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Inverkan av snöväder på väglag, fordonshastighet och bränsleförbrukning

av Gunilla Ragnarsson och Gudrun Öberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I samband med inriktningsdiskussioner för driftverksamheten vid väg-

verket utföres samhällsekonomiska beräkningar för att få maximal resurs-

utnyttjning. För att kunna beskriva snöröjningsbehovet behövs kännedom

om hur olika snöväder och de åtgärder väghållaren vidtar påverkar

väglaget och hur det erhållna väglaget påverkar trafikanterna.

Vid snönederbörd har väglaget dokumenterats noggrant vad avser snödjup i

olika punkter tvärs vägen. Dessutom har prover tagits på snön för att

avgöra hur mycket fukt den innehåller. Mätningarna utfördes under 3

vintrar. Under de två första vintrarna mättes på 6 vägar av varierande

standard. Den tredje vintern valdes 2 andra vägar där ovanstående

mätningar gjordes. På dessa vägar mättes ävenfordonens hastighet och

bränsleförbrukning.

Trots tre vintrar har det varit ganska få mätningar. Nedanstående

resultat erhölls:

0 På vägar med ÅDT > 1000 ligger det sällan någon lös snö i spåren
och det är sällan mer än 2 cm snö mellan spåren. Lågtrafikerade
vägar kan ha betydligt mera snö.

o Personbilarnas medelhastighet sjunker med 10-15 km/h vid snö-
fall och små snödjup på vägen jämfört med medelhastigheten vid
uppehåll och barmark.

0 Under förutsättning att hastigheten är densamma ökar
bränsleförbrukningen med 2-5 % när det är 0,5 cm lös snö
jämfört med ingen lös snö i spåren. Bränsleförbrukningen ökar
med cirka 10 % under ettgmåttligt snöfall jämfört med ett lätt
vilket i sin tur är cirka 10 % högre än vid sommarväglag.

o Ökningen i bränsleförbrukning pga dåligt väder/väglag kan under
inte allt för dåliga förhållanden uppvägas av minskningen i
bränsleförbrukning pga lägre hastighet.
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The Influence of Snow Fall on Road Condition, Vehicle Speed
and Fuel Consumption

by Gunilla Ragnarsson och Gudrun Öberg
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In connection with discussions on the orientation of the activities of the

National Road Administration, calculations based on social economics are

being made to achieve maximum utilisation of resources. In order to

analyse the need for snow clearance, knowledge is needed of how

different types of snowfalls and the measures taken by the road authority

influence road conditions and how the resulting road conditions affect

road users.

Road conditions in snowfalls have been documented thoroughly regarding

depth of snow at various points across the road. In addition, samples of

the snow have been taken to determine the moisture content. The

measurements have beenmade during three winters. During the first two

winters these measurements were made on six roads of varying standard.

During the third winter, two further roads were selected where the above

types of measurements were made. On these roads, measurements of

vehicle speeds and fuel consumption also took place.

Although three winters have passed, relatively few measurements have

been made. The following results have been obtained:

0 On roads with an AADT of more than 1,000 vehicles, there is seldom
any loose snow in the wheel tracks and seldom more than 2 cm of snow
between the tracks. Roads with little traffic may have considerably
more snow.

o The average speed of cars is reduced by 10-15 km/h in snowfalls and
limited snow depths on the road, compared with the average speed in
good weather and on clear surfaces.

o Fuel consumption increases by 2 - 5% when there is 0.5 cm loose snow
compared with no loose snow in the wheel tracks. Fuel consumption .
increases by about 10% during a moderate snowfall compared with the
figure for a light snowfall, which in turn is about 10% higher than in
summer road conditions. This assumes that the vehicle maintains the
same speed under the various conditions.
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0 The increase in fuel consumption resulting from poor weather and road
conditions, provided they are not excessively poor, may be offSet by
the reduction in fuel consumption resuiting from lower speeds.
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l. BAKGRUND OCH SYFTE

I samband med inriktningsdiskussioner för driftverksamheten vid vägver-

ket utföres samhällsekonomiska beräkningar för att få maximal resurs-

utnyttjning. För att kunna beskriva snöröjningsbehovet behövs kännedom

om hur olika snöväder och åtgärder påverkar väglaget och hur det erhållna

väglaget påverkar trafikanten.

De trafikanteffekter som är mest intressanta i detta sammanhang är:

0 trafiksäkerhet

o framkomlighet (inklusive inställda resor)

(3

Nedanstående schema är ett försök att redovisa olika orsak-verkan-

samband.

fordonskostnader (t ex bränsleförbrukning)

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   

   

 

 

 

 
 

     

  

 

 

   

      

Figur 1.

 

 

 

Avvägning
Eventuellt beslut 4:_q
om förändrade
åtgärder

i Väder Vinterväghållnings-
-e -- åtgärd \_ _. a

- halkbekämpning Vaghallar- \ E \

- snöröjning kostnad

W /
F" Väglag

friktion

ab k t der
Trafikantbeteende Fordons 05 "a Trafikant

° transportb951ut - bränsleförbrukning , '
o hastighet /r _ S1itage _å kostnader

- skador

;L \ ^
Framkomlighet

Trafiksäkerhet

1
I v.. d a

\ ar erinä 9

 

 

påverkar trafikant och väghållare.
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Av dessa samband skulle i projektet ursprungligen, vintern 82/83, under-

sökas samband mellan snöväder och väglag, där hänsyn skulle tas till vilka

åtgärder som utförs och hur stor trafik som går fram på. vägen. På grund

av få snönederbördstillfällen förlängdes projektet till vintern 83/84.

Eftersom det i projektet görs en mycket detaljerad väglagsbeskrivning vid

snöfall och då kunskapen om fordons hastigheter och bränsleförbrukning

vid olika snödjup var ganska ringa var det därför av intresse att projektet

utökades med att även omfatta hastighet- och bränsleförbrukningsmät-

ningar.

Då även vintern 83/84 blev snöfattig behövdes ytterligare en vinter för

mätningar. Då mättes färre variabler (se kapitel 2).
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2. MÄTSTRÃCKOR

De två första vintrarna (82/83 och 83/84) utfördes mätningar på 6 platser

runt Borensberg. Som framgår av figur 2 är avståndet mellan platserna

kort, vilket innebär att vädret i stort sett är detsamma på alla platserna.

a 4 _I

5 10 km

F 211

X MÄTPLATSER

  

 

211N

BORENSBERG  
MOTALA

Figur 2. Karta över mätplatser kring Borensberg markerade..

Tabell 1.'Data om mätsträckor kring Borensberg.

 

Väg- Del- Väg- Hastig- Årsdygns- Anmärkning
nummer sträcka bredd hetsgräns trafik

(m) (km/h) 1979-1984L

36 V 13 90 3960 + 15 %
36 Ö 7.5 90 3960 E 15 %
211 N 6.5 70 1770 i 15 %
211 S 6 70 1010 + 17 %
1068 5.5 90 280 524 %
1098 4.5 70 170 i 27 % grusväg
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Mätplatserna har valts så att de i mycket ringa grad skall påverkas av

snödrev. De flesta vägarna är smala men med en trafikintensitet som

varierar från knappt 150 till 4 000 fordon/årsmedeldygn. För att något

kunna avgöra hur vägbredden inverkar på snödjupet på vägen ingår även en

bred väg med knappt 4 000 fordon/ârsmedeldygn.

Då. projektet förlängdes till att omfatta även vintern 84/85 fanns inte

längre tillräckligt mycket personal för att klara av bevakning och mätning

Därför valdes nya mätsträckor nära VTI (kort

På väg 610 har

hastighets- och bränslemätningarna gjorts över olika sträckor (se tabell 2).

av så många mätsträckor.

utryckningstid) och endast två stycken (se figur 3).

Ett kortare bränslemätningsprogram har gjorts på hastighetsmätnings-

platsen (se kapitel 3.3).
LINKÖPING

l

i
i
i
i,

   X MATPLATSER SKEDA UDDE

  

  BROK ND

Figur 3. Karta som visar mätplatserna söder om Linköping.

Tabell 2. Data om mätsträckorna söder om Linköping.

  

Väg- Väg-e Hastig- Årsdygns- Anmärk-
nummer bredd hetsgräns trafik ning

(m) (km/h) 1983-1984

34 8 -90 3210 i 13%

610 6 70 700 i 20% Hastighet

610 6 70 360 i 20% Bränsle
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3. MÄTMETODER

Mätningarna skulle utföras från ett snöfalls början och till dess det

upphört och väglaget stabiliserats. Detta kräver bra väderinformation

vilket i första hand erhölls från SMHIs prognoser i radio och TV och från

de telefonsvarare där SMHI talar in väderprognoser för väghållare fyra

gånger/dygn. 'Vid tveksamma fall kontaktades jourhavande meteorolog på

SMHI. Under en vinter kontrakterades SMHI för 'att ringa upp och

meddela om ett snöfall var att vänta.

3.1 Väglag

På mätplatserna kring Borensberg utfördes väglagsobservationerna av tre

personer. En person fanns alltid kvar på den västra mätplatsen på riksväg

36. En person bevakade den östra mätplatsen på riksväg 36 med en

avstickare till länsväg 1098 ungefär varannan timme. De övriga tre

platserna bevakades av en person som åkte runt mellan dessa, vilket

innebar att de observerades med ungefär en och en halv timmes mellan-

rum. Sista vintern utfördes observationerna på riksväg 34 och länsväg 610

av en person. Vid varje observation fylldes de två protokollen i bilaga 1

och 2 1. För detta krävs viss utrustning, som t ex elektronisk temperatur-

mätare och saltkoncentrationsmätare.

För att få ett mått på snökonsistensen (eg täthet) togs ett snöprov på

vägen och ett i terrängen vid sidan av vägen. Snön fick sedan smälta och

volymen vatten och snö jämfördes (kvoten). Snödjupet mättes på ett

flertal punkter tvärs vägen samt på en platta vid sidan av vägen.

Vägbanan fotograferades vid varje observation.

3.2 HaStighet

För att mäta hastigheten har använts en trafikanalysator, TA-84, som har

utvecklats vid trafikavdelningen vid VTI. 'TA-81+ består av en elektronik-

enhet, en kassettbandspelare och i detta fall två givare nedfrästa i

vägbanan. För varje fordonsaxel' som passerar en givare fås på kassett-
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bandet information om vilken givare som passerats och vid vilken tidpunkt

( 1 ms ). Denna information paras sedan ihop till fordon i dator på VTI och

hastigheter beräknas för varje fordon.

3.3 Bränsleförbrukning

 

Bränslemätningar har utförts med VTIs mätbil, en Volvo 244 av 1982 års

modell. Den är utrustad med en tempostat, så att en automatiskt

kontrollerad konstant hastighet kan hållas. Bränsleförbrukningen mäts

upp med en Pieburg PLu 106 flödesmätare som är monterad direkt på

bensinslangen. Mätnoggrannheten är 0,5 % vid jämförande mätningar.

Före varje mätomgâng kontrollerades lufttrycket i däcken och mätbilen

varmkördes. Bensintanken tilläts aldrig bli mindre än halvfull för att hålla

den totala vikten så konstant som möjligt.

Bägge mätsträckorna har körts 2 tur och returresor i tre olika hastigheter.

Väg 34 kördes i 70, 80 och 90 km/h och väg 610 kördes i 50, 60 och 70

km/h. På väg 610 mättes dessutom en tur och returresa i 50 km/h förbi

platsen för hastighets- och väglagsmätning. Alla mätningar är gjorda med

tempostaten inkopplad, vilket innebär en jämn hastighetsnivä under kör-

ningen.

Var tionde meter har tid, bränsleförbrukning och bränsletemperatur

registrerats på ett kassettband. För varje mätning skrevs resultat för

riktning, bensintemperatur, klockslag, sträcka, bensinförbrukning och

hastighet ut på ett papper. Dessa avser summan av alla 10 meters värden

och de är beräknade med sämre noggrannhet än på kassetten.

Mätdata har sedan bearbetats på en minidator (Nord 10). Korrigeringar

_har gjorts av hjulomkrets (sträckan) samt bränsletemperatur och luft-

temperatur (bensinförbrukningen). 'Detta för att inte använda däck och

rådande temperatur ska inverka på. resultaten.

' För att eliminera inverkan av lutningsskillnader mellan olika mätsträckor

beräknades medelvärdet av bränsleförbrukningen (och hastigheten) över de

båda riktningarna.
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4. VÄDERFÖRHÅLLANDEN DE OLIKA VINTRARNA

Tabell 4 visar väderförhållandena de tre vintrarna då projektet pågick.

Tabell 4. Väderförhållanden för de två första vintrarna i Borensberg
och den tredje i Linköping. Nederbörden i form av smält snö
står inom parentes.

       

'Medel- Nederbörd Antal dagar
temperatur (snö) med mer än 5 mm
oc m m nederbörd (snö)

1982-83

December 0,5 36 (29) 2(2)
Januari 2,2 63 (39) 2(1)

B Februari - 4,5 12 (12) 1(1)

0 Mars 1,2 54 (40) 4(3)
R
E
N Medelvärde -0,l
S Summa 165 (120) 9(7)
B
E
R December - 0,5 56 (18) 4(1)
G Januari - 2,8 65 (23) 4(2)

Februari - 2,0 16 (15) 1(1)
Mars - 1,2 9 (7) 0(0)

Medelvärde - 1,6
Summa 146 (63) 9(4)

1984-85

L December 1,0 37 1
I Januari - 8,1 54 4
N Februari -11,1 21 1
K Mars - 1,0 49 4

0
P
I Medelvärde - 4,8
N Summa 161 10
G q

 

Det är värt att notera att snön ofta smälte undan ganska snart efter ett

snöfall de två, första vintrarna. Kylan i januari och februari den tredje

vintern gjorde att snön låg kvar länge det året. Detta innebar att de två

första vintrarna uppfattades som "gröna" medan den tredje som "vit".
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5. RESULTAT

Det visade sig att det var svårt att förutsäga när ett snöfall skulle bli så

omfattande att det var idé att starta alla mätningar. Det var sedan ändå

svårt att få mätbara mängder antingen för attdet ofta föll ganska lite snö

under kort tid eller också för att vägarna oftast plogades så snabbt.

Mättillfällena blev alltså få. Under de första två vintrarna med mätplat-

ser i Borensberg var det endast åtta mätningar som hade någon mätbar

snömängd på vägen. Vid två mättillfällen kom det ytterst lite snö och vid

två andra tillfällen fanns det inte mer än högst två observationer på de

fyra minst trafikerade mätplatserna. Det återstår alltså egentligen 'bara

fyra mättillfällen.

Den tredje vintern var det fler mättillfällen, men det var oftast ganska

kortvariga snöfall. Pga detta och minskade personalresurser utfördes inte

så många väglagsobservationer den vintern. Detta innebär att resultaten

från väglagsobservationerna grundas på de två första vintrarna medan

resultaten från hastighets- och bränsleförbrukningsmätningarna är från

tredje vintern.

5.1 Väglag

5.1.1 Väghållning

Snödjupet påvägen är naturligtvis mycket beroende av hur mycket det

plogas. De vägar som plogades under mätningarna var väg nr 36 och i viss

mån 211. Här märks en förändring mellan de två vintrarna av hur ofta

man plogade väg nr 36. Andra vintern gick en plogbil i stort sett fram och

tillbaka på den vägen under hela snöfallet, se figur 4, medan den endast

plogades en eller två gånger per mättillfälle under första året.
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Figur 4 Plogbilens passager på väg nr 36 den 20 december 1983.

Att naan plogade Oftare under andra året innebar också att snödjupet strax

före plogning varierade mellan de båda åren.

                 

Spår V Mellan spår Mittstrüng Kuntli'nje '

Snödju'p. cm 'gg'
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. i
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: : 211»
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'10« 221." : mä. : 3
:av : : n : : 22 :a

9' ': ' ' *i a
8. : : l : 1 : : :

I I : : : : :
l

7' : I : I : '1 -.

6 ' i ' '' I1 T T
Sq

I.. _82:

3- 9;. 360 I
.. i _

' 8.3 --1

2 36V 300 ' 3211:

1' vån 2 .
rss." BZ ?ÄN --

 

Figur 5. Medelsnödjupet strax före plogning vid mätplatserna 36 V, 36
0 och 211 N. Den streckade delen avser standardavvikelsen.
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Ur figur 5 kan man läsa att snödjupet strax före plogning var större första

året. Detta gällde överallt på vägen utom i spåren. Snödjupet varierade

nämligen mindre tvärs vägen under andra året. Då var det också mer

moddigt. Man kan se att snödjupet varierade mer mellan olika mättill-

fällen under första året (spridningen är större). Detta gällde för hela

vägen.

Figuren visar också att snödjupet strax före plogning var större på väg nr

211 än på väg nr 36. Det är helt enligt Vägverkets normer.

5.1.2 Snödjup

Det är svårt att konstruera några allmängiltiga formler för hur snödjupet

varierar' eftersom mättillfällena är så få och inget snöfall är det andra

likt. Därför presenteras några exempel på hur snödjupet på vägen

varierar med tiden. Vi har valt den första februari 1983 eftersom det var

ett ganska långvarigt snöfall då. Det kom 10,6 mm smält snö i Motala

enligt SMHI.

  

17.20

 

/

/- plogut vänster
: sida.

         

/ \ W 1/.2" , ll
15 b I ___ p-plogaf båda sidor

.4 \/\j / I1320 \ '
/

W /
./

1230 1

._ Snödjuplmy

5 112 W

10.30 ---\ A /:/

Vügbredd (ej skulenlig)

       

Figur 6. Snödjupet tvärs vägen under ett snöfall. Mätplats 36 V,
ÅDTz3960, vägbredd: 13 m, trafikflöde: ca 100 fordon per
timme. Snödjupet på plattan vid sidan av vägen kunde ej
mätas.
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Figur 7. Snödjupet tvärs vägen under ett snöfall. Mätplats 36 Ö,
ÅDT:3960, vägbredd: 7,5 m, trafikflöde: ca 100 fordon per
timme. Staplarna visar snödjupet på plattan vid sidan av
vägen.
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15.105 __ i
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Figur 8. Snödjupet tvärs vägen under ett snöfall. Mätplats 211 N,
ÅDT: 1770, vägbredd: 6,5 m. Staplarna visar snödjupet på
plattan vid sidan av vägen.
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Tid (ej skulenligl

    

1a AS \ VL /1/

Snödjup (cm)

5 /1315

MAJ 1/
Vägbredd (ej skulenlig)

/n- - - ev. plogning

   

Figur 9. Snödjupet tvärs vägen under ett snöfall. Mätplats 211 S,
ÅDT: 1010, vägbredd: 6 m. Staplarna visar snödjupet. på
plattan vid sidan av vägen.

Figurerna visar att skillnaderna mellan de mest trafikerade mätplatserna

var ganska ,_liten. Där fanns alltid 4 spår i snön och ibland hade snön yrt

bort från hela körfältet, medan det i vägmitt och på vägrenarna fanns mer

snö. En märkbar skillnad var att mittsträngen var högre på den bredare

vägen (36 V). På de smalare vägarna kunde snön mellan spåren vara lika

djup eller djupare än mittsträngen. Detta beror på att Spårbredden är

större än avståndet mellan spåren i de båda riktningarna på de smalare

vägarna.

Om man också ser på de andra mättillfällena (ej redovisade här) finns det

en tendens att det låg mer snö på väg 211 N jämfört med väg 36 V och Ö.

Snödjupet var sällan stort på någon av vägarna. Detta gäller för alla

mättillfällena. I själva spåren översteg aldrig snödjupet 0,5-1 cm. Det

låg mycket sällan mer än 2 cm snö .mellan spåren. Det största undantaget

från detta var på väg 211 N där det vid ett tillfälle med tätt snöfall låg

upp till 7-8 cm snö mellan spåren.
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De två mindre vägarna uppvisade ett lite annorlunda mönster. Där var

det färre spår, två eller tre stycken. Det låg också mer lös snö på

vägbanan. Snödjupet i själva 'spåren var större, upp till 3 cm. Mellan

spåren var snödjupet också stort. Det kunde som vid det tillfälle figur 10

visar vara lika stort som på vägkanterna. En orsak till detta är att flödet

på dessa vägar är så. lågt att bara enstaka bilar har passerat.

Tid ( ej skalenlig)

     

,li/NAV

13.30 V W

SnödjuolcmlM/

/

5 M /7

/
/

11.00

       

Vägbradd (ej skulenligl

Figur 10. Snödjupet tvärs vägen under ett snöfall. Mätplats 1068, ÄDT:
280, vägbredd: 5,5 m. Snödjupet på plattan vid sidan av
vägen kunde ej mätas.

VTI MEDDELANDE 513



15

/ Tid (ej skulenlig)

1
V/

/

17 LS

.I

/ 'l .- /
16.00

            

/ .

/
/ I

Snödjup ( cm)

5 121.0 "

./ J
10.55 "

Vügbredd (ej skulenlig)

Figur ll. Snödjupet tvärs vägen under ett snöfall. Mätplats 1098, ÄDT:
170, vägbredd: 4,5 m. Staplarna visar snödjupet på plattan
vid sidan av vägen.

5.1.3 Snökonsistensen

Man kunde inte påvisa något samband mellan snökonsistensen (eg densite-

ten) på vägen och vid sidan av vägen, se figur 12. Resultaten ser ut att

vara slumpmässigt spridda och man kan inte ens uttala sig säkert om

densiteten var högst för snön på vägen eller i terrängen.
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Snökonsistens våg

0.6 <

0.5 < 0

al. < °

0.3 <

0.2 <

X

's
(1% 0(3 L'

v

  

0.0 . r . . .
0.0 (11 0.2 03 (110 05 Snökonsistens

orörd

Figur 12. Sambandet mellan snökonsistensen (ml vatten per ml snö) på
vägen och snökonsistensen i terrängen. Kryss och plus avser
väg 36V och ringar avser väg 360.

Mätningarna har utförts vid temperaturer mellan OOC och -4OC och i

detta intervall har inte påvisats att temperaturen har någon betydelse' för

snökonsistensen.
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Snökonsisfens väg

06*

0.5 *

0.10 <

0.3 4

I
K0.2 ' '

0.1 'V

  

0.0 .6 _.á 0,; _á .i .1' 6 ,i .i +§ Temperatur,
VÖQ

Figur 13. Sambandet mellan snökonsistensen (ml vatten per ml snö) på
vägen och vägytans temperatur. Kryss och plus avser väg
36V och ringar avser väg 360.
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5.2 Hastighet

Eersønbilshastigheten påverkas i hög grad av förekomsten av snö på

vägen. 'Av figur 14 framgår att om snödjupet mellan spår är en cm så

sänker personbilarna på väg 34 hastigheten med 10-15 km/h jämfört med

hastigheten på barmark. Snödjupet i spåromrâdet är då som regel mellan

0 OCh 0,5 cm snö.

Hedelhasfighet

  

(km/hl

95

90 .- O Barmark
x Snö

A A Val barmark eller tunnis
i spår och snömodd mellan

spår.

85 - x
x

x

30 . x

x

75 '

Största snödjup

o 1' *2 5 L mellan spar (cm).

M Personbilars medelhastighet vid olika väglag. Väg 34, hastig-
hetsbegränsning 90 km/h. Barmarken avser vintertid.

På väg 610 är det samma tendens. Personbilarna sänker hastigheten med

cirka 10 km/h när det ligger snö på vägen. Snödjupet i spåren är högst

1 cm.
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Hedelhostighef
(km/h)

75 0

CD
CD

70 q

0 Bai-mark

X Snö

A Vöt barmurk eller tunn is
i spår och snömodd mellan

spår.

65 -

ll

x x

x

60 *

x

55 d

Största snödjup

0 1' å 3 I. mellan spår (cm).

Figur 15. Personbilars medelhastighet vid olika väglag. Väg 610, has-
tighetsbegränsning 70 km/h. Barmarken avser vintertid.

Förekomsten av snö i själva spåren inverkar också på hastigheten. Man kör

ett par km/h fortare om det är barmark resp tunn is i spåren jämfört med

om där ligger snö. Detta gäller för båda vägarna.

Eftersom hastigheten mättes vid ganska få mättillfällen och det fanns

ytterligare material tillgänglig på VTI beslöts att redovisa även detta i

denna rapport. Det är tre mätplatser i Värmland där hastigheten har

mätts åtta gånger sedan 1982. Vid tre av de tillfällena låg det snö på

vägen. Man kan konstatera att även i dessa fall var hastighetssänkningen

10-15 km/h på de större vägarna, medan den höll sig runt 10 km/h vid

Kila, som var en mindre väg.
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Medelhnshghef

  

(km/h)

<21009
GD
0)

CD
0 Burmnrk
x Snö

90 1

1: x

1:
80 -1

70 -

Största snödjup
mellan spår (cm).

0 1' i i Å s 7

Figur 16. Perscnbilars medelhastighet vid olika väglag. Väg 45 i Säffle,
hastighetsbegränsning 110 km/h, ÅDT 5020 axelpar 1978.
Barmarken avser sommartid.

Medelhusfighet

  

(km/h)

100 89

cb

O Bot-mark

x Snö
90 -4

x

80 - x

70 -*

Största snödjup
mellan spår (cm)

0 i å ä i §- [5 i 6

Figur 17. Personbilars medelhastighet vid olika väglag. Väg E18 i
Segmon, hastighetsbegränsning 90 km/h, DT 1950 axelpar
1978. Barmarken avser sommartid.
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Medelhastighet

(kmlh)

80 q 0 Bar-mark
x Snö

Så

C)

70 -

x X

1:

60 '1

Största snödjup

1 I I mellan spår (cm).
0 1 2 3 I. 5

 

Figur 18. Personbilars medeihastighet vid olika väglag. Väg 175 i Kila,
hastighetsbegränsning 70 km/h, ÄDT 750 axelpar 1978. Bar-
marken avser sommartid.
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Lastbilarnas hastighet påverkas inte lika mycket av snö på vägen. Den

ligger på ungefär samma nivå som vid barmark. Vid riktigt dåligt väder

och väglag sänker dock även lastbilarna hastigheten. Vid de tre mät-

tillfällena med de mest intensiva snöfallen låg hastigheterna lägre än vid

de övriga.

Medelhasfighet

   

(km/h)

x

0 Barmark

85 2) x Snö

Ö A var barmark eller tunn is
i i spår och snömodd mellan

spår.

x

80 l: ^
x

0 x

?2
75 - X

Största snödjup

T i mellan spår (cm).
0 1 2 3 I.

Figur 19 Lastbilars medelhastighet vid olika väglag. Väg 34, hastig-
hetsbegränsning 90 km/h. Barmarken avser vintertid.

Lastbilarna på väg nr 610 var för få för att en representativ statistik ska
kunna redovisas.
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5.3 Bränsleförbrukning

 

Bränsleförbrukningen påverkas i hög grad av väder och väglag. Mätresul-

taten här pekar på att vädret (som påverkar luftmotståndet) kan ha större

betydelse än Väglaget (som påverkar rullmotståndet)° Detta gäller vid

dessa mätningar då snödjupet som tidigare nämnts oftast är litet i

spårområdet. Under ett måttligt snöfall ökade bränsleförbrukningen med

ca 10 % jämfört med under ett lätt snöfall som i sin tur är ca 10 % högre

än vid sommarväglag (se figur 20 och Zl). I båda fallen är det lite snö på

vägbanan. Man kan dock inte utesluta att den stora skillnaden även kan ha

andra orsaker, se kapitel 7. Väglaget har också betydelse för bränsleför-

brukningen. Högst 0,5 cm snö i spåren medför en höjning av bränsleför-

brukningen med mellan 2 och 5 % jämfört med ingen snö alls i spåren.

Observera att alla mätningar är utförda under eller strax efter ett snöfall.

Bränsleförbrukningen varierade mer på väg nr 610 än på nr 34.

 

  

 

  

Bränsleförbrukning . U

(ll10km)
måttl1gt snofall _ o
0,2-1 cm snömodd 1 spar 0
1-4 cm snömodd mellan spar

090.1
, lätt eller inget snöfall

\\ O-O,5 cm snö i spar c

. 0,5-1 cm snömodd mellan Spar

lätt eller inget snöfall _ T

085.
våt barmark eller tunnñjs 1 Spar

A 0-0,5 cm sno' mellan Spar

sommarv'd la
0.80- 9 9

075'

0.70'

I f '

70 80 90 Hastigherm/h)

Figur 20. Bränsleförbrukningen som en funktion av hastigheten vid

olika väder och väglag på väg 34.
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Bränsleförbrukning . rgäåtligt snöfaH 1
, - cm snömodd i Spar

(ankm) 1-2 cm snömodd mellan spår

.- Iätt e11er in et 5 f 11
M 0,5 cm snö 1' gpår no a

0,901 . 0,5-4 cm sn'o' meHan spår

_ lätt e11er inget snöfa11
tunn is eHer packad snö 1' spår

_ V __ 0,5-1 cm snö me11an spår
. 0.85- \\\\\\\'\\\\\\\.

neou \\\\\ //

0.75-

sommurvüglag

0.70*

065-*

s'o . de 76 Hustigherm/h)

Figur 21. Bränsleförbrukningen som en funktion av hastigheten vid
olika väder' och väglag på väg 610.
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6. SLUTSATSER

Det är inte möjligt att efter den här studien uttala sig om hur snödjupet

på vägen beror på snönederbördens mängd och intensitet. Vissa likheter

finns på hur väglaget förändras på olika vägar underett snöfall.

De slutsatser man kan dra kan samman-fattas som följer:

0 På vägar med ÄDT större än lOOOligger det sällan någon lös snö i
spåren och det är sällan mer än 2 cm snö mellan spåren. Lågtrafikera-
de vägar kan ha betydligt mer snö. Ju mindre trafik det är på en väg
desto mer snö ligger det på vägen.

o Mittsträngen är högre på den breda vägen än på de smalare. På den
breda vägen var mittsträngen högre än snön mellan spåren i ett
körfält, medan det var tvärt om på desmalare vägarna.

o Medelhastigheten sänks med 10-15 km/h för personbilar vid snöfall och
ett snödjup mindre än 2 cm mellan spåren jämfört med medelhastig-
heten vid uppehåll och barmark.

o Bränsleförbrukningen ökar med ca 10 % under ett måttligt snöfall
' jämfört med under ett lätt vilket i sin tur är ca 10 °/o högre än vid.

sommarväglag.

o Bränsleförbrukningen ökar med 2-5 % när det är 0,5 cm lös snö jämfört
med ingen lös snö i spåren.

Att ÄDT-talet 1000 anges ovan beror på att de angivna förhållandena

rådde på de 4 största vägarna i undersökningen dvs ÅDT > 1000. Nästa

väg i storleksordning har ÅDT = 280 varför mycket väl de angivna

förhållandena kan gälla för lägre ÅDT än 1000.

Det som tidigare sagts om bränsleförbrukning gäller mätningar vid samma

hastighet oavsett väglag. Om hänsyn tas till den hastighet personbilarna

håller vid olika väglag minskar skillnaden i bränsleförbrukning. Det visar

sig nämligen att ökningen av bränsleförbrukningen på grund av det dåliga

väglaget ganska väl motsvarar minskningen av bränsleförbrukningen på

grund av hastighetssänknlngen. Detta gäller framför allt på väg 34. Där

ligger bränsleförbrukningen mellan 0,80 och 0,85 l/mil både vid torr

barmark och vid snöväder. Vid de allra värsta förhållandena kan inte

hastighetssänkningen till fullo kompensera för det ökade luft- och rull-

motståndet.
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Bränsleförbrukning

(lllOkml

0.90-

(185'-

080 a

(175'

070 -

   

Figur 22.

7b 60 96 150 Hastighetlkmlh)

Bränsleförbrukningen som funktion av hastigheten vid de
olika mättillfällena på väg 34. Stjärnan visar bränsleförbruk-
ningen vid den medelhastighet personbilarna hade vid det
aktuella mättillfället. Stjärnorna på kurvan vid sommarväg-
laget visar bränsleförbrukningen vid den högsta och lägsta
medelhastigheten som uppmättes vid barmark vintertid.
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På väg 610 är spridningen på bränsleförbrukningen mellan de olika

mättillfällena större. Bränsleförbrukningen är som regel större då det

snöar eller ligger snö på vägen än dådet är barmark och uppehåll.

Bransleförbrukning

   

(lllOkm) /

090-

0.85.
/

\

(180%

i.,

ms- //
I/

toqwq
§65

(170. 99

(165-

5'0 sö 75 Hastighet (kmlhl

Figur 23. Bränsleförbrukningen som funktion av hastigheten vid de
olika mättillfällena på väg 610. Stjärnan visar bränsle-
förbrukningen vid den medelhastighet personbilarna hade vid
det aktuella mättillfället. Stjärnorna på kurvan vid sommar-
väglaget visar bränsleförbrukningen vid den högsta och lägsta
medelhastigheten som uppmätts vid barmark vintertid.
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7. DISKUSSION

Den allvarligaste invändningen mot säkerheten i resultaten är att observa-

tionerna är så få. Det innebär bl a att man inte kan bestämma hur

väglaget varierar vid snöfall med olika intensitet, temperatur och vind.

Mätplatserna har dock haft liknande spårbildning vid de olika tillfällena

varför man kan anse dessa resultat vara relativt tillförlitliga.

En del av de mätmetoder som prövats i projektet har inte alltid varit

tillförlitliga. Ett exempel på det är hur mängden nedfallande snö kan

mätas. En horisontell platta placerades ut i terrängen vid varje mätplats.

Snödjupet på plattan mättes vid varje observation. Problemet med den

metoden visade sig när det blåste. Då kunde snön antingen blåsa av

plattan, eller om den stod väl i lä kom det inte så mycket snö som det

borde på den. En snömätare som smälte snön och kontinuerligt mätte

mängden vatten och skrev ut den på en skrivare prövades också. Där var

problemet att mätaren alstrade varm luft som steg och hindrade lätt snö

att falla i mätaren. Av dessa två metoder visade sig plattan vara den

bästa lösningen.

Vinden kunde vara ett problem även vid mätningarna på vägen. Mät-

platserna hade valts skyddade men vid 211 S höggs skogen ned på ena

sidan och där kunde då snö blåsa av vägen om det blåste från "fel håll".

Det kan vara en anledning till att det oftast låg mindre snö än väntat vid

den mätplatsen.

Mätningen av snökonsistensen var inte heller problemfri. Volymen av

opackad snö varmycket svår att mäta. Det gällde framför allt vid de små

snömängder som det nästan alltid var på vägen. Det var sällan tillräckligt

med snö på vägen för att det skulle gå att mäta snökonsistensen på ett

tillförlitligt sätt. Resultaten från dessa mätningar är därför mycket

osäkra och måste användas med stor försiktighet.

Hastighetsmätningar utförs i stor omfattning vid VTI, vilket innebär att

många mätproblem lösts tidigare. Här användes nedfrästa givare. Vid

några tillfällen jämfördes dessa med slangar och överensstämmelsen var

god vad avser hastigheter och övriga data. Nedfrästa givare valdes för

att slippa det bortfall man får om slangar plogas av. Den intressanta
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väglagsförändringen då och dess effekt på hastigheten kunde man annars

gå miste om.

Tidigare bränslemätningar utförda av VTI har visat på några faktorer som

"stör" möjligheterna_ att isolera en intressant faktors inverkan på bränsle-

förbrukningen. Vinden är en sådan "störande" faktor. Under ett snöväder

är det ofta instabila vindförhållanden vilket kan påverka mätresultaten.

Det var dock relativt vindstilla vid alla mättillfällena. Möjligen kan

variationer (byig vind) ha förekommit, och på väg 610 mättes vinden inte

vid bränslemätningssträckan, utan 3 km därifrån. Det är dock troligt att

förhållandena var likvärdiga på detvå platserna. Det var tyvärr inte

möjligt att samma person körde bilen varje gång. Olika förares sätt att

köra kan nämligen också inverka på bränsleförbrukningen. En stor felkälla

är eliminerad i och med att man alltid kör med tempostat. Däremot kan

förarnas skiftande förmåga att hålla sig mitt i spåren inverka på resulta-

ten. Kontrollmätningen är utförd på senvåren och jämförelser med torrt

vinterväglag bör göras med en viss försiktighet.

Samtliga mätningar är utförda med konstant hastighet och med 4:e

växeln. Detta innebär ett mycket dåligt effektutnyttjande av motorns

verkningsgrad i hastighetsintervallet 50-60 km/h. Vid tillräckligt lågt

varvtal på motorn kan bränsleförbrukningen öka med minskande hastighet.

Det innebär att det är osäkert hur bränsleförbrukningen varierar mellan

de hastigheterna där förbrukningen är mätt. Detta är en av orsakerna till

att en del kurvor ser lite underliga ut för väg 610, se figur 23.
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8. FORTSATT FoU

För att få en detaljerad bild av hur väglaget förändras p g a snönederbörd

behövs fortsatta studier av samma karaktär som i detta projekt. På grund

av de mätproblem och kostnader som en liknande studie innebär bör man

först göra studier på en något lägre detaljeringsnivå. Ett exempel på en

sådan. är den standarduppföljning som gjorts av vägverket under'vintrarna

och där anges bl a snödjup på vägen, vägmitt och körbanekant, före

plogning. Dessa data skulle kunna paras ihop med väderdata och man kan

då göra grova antaganden om hur snödjupet skulle ha förändrats på orörd

mark jämfört med den' förändring som fås på vägen (ett enda mättilifälle

per plogning). Eftersom vägar av olika standard ingår i uppföljningen kan

vissa slutsatser dras om trafikens och vägens inverkan på snödjupet.

Tyvärr saknas dock uppgifter om snödjup i hjulspårsområdet.

Numera anges is/snöväglaget mer detaljerat än tidigare då en olycka

polisrapporteras. Ungefär en tredjedel av Vägverkets arbetsområden har

produktionsuppföljning, vilket-2 innebär att uppgifter finns om vilken vin-

terväghållning som vidtagits och när och varför. Detta gör att det vore

angeläget med en ny olycksundersökning för att t ex försöka klarlägga

saltningens effekt på trafiksäkerheten.

Kunskap om hur trafikarbetet fördelas på olika väglag behövs för att
Q

kunna beräkna hur trafiksäkerheten påverkas av vinterväghållningen.

För att på lång sikt slippa göra omfattande och dyra väglagsundersök-

ningar för att skatta trafikarbetet på olika väglag föreslås en satsning på

framtagande av en modell, där väglaget beräknas med hjälp av väder-,

vinterväghållnings- och trafikdata. Under uppbyggnadsskedet av modellen

behövs dock' väglagsundersökningar. Hur sådana modeller kan tas fram,

omnämns bl a i VTI-notat 4.
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