -5°C 

Tunn is → lös snö på tjock is -10°C -11°C 

Packad snö → lös snö på packad snö  -5°C -4°C 

Packad snö → lös snö på packad snö  -4°C -4°C 

Packad snö → lös snö på packad snö  -3,5°C -4°C 

Tunn is → snömodd -0,2°C +0,8°C 

Torr barmark → lös snö -6°C -8°C 

 

När det gäller vägar med kombikörning används en gräns för vägytetemperaturen på ca 
-2°C för att särskilja uppkomst av lös snö respektive snömodd i hjulspåren. För osaltade 
vägar verkar denna gräns inte vara riktigt bra. I stället tycks lufttemperaturen vid ca 
+0,5°C vara bättre.   
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Uppkomst av packad snö på osaltad väg 
Packad snö verkar uppkomma vid hög snöintensitet. Ett underlag för att fastlägga 
gränsen för snöintensitet på osaltad väg tas fram i denna bilaga. 

Figuren nedan visar uppkomst respektive ingen uppkomst av packad snö i hjulspåren. 
Data har hämtats från mätplatsen Brånan. I kategorin ingen uppkomst av packad snö har 
bara observationer med en snöintensitet på minst 0,5 cm/timme tagits med.  

Vid två tillfällen gick det inte att avgöra vid vilken av två olika snöintensiteter som den 
packade snön uppkom. Då har bägge intensiteterna tagit med i figuren.  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Observation nr

Snöintensitet 
(cm/timme)

Uppkomst av packad snö
Ingen uppkomst av packad snö

 
Figur 1  Uppkomst/ingen uppkomst av packad snö på osaltad väg. 

 

Precis som för saltade vägar uppkommer sällan någon packad snö om snöintensiteten är 
låg; kanske ligger denna gräns strax under 1,0 cm/timme. Det går dock inte att ur 
figuren utläsa någon distinkt gräns i snöintensitet mellan uppkomst och inte uppkomst 
av packad snö. Fler förklaringsvariabler än snöintensitet tycks behövas. En utvidgning 
är att införa variabeln vägtemperatur, se figur 2 och 3. 

I figurerna har snöintensiteterna 1,1 och 1,6 cm/timme och vägtemperaturen -10°C lagts 
in med blått (detta har inte blivit riktigt skalenligt pga. ritprogrammets begränsningar).  
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Figur 2  Uppkomst av packad snö. 

 
Figur 3  Ingen uppkomst av packad snö. 
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Utgående från figur 2 och 3 formulerar vi kriteriet för uppkomst av packad snö i hjul-
spår på följande sätt. 

På osaltade vägar uppkommer packad snö i hjulspåren timmen efter den timme under 
vilken snöintensiteten har uppgått till:  

− Minst 1,1 cm/tim om vägytetemperaturen är varmare än -10°C 

− Minst 1,6 cm/tim om vägytetemperaturen är -10°C eller kallare.  

Dessa kriterier gör att uppkomst av packad snö blir riktig i 6 fall av 8 och ingen upp-
komst av packad snö riktig i 11 fall av 14. Det är ett mycket bättre utfall än att bara 
laborera med snöintensitet. 

Vid 6 tillfällen uppkommer packad snö i hjulspåren. Vid vissa av dessa tillfällen upp-
kommer packad snö även utanför hjulspår, se tabell 1 nedan.  

Tabell 1  Uppkomst av olika typer av väglag på olika observationsytor. 

Typ av väglag på olika observationsytor 

körfältskant hjulspår mellan hjulspår vägmitt 

Lös snö 4 cm Lös snö 2 cm på 
packad snö 

Lös snö 2 cm på 
packad snö 

Lös snö 2 cm 
på packad snö 

Okänt Lös snö ? cm på 
packad snö 

Okänt Okänt 

Okänt Packad snö på 
tunn is 

Okänt Okänt 

Okänt Lös snö 1 cm på 
packad snö 

Okänt Packad snö 

Okänt Packad snö på 
tunn is 

Okänt Okänt 

Okänt Packad snö  Okänt Okänt 

Eftersom underlaget i tabell 1 är mycket begränsat kan man inte uttala sig om hur väg-
laget blir på olika observationsytor i samband med att packad snö uppkommer i hjulspå-
ren. Därför väljer vi att använda samma samband som tidigare tagits fram för vägar med 
kombikörning.  

− När packad snö uppkommer så sker detta i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt 
men inte på körfältskant 

− För timmen efter den timme då snöintensiteten uppgår till eller överstiger gräns-
värdena 1,1 respektive 1,6 cm/timme uppstår packad snö i hjulspår, lös snö 0,5 cm 
ovanpå packad snö mellan hjulspår och i vägmitt samt lös snö på körfältskant. 
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Tillväxt av packad snö 
En intressant fråga beträffande plogning är hur snabbt ett skikt av packad snö eller tjock 
is byggs upp på en osaltad väg på grund av snöfall, snöblandat regn eller snödrev. 
Frågan är komplicerad och kräver troligen ett stort underlagsmaterial för att kunna 
besvaras.  

För att ta fram en första ansats har alla snöfall i Brånan under en vinter gåtts igenom. Då 
hittades fem tillfällen då man, förutom att observera väglag, även haft kontroll över hur 
spårdjupet ändrats. Vid dessa tillfällen var väglaget före snöfall vanligen tunn is i hjul-
spåren och tjock is eller packad snö utanför hjulspåren. Under snöfallets gång kunde 
man följa hur det uppkom lös snö eller packad snö ovanpå de tidigare väglagen. När 
snöfallet upphört kom man så småningom tillbaka till tunn is i hjulspår och tjock 
is/packad snö utanför. Ibland kunde man då se att spårdjupet hade ökat, vilket tolkas 
som att den tjocka isen/packade snön utanför hjulspåren hade vuxit till. Resultaten av 
undersökningen visas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1  Tillväxt av tjock is och packad snö i samband med snöfall. 

Snömängd Startspårdjup Tillväxt i spårdjup Tillväxtfaktor 
(cm) (cm) (cm) (kolumn 3/kolumn 1) 

3,8 1 0 0,0 

1,9 0,5 0,5 0,25 

16,0 0,3 0,2 0,013 

7,5 0,2 0,1 0,013 

19,4 0,5 0 0,0 
 

Inte oväntat är resultaten inte samstämmiga utan tillväxtfaktorn varierar från tillfälle till 
tillfälle. Det bör påpekas att under stor del av snöfallstillfälle 2 låg lufttemperaturen 
kring eller över 0°C, som högst på +2,8°C. Detta borde innebära att snön var blötare än 
normalt och därmed också lättare fastnade på den kalla vägytan. Ser man på övriga 
observationer så varierar tillväxtfaktorn mellan 0,0 och 0,013. Med tanke på att skillna-
derna i spårdjup endast handlar om millimeter så är denna variation förståelig.  

Med den spridning i resultat som finns, med tillväxtfaktorer på mellan 0,0 och 0,25, är 
det inte lätt att motivera varför just ett visst värde ska väljas. Men i första hand handlar 
det om att få en utgångspunkt för fortsatta tester.  

Utan motivering väljs därför tillväxten i tjocklek av packad snö och tjock is vid snöfall 
till 2 % av den snömängd som fallit. 
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Hyvlingens påverkan på väglaget 
Det finns bara ett fåtal dokumenterade tillfällen då hyvling (isrivning) gjorts på en väg-
bana av packad snö eller tjock is samtidigt som väglaget observerats före och efter 
åtgärd. Totalt finns 11 tillfällen, 6 från Brånan och 5 från Stadsberget. 

 

Väglagsförändring 
Vid en del hyvlingstillfällen finns ingen bra information att hämta om väglagsföränd-
ringar eftersom väglagsobservationerna gjorts alltför långt efter hyvlingen. 

Av resterande tillfällen kan följande utläsas: 

− Ingen lös snö eller snömodd finns på körfältet vid fem observationer inom ca 
1 timme efter åtgärd och vid två observationer inom ca 2 timmar efter åtgärd 

− Lite lös snö/snömodd observeras i tre fall efter åtgärd 
 Lös snö 0,5 cm på i princip hela körfältet 15 min efter åtgärd  
 Lös snö, 0,5 cm, mellan hjulspår 6 timmar efter åtgärd  
 Snömodd, < 1cm, på hela körfältet 40 minuter efter åtgärd 

− Väglaget ändras i två fall efter åtgärd 
 Från packad snö till tunn is 
 Från tjock is till tunn is 

− Ojämnheten minskar i tre fall 
 Från 0,5 till 0,2 cm 
 Från 0,5 till 0,3 cm 
 Från 1,5 till 0,5 cm.  
 

I väglagsmodellen används följande väglagsförändringar vid hyvling: 

− Lite lös snö, 0,5 cm, finns på hela körfältet upp till 1 timme efter åtgärd 

− Ingen lös snö eller snömodd finns någonstans på körfältet efter mer än 1 timme efter 
åtgärd 

− Ojämnheten minskar från 1,5 till 0,5 cm efter åtgärd. 
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Nedslitning av packad snö på grund av trafik med dubbdäck 
Bakgrund 
I mitten av februari 2005 gjordes mätningar i Östergötland för att få underlag för beräk-
ningar av hur snabbt packad snö slits ned på grund av trafik med dubbdäck. 

Mätningarna gjordes på en mindre, osaltad länsväg, väg 1037, mellan Vikingstad och 
Malmslätt strax utanför Linköping. Vägens bredd mellan de målade kantlinjerna är cirka 
6 m och den belagda bredden knappt 6,8 m. Hastighetsgränsen är 70 km/timme. Års-
dygnstrafiken uppgår till cirka 1 000 fordon. Trafiken på vägen har typisk pendlingska-
raktär med markerade toppar morgon och eftermiddag. Se figur nedan. 
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Figur 1  Trafikens variation onsdagen den 16 februari 2005 på länsväg 1037 mellan 
Vikingstad och Malmslätt. 

För att mäta nedslitningsförloppet använde vi Primalen, som är en liten självgående 
mätvagn som normalt används för att mäta längs- eller tvärprofiler på belagda vägar 
sommartid. Primalen placeras i startpunkten och riktas in mot slutpunkten för mät-
ningen. Sedan kör den själv och mäter ytans höjdläge, tvärprofilen, fram till slutpunk-
ten. Repeterbarheten är mycket god. Primalen visas i figur 2 och 3.  
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Figur 2  Primalen har just lämnat startpunkten i vägmitten. 

 

 

Figur 3  Primalen på väg mot slutpunkten (vid stativet) på vägrenen. 

 

När mätningen i Vikingstad inleddes var vägen täckt av ett ca 0,5 cm tjockt lager av 
packad snö.  

Primalen mätte ena körfältet mellan en startpunkt i vägmitten och en slutpunkt ca 5 cm 
innanför beläggningskanten, en sträcka på drygt 3,3 m. Start- och slutpunkten var stål-
spikar som slagits ned i vägbanan.  

Under två och ett halvt dygn gjordes fem mätningar fördelade på tre förmiddags- och 
två eftermiddagstillfällen. Vid varje mättillfälle insamlades fem tvärprofiler. Under 
samma period mättes trafikens mängd och hastighet uppdelat på riktning och fordons-
typ. 
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Översiktlig utvärdering 
De skillnader mellan tvärprofilerna, nedslitningen, som uppmättes mellan varje mättill-
fälle framgår av figur 4–7 nedan. Varje uppritad tvärprofil är ett medelvärde av de fem 
tvärprofiler som mättes vid varje tillfälle. Undantag är första tvärprofilen som är ett 
medelvärde av fyra tvärprofiler, eftersom Primalen slirade vid en mätning.  
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Figur 4  Medeltal av uppmätta tvärprofiler vid mättillfälle 1 och 2. 
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Figur 5  Medeltal av uppmätta tvärprofiler vid mättillfälle 2 och 3.  
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Figur 6  Medeltal av uppmätta tvärprofiler vid mättillfälle 3 och 4.  
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Figur 7  Medeltal av uppmätta tvärprofiler vid mättillfälle 4 och 5. 
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Eftersom nedslitningen inte är lika stor över hela körfältet har detta delats in i fyra 
observationsytor som utvärderas var för sig. Räknat från höger är observationsytorna: 

• Körfältskant 

• Höger hjulspårsområde 

• Mellan hjulspår 

• Vänster hjulspårsområde. 

Skälet till att inte, som normalt, fem observationsytor anges är att den femte ytan, väg-
mitten, i detta fall är samma yta som vänster hjulspårsområde. Vägen är nämligen en 
s.k. trespårsväg, där det mittersta hjulspåret är gemensamt för båda körriktningarna.  

För att få en uppfattning om hur stora mätfel som kan förekomma har ytterligare en 
observationsyta, bussficka, tagits med i analysen. Bussfickan är belägen utanför kant-
linjen och trafikeras inte av trafiken på vägen och hade dessutom barmark under större 
delen av mätperioden.  

Indelningen av mätsträckan i olika observationsytor har bestämts av hur nedslitningen 
till beläggningen såg ut vid sista mättillfället och framgår av figur 8 där även 
tvärprofilen vid mättillfälle 5 lagts in.  
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Figur 8  Indelning av mätsträckan i olika observationsytor.  

Data om nedslitning för olika observationsytor under olika perioder (mellan två mättill-
fällen) samt passerande trafikmängder redovisas i tabell 1. 

I tabellen har vänster hjulspårsområde delats upp i två halvor, vardera med 30 centime-
ters bredd. Skälet är att total nedslitning till beläggningen skedde olika fort på de två 
halvorna.  
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Tabell 1  Nedslitning av olika observationsytor samt passerande trafik. 

 Period
(mellan två pb + lätt lb pb + lätt lb Mellan Höger Körfälts- Buss-
mättillfällen) totalt m dubb hjulspår hjulspårsomr. kant ficka

1 - 2 127 108 0,39 -0,02 -0,02 -0,01 -0,11 -0,16

2 - 3 392 333 0,27 0,73 0,13 0,92 0,89 0,49
3 - 4 156 133 1,53 2,51 1,09 0,87 0,34 -0,53
4 - 5 409 348 -0,24 1,06 2,14 1,94 1,62 0,45

Trafikmängd (fordon) Nedslitning (mm)
Vänster

hjulspårsomr.

 
 

Av tabellen framgår att den uppmätta nedslitningen varierar kraftigt mellan olika perio-
der; från nästan ingenting upp till över 2 mm.  

Några celler i tabellen har markerats med mellanbrun färg. Detta har följande innebörd. 

När en första period har brunmarkerats för någon observationsyta betyder det att nedslit-
ningen av packad snö har skett fullständigt ned till beläggningen vid periodens slut. Det 
innebär också att nedslitningen under perioden minst är så stor som cellvärdet. Hade ett 
tjockare skikt av packad snö funnits hade nedslitningen kanske varit ännu större.  

När även en efterföljande period har brunmarkerats betyder det att total nedslitning till 
beläggningen rått under hela perioden. Om inga mätfel finns ska den uppmätta nedslit-
ningen då vara noll.  

Eftersom bussfickan nästan inte trafikerats och dessutom haft barmark under de tre sist 
mätta perioderna bör nedslitningen där vara noll. De uppmätta nedslitningarna, 
±0,5 mm, antyder vilka mätfel som kan uppstå vid mätningar med Primalen vintertid. 

Passerande trafik har mätts med TA 89 med gummislangar som sensorer. Antalet per-
sonbilar, personbilar med släp och lätta lastbilar har räknats fram för den körriktning 
och de perioder då nedslitningen mätts.  

Efter införandet av krav på vinterdäck när vinterväglag råder har andelen personbilar 
med dubbdäck mätts på olika platser i Linköping (Öberg, Velin och Wiklund, 2002). 
Det gjordes i februari−mars år 2001. Andelen personbilar med dubbdäck varierade då 
mellan 82 och 86 %. Vid nedanstående beräkningar av nedslitningsförlopp används 
andelen 85 % dubbdäck för fordonskategorierna personbilar, personbilar med släp och 
lätta lastbilar. 

Den relativa nedslitningen, antalet nedslitna millimeter per passerande fordon med 
dubbdäck, av olika observationsytor under mätperioderna redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2  Relativ nedslitning av packad snö för olika observationsytor under mätperio-
derna. 

 Period
(mellan två Mellan Höger Körfälts-
mättillfällen) hjulspår hjulspårsomr. kant

1 - 2 0,0036 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0010

2 - 3 0,0008 0,0022 0,0004 0,0028 0,0027
3 - 4 0,0115 0,0189 0,0082 0,0066 0,0026
4 - 5 -0,0007 0,0030 0,0062 0,0056 0,0047

Relativ nedslitning (mm/fordon m dubb)
Vänster

hjulspårsomr.

 
 

Av tabellen framgår att den relativa nedslitningen varierar mycket mellan olika perio-
der. Speciellt under den första perioden är nedslitningen klart lägre än under övriga 
perioder. Kanske kan detta hänga samman med det lätta snöfall som föll då. I denna 
första, översiktliga utvärdering används följande enkla teknik.  

1. För de observationsytor där nedslitning kunnat mätas korrekt under fyra perioder 
beräknas ett medelvärde 

2. För de observationsytor där nedslitning kunnat mätas korrekt under tre perioder 
beräknas ett medelvärde med nedslitningen under tredje perioden räknad två gånger 

3. För vänstra delen av observationsyta Vänster hjulspårsområde beräknas ett medel-
värde med nedslitningen under tredje perioden räknad två gånger. Detta medelvärde 
är en underskattning av det sanna medelvärdet eftersom nedslitningen har skett ned 
till beläggningen vid slutet av tredje perioden. Detta kommer att markeras med 
mellanbrun färg. 

De på detta sätt beräknade medelvärdena visas i tabell 3 för olika observationsytor. 
Observationsyta vägmitt saknar mätningar men en uppskattning av nedslitningen 
kommer senare att göras.  

Tabell 3  Beräknad relativ nedslitning av packad snö för olika observationsytor. Medel-
värden. 

Vägmitt Mellan Höger Körfälts-
hjulspår hjulspårsomr. kant

? 0,0069 0,0100 0,0036 0,0039 0,0022
hjulspårsomr.

Vänster
Relativ nedslitning (mm/fordon m dubb)

 
 

För vänster hjulspårsområde finns två värden, varav det brunmarkerade är en under-
skattning. I fortsättningen används därför det högre värdet.  

För den vidare analysen är det till hjälp att försöka rangordna nedslitningen på olika 
observationsytor på ett körfält. Då kan följande resonemang vara till hjälp: 
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− Störst nedslitning finns i de båda hjulspåren eftersom de flesta fordonen kör där. 

Nedslitningen bör vara något större i vänster hjulspår till följd av omkörningar 

− Näst störst nedslitning bör finnas mellan hjulspår eftersom sidolägesförflyttningar 
både till höger och till vänster om hjulspåren påverkar denna observationsyta 

− Körfältskanten bör ha mindre nedslitning än ytan mellan hjulspår eftersom bara 
sidolägesförflyttning till höger om hjulspåren påverkar körfältskanten 

− Om nedslitningen i vägmitten, på en väg med fyra hjulspår och mittsträng, är större 
eller mindre än på körfältskanten är inte uppenbart. Det beror dels på hur många 
fordon som kör till höger respektive till vänster om hjulspåren, dels på hur många 
som gör omkörningar i båda riktningarna. En bedömning är att nedslitningen i väg-
mitten är något större än på körfältskanten.  

I tabell 4 visas resultatet av ovanstående resonemang. Det har då också antagits att ned-
slitningen är lika i båda hjulspåren och medelvärdet av 0,0100 och 0,0039. Slutligen har 
avrundningar gjorts.  

Tabell 4  Beräknad relativ nedslitning av packad snö för olika observationsytor. 
Avrundade värden. 

Vägmitt Mellan Höger Körfälts-
hjulspår hjulspårsomr. kant

0,0025 0,0035 0,0070 0,00200,0070
hjulspårsomr.

Relativ nedslitning (mm/fordon m dubb)
Vänster

 
 

Ovanstående tabell antas gälla innan den packade snön har slitits bort i hjulspårsområ-
det så att beläggningen syns. Därefter finns det skäl att anta att trafikens sidolägesvaria-
tion minskar och att fler kör i de svarta hjulspåren. Det skulle innebära att nedslitningen 
i den kvarvarande packade snön kommer att minska. En grov uppskattning av denna 
senare nedslitning visas i tabell 5. 

Tabell 5  Grov uppskattning av relativ nedslitning för olika observationsytor efter att 
den packade snön har slitits bort i hjulspårsområdet.  

Vägmitt Mellan Höger Körfälts-
hjulspår hjulspårsomr. kant

0,0015 0,0020 0 0,0010
hjulspårsomr.

0

Vänster
Relativ nedslitning (mm/fordon m dubb)
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Sid 1 (1) 

 
Nedslitning av tjock is på grund av trafik med dubbdäck 
Bakgrund 
I slutet av januari 2003 gjordes mätningar i Brånan, Jämtlands län för att skaffa under-
lag för hur snabbt tjock is slits ned på grund av trafik med dubbdäck. 

Mätningarna gjordes på riksväg 45, ca 5 km norr om Åsarna. Vägens belagda bredd är 
ungefär 7 m. Årsdygnstrafiken uppgår till cirka 2000 fordon och hastighetsgränsen är 
90 km/timme.  

Som instrument för mätning av nedslitningen användes Primalen, precis som i 
Vikingstad. Sammanlagt mättes 38 tvärprofiler under fyra dagar. Beroende på problem 
med mätningarna kunde endast en grov utvärdering göras av nedslitningsförloppet.  

Resultatet framgår av figur 1, där genomsnittsprofiler från dag 1 och dag 4 visas. 

 
 

 

Figur 1  Genomsnittsprofil från dag 1 (ljus linje) och dag 4 (mörk linje) lagda på 
varandra. 

Om vi jämför genomsnittsprofilerna i och mellan hjulspåren, dvs. ungefär mellan 
profillängderna knappt 0,5 till knappt 3,0 m, ser vi att den mörkare profilen ligger något 
lägre än den ljusare, speciellt i hjulspåren. Höjdskillnaden mellan profilerna kan upp-
skattas till som mest ca 1 mm.  

Under de knappt tre dygn som gått mellan mätning av första respektive sista genom-
snittsprofil passerade ungefär 2 000 personbilar försedda med dubbdäck. Den relativa 
nedslitningen i hjulspåren kan därmed uppskattas till:    

1/2 000 = 0,0005 mm/personbil med dubbdäck  
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Sid 1 (2) 

 

Modell för frostutfällning 
I en artikel (Knollhoff et al., 2003) beskrivs en beräkningsmetod för att ta fram tillväxt-
hastigheten av fruset vatten vid utfällning. Om man i stället vill räkna på hur ett rim-
frostlager tillväxer ersätter man mängden fruset vatten i kg med den volym rimfrost man 
får per kg vatten. Beräkningsmetoden kan sammanfattas med följande formel. 

Ff = ε * 1/Rd  * CE  * U * D * 1/TA          

där  

Ff = tillväxthastigheten av fruset vatten vid utfällning (kg/m2 s) 

ε = förhållandet mellan molekylvikt för vatten och torr luft 

Rd  = gaskonstant för torr luft (J/kg K) 

CE  = en konstant som satts till 10-3

U = vindhastighet på nivån 5 meter enligt VViS (m/s) 

D = skillnad mellan aktuellt ångtryck i luften på nivån 2 meter och mättnads 

       ångtrycket i luften vid beläggningsytan (P) 

TA  = lufttemperatur på nivån 2 meter enligt VViS (K). 
 

D = es(T0) * {exp[LD/RV(1/T0 – 1/TD)] – exp[LD/RV(1/T0 – 1/Tp)]}  

där  

es(T0) = mättnadsångtryck vid 0°C (P) 

LD = latenta värmet vid deposition av fruset vatten vid 0°C (J/kg) 

RV = gaskonstant för vattenånga (J/kg K) 

T0 = (0°C) = 273,16 K 

TD = daggpunktstemperaturen på nivån 2 m enligt VViS (K) 

Tp = temperaturen i vägytan enligt VViS (K). 

 

Värdena på de konstanter som ingår i beräkningsformlerna är följande: 

ε = 0,018/0,029 = 0,62 

Rd = 287 J/kg K 

es(T0) = 611 P 

LD = 2,8 MJ/kg 

RV = 462 J/kg K. 

 

Genom insättning av konstanter får Ff-formeln och D-formeln följande utseende: 

Ff = 2,16 * 10-6 * U * D /TA

D = 611*{exp(22,2 – 6 061/TD) - exp(22,2 – 6 061/Tp)} 
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Sid 2 (2) 

 
Artikelförfattarna anger att beräkningsmodellen körs med tidsintervallet 1 minut baserat 
på linjära interpolationer av indata (vindhastighet, lufttemperatur, daggpunktstemperatur 
och temperaturen i vägytan) som hämtas med längre tidsintervall, typiskt var 20:e minut 
i deras fall.  

Beräkningsmetoden ovan torde kunna användas för tre beräkningsfall. 

1. Utfällning av fruset vatten eller rimfrost 

2. Utfällning av flytande vatten 

3. Upptorkning av en fuktig vägyta.  

Om beräkningsmetoden ska användas för att beskriva utfällning av flytande vatten 
ersätts LD, latenta värmet vid deposition av fruset vatten vid 0°C, med latenta värmet 
vid utfällning av flytande vatten, LU. Värdet på konstanten LU är 2,5 MJ/kg. 

Ff-formeln blir oförändrad medan D-formeln får följande utseende. 

D = 611*{exp(19,8 – 5 411/TD) – exp(19,8 – 5 411/Tp)} 

 

Om beräkningsmetoden ska användas för att beskriva upptorkning av en fuktig vägyta 
används latenta värmet för vid avdunstning av vatten, LA. Värdet på konstanten LA är 
2,5 MJ/kg. Eftersom riktningen på fuktflödet är omvänd vid avdunstning jämfört med 
utfällning kommer mängden avdunstat vatten att få negativt tecken. 
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