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1. BAKGRUND

I Norge pågår utveckling av en väglagsmodell. Ambitionen är att

utveckla modellen på två nivåer; en översiktlig nivå kallad mak-

ronivån och en detaljerad nivå, mikronivån.

Makromodellen är tänkt att i grova drag kunna ange fördelningen

av olika väglag under en vinter med hjälp av väderdata och tra-

fikdata.

Mikromodellen är avsedd att vara ett planeringsinstrument för

vinterväghållning) Den förväntas ge svar på hur vinterväghåll-

ningsåtgärderna påverkar väglaget.

Under 1988 har arbete pågått vid VTI med att utveckla och testa

en första version av en svensk makromodell. Den syftar till att

för en vinterperiod beskriva samband mellan väglag och väder för

olika halkbekämpningsmetoder och regioner. Modellen baseras på

resultat från väglagsinventeringar under vintrarna 1973 och

1977. Uppbyggnaden av modellen har till stor del styrts av på

vilket sätt data från dessa inventeringar varit tillgängliga.

Vid utvärderingen av makromodellens möjligheter att ange korrekt

väglag framkom att modellen inte kunde beskriva väglaget med

förväntad noggrannhet.

För att förbättra makromodellens träffsäkerhet kan två principi-

ellt olika vägar väljas. Den ena innebär att modellens nuvarande

struktur behålls i huvudsak och att kompletteringar/revideringar

görs på några punkter. Den andra innebär att man först satsar

resurser på att utveckla en acceptabelt fungerande mikromodell,

som därefter förgrovas till att fungera som.makromodell.

Den mest fruktbara vägen har bedömts vara att påbörja arbetet

med mikromodellen. Härigenom ges möjlighet att, på ett helt

annat sätt än hittills, kartlägga hur olika faktorer inom de

fyra områdena väder, trafik, väg och åtgärder påverkar uppkoms-

ten av och övergången mellan olika väglag.
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Väl fungerande väglagsmodeller, både på makro- och mikronivå,

har många tänkbara användningsområden.

Några exempel på användningsområden är:

* Tillståndsbeskrivning av väglaget i genomsnitt på ett vägnät

under en vinter.

* Komplement till manuella väglagsobservationer, som t ex görs

en gång per vardag, för att beräkna väglaget varje timme un-

der vintern.

* Alternativ till kostnadskrävande manuella väglagsinvente-

ringar.

* Beräkning av referensväglag (vid oförändrade åtgärder) i sam-

band med försök med ändrade åtgärdsstrategier.

* Hjälpmedel för att, tillsammans med samband mellan väglag och

trafikanteffekter, beräkna samhällsekonomiskt optimal vinter-

väghållningsstandard.

* Målbeskrivning av väglaget på ett vägnät under en vinter med

hänsyn till vald vinterväghållningsstandard.
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2 . Hush-nam;

Projektet syftar till att planera uppläggningen av den första
etappen av utvecklingen av en mikromodell.
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3. NUVARANDE KUNSKAP OCH EREARENHETER

3.1 Erfarenheter från.makromodellen

Modellen syftar till att grovt beskriva hur väglaget på ett väg-

nät under en vinter beror av väderlek och halkbekämpningsmetod

(referens 1).

Utdata från modellen redovisas i form av andelar av fem olika

väglag totalt för vintern, t ex 30 % torr barmark, 20 % våt/fuk-

tig barmark, 5 % lös snö/snömodd, 30 % packad snö/tjock is och

15 % tunn is.

I väglagsbeskrivningen specificeras således inte när under vin-

tern som de olika väglagen förekom.

Indata till modellen ges i översiktlig form. Väsentligaste in-

data är temperatur- och nederbördsförhållanden för vintern som

helhet samt vilken halkbekämpningsmetod (salt eller sand) som

används på vägnätet i fråga.

När modellresultaten jämfördes med observerade väglagsdata fram-

kom att modellen inte kunde beskriva väglaget med förväntad nog-

grannhet. Testmetoden gjorde det emellertid svårt att avgöra om

modellens kvalitet var acceptabel eller inte.

Det fanns flera orsaker till den bristande överensstämmelsen. En

av de påtagligaste var att modellen inte klarade att beskriva

väglaget vid kalla, stabila väderförhållanden.

De huvudsakliga skälen till detta var att

* modellen inte kunde beakta föregående dags väglag när aktuell

dags_väglag skulle beskrivas,

* modellen inte kunde särskilja låga (t ex -5°C) från mycket

låga (t ex -20°C) temperaturer.
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En annan erfarenhet från arbetet med makromodellen var att de

observerade väglagsfördelningarna kan vara högst olika för olika

vägar med samma halkbekämpningsmetod trots att de klimatiska

förhållandena, i form av översiktliga temperatur- och nederbörds-

data från var sin närliggande SMHI-station, varit nästan iden-

tiska. Vad orsakerna är till dessa stora skillnader har inte

klarlagts. Tänkbart är t ex att temperatur- och nederbördsdata

genom sin översiktliga form inte speglar likheter och skillnader

på ett riktigt sätt eller att SMHI-stationerna inte är represen-

tativa för respektive väg. Det är också uppenbart att Väglaget

påverkas av betydligt fler faktorer än halkbekämpningsmetod och

väderförhållanden. En ibland helt avgörande faktor kan vara med

vilken frekvens och vid vilka tidpunkter vinterväghållningsåt-

gärder sätts in på vägnätet.

Eftersom en väglagsmodell på mikronivå måste vara ett betydligt

mer finstämt instrument än en makromodell, skulle det få för-

ödande konsekvenser om de brister som konstaterats i makromodel-

len också skulle byggas in i mikromodellen.

Erfarenheterna från makromodellen kan därför formuleras som ett

antal råd, ibland nästan självklara sådana, om vad som inte du-

ger i en mikromodell.

* En beskrivning av vädret i form av genomsnitt för längre pe-

rioder duger inte,

* En beskrivning av vädret som innehåller stora, öppna tempe-

ratur- eller nederbördsintervall duger inte,

* Väglaget vid en viss tidpunkt får inte beräknas oberoende av

Väglaget vid en tidigare tidpunkt,

* En mikromodell som bara beaktar samspelet mellan ett fåtal

väglagspåverkande faktorer duger inte.

3.2 Erfarenheter från traditionella våglagsinventeringar

Vägverket har i samband med olika MINSALT-projekt följt upp väg-

laget på ett relativt stort antal platser under de senaste vint-
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rarna. Sådana uppföljningar finns bl a från Gotlands, Kalmar,

Kopparbergs och Västerbottens län.

Inventeringarna är inte av sådan detaljeringsgrad att de kan ut-

göra underlagsmaterial till en mikromodell men de kan ändå ge

vissa tips om hur insamlingen av noggranna underlagsdata bör gå

till.

Det första som kan konstateras utifrån inventeringarna är att

väglaget ibland skiftar mycket snabbt, ibland kvarligger under

långa tidsperioder. Detta konstaterande är ingen nyhet, men den

intressanta frågan är vilka faktorer som styr dessa ibland högst

olika tidsförlopp. Väglagsinventeringarna antyder att fyra fak-

torer är betydelsefulla, nämligen temperturen, trafikmängden,

åtgärdstypen och åtgärdsfrekvensen. Vilken eller vilka av dessa

faktorer som generellt betyder mest går däremot inte att utläsa.

Det är dessutom så att de olika faktorerna i vissa fall är kopp-

lade till varandra, t ex används konventionell saltning bara vid

temperaturer över ca -6°C och på vägar med relativt stora tra-

fikmängder.

Beträffande faktorn temperatur så är det sannolikt temperaturen

i ett väglags ytskikt som är mest betydelsefull. Dennatempera-

tur mäts dock sällan i samband med väglagsinventeringar utan man

brukar nöja sig med lufttemperaturen. Givetvis är inte dessa

temperaturer helt oberoende av varandra men några enkla, nog-

granna samband mellan dem existerar inte. För att få en uppfatt-

ning om hur stora skillnader som kan finnas mellan ytskikts- och

lufttemperatur har en genomgång gjorts av ett antal väglagsob-

servationer med samtidiga mätningar av båda temperaturerna. Man

finner då att en temperaturskillnad på 2-3°C är ganska vanligt

förekommande. I extremare fall har skillnader på ca 10°C mätts

upp.

Som illustration till ett resonemang kring väglagsförändringar

som inte orsakas av väghållningsåtgärder väljer vi data från

Väglagsinventeringarna i Kopparbergs län under MINSALT-försöket.

Huvudparten av dessa data är hämtade från osaltade vägar.
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Ur inventeringarna kan utläsas att vissa typer av väglag är mera

långlivade än andra, t ex kvarligger ett spårslitageväglag1

vanligen längre än ett is/snö-väglag. Förklaringen är i detta

fall givetvis slitaget från trafiken, som är koncentrerat till

vissa delarav körbanan. Iakttagelsen ger dock upphov till tre

väsentliga frågor.

* Hur snabbt slits ett is/snö-väglag igenom och blir ett spår-

slitageväglag?

* Hur snabbt försvinner ett spårslitageväglag?

* Vad återstår då?

För att kunna besvara den första frågan krävs säkert kännedom om

is/snö-väglagets tjocklek och hårdhet; eventuellt bör man också

känna till dess temperatur. Dessutom.måste man veta vilka fordon

som orsakar spårslitaget, hur många sådana som passerar och tro-

ligen deras hastighet.

Den primära orsakentill spårslitaget kan man få en ganska god

uppfattning om genom att jämföra centrumavståndet hos nyslitna

- d v 3 smala - spår med spårvidden för personbilar och last-

bilar. Utifrån ett fåtal uppmätningar av spårslitageväglag kan

utläsas, att centrumavståndet mellan spåren i varje körriktning

är ca 135 cm. Detta avstånd stämmer väl med spårvidden för per-

sonbilar, som vanligen ligger runt 140 cm. Spårvidden för tunga

lastbilar är vid dubbelmontage av däcken ca 175 cm och vid en-

kelmontage nästan 200 cm.

Studier av slitaget påbeläggningar pekar på att den helt domi-

nerande orsaken till nednötningen - inte deformationen - är

dubbdäcksförsedda personbilar (referens 2). Motsvarande torde

även gälla vid bortslitning av ett is/snö-väglag.

 

Med ett spårslitageväglag menas ett väglag där bilhjulen rullat
eller slitit så mycket på ett is/snö-väglag att tydliga längs-
gående spår med synlig beläggning uppkommit (se bilaga 1).
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För att kunna närma sig svaret på hur snabbt ett spårslitage

försvinner - t ex definierat som att spåren i varje körriktning

utvidgats så mycket att de gått ihop till en bred kanal (se bi-

laga 2) - måste man veta vad som orsakar utvidgningen.

En tänkbar orsak är att kanalen utvidgas genom att is/snö-

strängen under bilarna slits bort av dubbdäcksförsedda person-

bilar som väljer olika sidolägesplacering i körfältet. I bilaga

3 visas hur spåren successivt övergår till en kanal under sådana

förutsättningar. Av bilagan framgår också att kanalens minimi-

bredd då skulle bli ca 280 cm.

Mätningar på några vägar som är bredare än ungefär 7 m visar att

kanalbredden ligger på 220-240 cm. Innan kanalen är fullt utbil-

dad, d v 3 när det fortfarande finns kvar en smal is/snö-sträng

under bilarna, är totala bredden kring 200 cm.

Visserligen är antalet undersökta vägar litet, bara fem stycken,

men resultatet pekar ändå på att kanalen inte blir ca 280 cm

bred. Det innebär att bortslitning från personbilar med dubbdäck

inte enbart kan förklara kanalens uppkomst. Inte heller kan

bortslitning från tunga lastbilar vara förklaringen, eftersom

deras spårvidd är bredare än personbilarnas. Däremot kan kana-

lens bredd (220-240 cm) ha ett visst samband med lastbilarnas

bortslitningsbredd, ca 230 cm.

Den mest sannolika förklaringen till att kanalen uppkommer,

eller att is/snö-strängen under bilarna försvinner, torde vara

en kombination av bortslitning från dubbdäck och smältning-av-

dunstning på grund av värme från motorer och avgassystem hos

passerande fordon.

Svaret på den tredje frågan, vad som återstår när ett spårsli-

tageväglag har försvunnit, hänger samman med vilken typ av spår-

slitage som uppkommer. Ibland uppstår 4 spår, se bilaga 1, och

ibland 3 spår där det mellersta spåret är gemensamt för båda

trafikriktningarna, se bilaga 4.
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Den fortsatta utvecklingen för en 4-spårsväg brukar varaatt de

två is/snö-strängar som finns under bilarna så småningom för-

svinner, medan mittsträngen blir kvar. Spårslitaget med 4 spår

har då övergått till två breda barmarkskanaler med en mittsträng

emellan, jämför bilaga 1 och 2.

För en 3-spårsväg är motsvarande utveckling, att de två is/snö-

strängarna under bilarna efter hand försvinner och att hela kör-

banan då blir is- och snöfri, jämför bilaga 4 och 5.

Varför uppstår det då ibland 4-spårsvägar och ibland 3-spårsvä-

gar? En av förklaringarna till detta bör vara hur bred - egent-

ligen hur brett plogad - vägen är. På breda vägar bör det uppstå

4 spår och på smala 3 spår. En annan förklaring torde vara vä-

gens trafikflöde, eftersom man på lågtrafikerade vägar mera

ostört kan utnyttja vägmitten. De två faktorerna vägbredd och

trafikflöde samvarierar vanligen också.

För att få en uppfattning om vid vilken vägbredd och vid vilket

trafikflöde som övergången sker mellan 3 och 4 spår har data

från två vintrars väglagsuppföljning av 26 vägar i Kopparbergs

län sammanställts i tabellen nedan.

Tabell 3.1. Antal spår totalt för båda körriktningarna vid olika
vägbredd och trafikflöde (ådt). Data från Koppar-
bergs län under vintrarna 1986/87 och 1987/88.

 

  

Antal Vågb A.n t a l 3 p ä r
vågar bredd
(St) (En 4 3 eller 4 3

 

6 _>_ 10,0 ådt 3 4500 - -

4 8,0-9,0 ådt 3 1500 - -

6 7,0-7,5 ådt 700 - -I
V

10 5,8-6,5 ådt 2400 ådt=2000-3200 ådt=400-800I
V
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Tabellen ska läsas på följande sätt:

I kolumnen för 4 spår återfinns de vägar, uppdelade i olika

bredd- och flödesintervall, där väglagsobservatören aldrig an-

givit annat än 4 spår vid spårslitageväglag. Motsvarande gäller

för kolumnen med 3 spår. Det bör påpekas, att antalet spår inte

alltid angivits av observatören.

I kolumnen för 3 eller 4 spår ingår sådana vägar som ibland är

3-spårsvägar, ibland 4-spårsvägar. Ett exempel på detta visas i

bilaga 6. Bilderna är tagna på samma plats med drygt två måna-

ders mellanrum.

Av tabell 3.1 framgår klart, att både vägbredd och trafikflöde

påverkar antalet spår. Exakt hur detta beroende ser ut går dock

inte att utläsa.

I avvaktan på tillräckligt dataunderlag kan följande grova hypo-

tes om antalet spår ställas upp.

* På vägar som är minst 7 m breda uppkommer alltid 4 spår, obe-

roende av trafikflödet.

* På vägar som är ca 6-6,5 m breda och som har en årsdygnstra-

fik större än 3 500 fordon uppkommer alltid 4 spår.

* På vägar som är ca 6-6,5 m breda och som har en årsdygnstra-

fik mindre än 1 000 fordon uppkommer alltid 3 spår.

* På vägar som är ca 6-6,5 m breda och som har en årsdygnstra-

fik i intervallet 1 000-3 500 fordon uppkommer ibland3 och

ibland 4 spår.

Hypotesen ger en fingervisning om vilka bredder och flöden som

kan vara intressanta att studera vid framtida systematiska under-

sökningar.

På basis av resultaten i tabell 3.1 kan man misstänka, att va-

riablerna vägbredd och årsdygnstrafik inte helt kan förklara

antalet spår. T ex borde den plogade bredden vara en bättre be-
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skrivande variabel än vägbredden och vinterdygnstrafiken, eller

ännu hellre det aktuella dygnets trafik, vara bättre än årsdygns-

trafiken. Man kan också förmoda att flera variabler ska beaktas,

exempelvis siktförhållandena längs vägen eller trafikens res-

hastighet.

3.3 Erfarenheter från detaljerade våglagsbeskrivningar

Under vintrarna 1982/83, 1983/84 och 1984/85 gjordes detaljerade

väglagsbeskrivningar på en handfull platser i Östergötlands län

(referens 3).

Avsikten var att uppföljningen skulle göras från ett snöfalls

början till dess det upphört och väglaget stabiliserats. För att

få så bra framförhållning som möjligt inför väntade snöfall ut-

nyttjades SMHIs väderprognoser i radio och TV samt telefonsvara-

re med prognoser för väghållare som å-jourhålls fyra gånger per

dygn. Även direktkontakter med jourhavande meteorolog togs i

vissa fall. Under en vinter kontrakterades SMHI för att ringa

upp och meddela om ett snöfall var att vänta.

Trots den beredskap man hade blev antalet mättillfällen få, dels

beroende på svårigheterna att förutsäga när ett snöfall skulle

bli tillräckligt omfattande för att motivera en uppföljning,

dels att det ofta ändå föll ganska lite snö eller att vägarna

plogades snabbt. Under de tre vintrarna var antalet dagar med

mer än 5 mm snönederbörd (i smält form) av storleksordningen

5-10 st per vinter.

Själva väglagsuppföljningen gjordes genom att man mätte snödju-

pet i hjulspåren, mellan hjulspåren, i vägmitten och vid kant-

linjerna samt även bredderna hos dessa olika delar av körbanan.

För att få ett mått på snökonsistensen togs snöprov på vägen och

i terrängen och volymerna som snö, respektive vatten, jämfördes.

Eftersom den inställda givan på en saltspridare kan vara ett

osäkert mått på hur mycket salt som hamnar på vägen, gjordes
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försök att mäta saltmängden på olika delar av vägen med en s k

saltkoncentrationsmätare.

Mängden nedfallen snö mättes också, antingen genom snödjupsmät-

ningar på en horisontell platta placerad utanför vägen eller med

en snömätare som smälte snön och kontinuerligt mätte mängden

vatten.

Erfarenheterna från mätningar av snökonsistens, saltmängd på vä-

gen och snömängd var, att mätmetoderna inte alltid var tillför-

litliga.

När det gäller snökonsistensen anges att volymen opackadsnö var

mycket svår att mäta, framför allt på vägen, eftersom det sällan

var tillräckligt med snö där. Resultaten från dessa mätningar

blev därför högst osäkra.

De absolutvärden på saltmängden (g/m?) som mättes upp påolika

delar av körbanan var inte helt tillförlitliga beroende på olika

stora mätfel i olika mätsituationer. Däremot bedömdes att rela-

tionerna mellan mätvärden vid samma mättillfälle var av accepta-

bel noggrannhet.

Båda metoderna att mäta snömängder hade sina nackdelar. Proble-

met med att mäta snödjup på platta 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. Nackdelen

med snömätare var att den alstrade varm luft som steg och hind-

rade lätt snö att falla i mätaren. Dessutom fanns svårigheten

med att omvandla den mätta mängden vatten till mängd snö. Av

dessa två metoder visade sig plattan vara den bästa lösningen.

Bland de slutsatser om väglaget som kan dras av försöken i

Östergötland kan nämnas:
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0 På vägar med ådt större än 1 000 ligger det sällan någon lös

snö i spåren och det är sällan mer än 2 cm snö mellan spåren.

Lågtrafikerade vägar kan ha betydligt mer snö. Ju mindre tra-

fik det är på en väg desto mer snö ligger det på vägen.

0 Mittsträngen är högre på den breda vägen än på den smalare.

På den breda vägen var mittsträngen högre än snön mellan spå-

ren i ett körfält, medan det var tvärt om på de smalare vä-

garna.

Att ådt-talet 1 000 anges ovan beror på att de angivna förhål-

landena rådde på de 4 största vägarna i undersökningen dvs ådt

> 1 000. Nästa väg i storleksordningen har ådt = 280 varför de

angivna förhållandena mycket väl kan gälla för lägre ådt än

1 000.

3.4 Kunskap och erfarenheter från den norska.mákromodellen

Syftet med den norska mikromodellen (referens 4) är att kunna

prediktera väglaget med hjälp av data om väder, åtgärder och

trafik.

I samband med konstruktionen av modellen har data samlats in och

använts på följande sätt.

Våderdata

Uppgifter om följande variabler har hämtats från mätningar vid

meteorologiska stationer 2-3 gånger per dygn:

- lufttemperatur i genomsnitt under en 12-timmarsperiod,

- nederbörd, mm smält form, under en 12-timmarsperiod,

- luftfuktighet i genomsnitt under en 12-timmarsperiod.

Åtgärdsdata

I samband med att man observerat väglaget morgon och eftermiddag

har man registrerat de vinterväghållningsåtgärder som har vid-

tagits sedan förra observationen. Åtgärderna har delats upp i

följande typer:
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- snö- eller moddplogning,

- snö- eller ishyvling,

- saltning.

Trafikdata

Trafikmängdsuppgifter har hämtats från Vägverkets trafikräk-

ningar. Beroende på om dessa gjorts kontinuerligt under vintern

eller i form av stickprovsräkningar har resulterande data bli-

vit:

- antal räknade axelpar under aktuell tidperiod,

- antal beräknade axelpar under en genomsnittlig tidsperiod.

För närvarande arbetar modellen på följande sätt. Man förutsät-

ter att väglaget är känt i utgångsläget (in-väglaget) t ex på

morgonen en viss dag. Därefter ställs i modellen frågor om vilka

värden variablerna lufttemperatur, nederbörd, luftfuktighet,

åtgärd och trafikmängd haft under prediktionsperioden (dagen).

Beroende på variabelvärdena genererar modellen ett väglag på

eftermiddagen (ut-väglaget).

Modellen består av 10 likartat uppbyggda delmodeller; en delmo-

dell för vart och ett av följande in-väglag:

- torr barmark,

- fuktig barmark,

- våt barmark,

- snömodd,

- lös snö,

- packad snö,

- tjock is,

- tunn is,

- spårslitage med barmark i hjulspåren,

- spårslitage med tunn is i hjulspåren.

Även ut-väglagen utgörs av de 10 uppräknade väglagen. Ett exem-

pel på endelmodell för in-väglaget tjock is vid en temperatur

på mellan +2°C och -6°C visas i bilaga 7. Som framgår av bilagan
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finns det många möjligheter (grenar) att komma från in-väglag

till ut-väglag i denna enda delmodell. Totalt för alla delmodel-

lerna finns nästan 800 grenar. Eftersom tillräckligt med data

inte funnits vid modellkonstruktionen, saknas ungefär 1/3 av

grenarna.

Man har prövat modellens möjligheter att utifrån ett givet, kor-

rekt in-väglag prediktera det väglag som faktiskt registrerats i

slutet av perioden. Andelen riktiga prediktioner var i genom-

snitt ca 80 % och varierade från ca 60 % för in-väglaget lös snö

till ungefär 90 % för torr barmark.

Svårast är det att i modellen beskriva instabila väglag av typ

lös snö,-snömodd och tunn is. Speciellt gäller detta vid tempe-

raturer kring 0°C, där känsligheten är stor för små ändringar i

t ex temperatur eller trafikmängd.

I sin nuvarande utformning kan modellen bara användas för att

beskriva hur väglaget ändrasunder en kortare tidsperiod, t ex

från morgon till eftermiddag. I ett senare utvecklingssteg är

det tänkbart att modellen kan utnyttjas för väglagsbeskrivningar

under en längre tidsperiod, t ex en hel vinter. För att detta

ska kunna ske krävs att det ut-väglag som.modellen genererar i

slutet av en prediktionsperiod kan användas som in-väglag för

nästkommande period. En förutsättning för detta är att rimlig-

hetskontroller görs av ut-väglaget, så att modellen inte börjar

spåra ur.

Kommentarer

Först och främst ska påpekas att den norska väglagsmodellen i

sin nuvarande form är ett imponerande arbete, även om den inte

har lOO-procentig träffsäkerhet. Med nödvändighet måste förenk-

lingar göras som innebär att modellen ibland slår fel.

Nedanstående lista över variabler som.man inte alls eller inte i

tillräcklig utsträckning tar hänsyn till i modellen ska ses som

punkter som bör beaktas vid utveckling av ännu bättre väglags-

modeller.
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- Vägytans temperatur i kombination med daggpunktstemperaturen

är viktiga variabler för vissa väglag, t ex för att tunn is

ska uppstå eller försvinna.

- Vindförhållanden är en viktig variabel för att beskriva hur

snabbt en våt eller fuktig vägbana torkar upp. Ibland är också

vindhastigheten väsentlig för om en fuktig vägbana fryser

till eller inte.

- Vindförhållanden är ofta en viktig variabel för att avgöra

hur tunn is förändras, t ex om den tunna isen förångas och

direkt övergår till torr barmark utan särskilt mycket påver-

kan av trafik.

- Tjockleken på ett is- eller snöskikt, t ex packad snö eller

tjock is, är en viktig variabel för attbeskriva hur snabbt

dessa väglag övergår i andra väglag, t ex spårslitage.

- Att begränsa antalet möjliga ut-väglag till tre efter trafik-

variabeln medför ibland att ut-väglaget blir fel.

- För att kunna beskriva hur vissa väglag utvecklas är det vik-

tigt att man tar hänsyn till vilket väglag som fanns dessför-

innan. Det är t ex av avgörande betydelse om väglaget före

snömodd var tjock is eller barmark.

3.5 Kunskap från litteraturgenomgång

En mycket bred litteratursökning i databasen Roadline har genom-

förts på ca 10 sökord med anknytning till vinterväglag, t ex

vinter, väglag, is, snö, halka och friktion. När en första grov-

sortering gjorts i datorn, där litteratur inom helt andra ämnes-

områden än väglag uteslöts, erhölls knappt 400 referenser. Efter

genomgång av titlar och sökord hos dessa återstod ett 20-tal,

inte tidigare kända referenser, som möjligen kan vara värdefulla

för detaljkonstruktioner i en väglagsmodell.

Därutöver hittades tre referenser som behandlade väglagsgivare

och nederbördsgivare (referens 5-7).

I den första av dessa referenser redovisas en inventering av be-

fintliga och diskuterade väglagsgivare. Bl a påpekas att en väl
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fungerande givare bör kunna beskriva flera olika väglag, såsom

torr, fuktig och våt barmark, våt och saltad barmark, rimfrost,

snö och is. En stor fördel är också om fryspunktstemperaturen

kan bestämmas för en blandning av salt och vatten på vägytan.

De flesta väglagsgivare arbetar efter principen att mäta resi-

stans (elektriskt motstånd) eller konduktivitet (elektrisk led-

ningsförmåga) mellan två elektroder i vägytan. En våt och salt-

fri eller fuktig och saltad väg resulterar i låg resistans

(eller hög konduktivitet) medan en torr vägyta ger motsatsen.

Vissa mer sofistikerade givare använder känselkroppar för kombi-

nerad temperatur- och konduktivitets-/resistansmätning. Eftersom

känselkropparna kan värmas eller kylas i förhållande till väg-

ytans temperatur, erhålls ytterligare information om aktuella

väglagsförhållanden och möjligheter för isbildning.

I referens 5 nämns också att mätning med infrarött ljus eller

polariserat ljus har använts för att bestämma när vissa väglag

finns eller börjar uppkomma.

I referens 6 behandlas resultat från fältförsök med några olika

typer av väglagsgivare och nederbördsindikatorer under vinter-

säsongen 1985/86. Försöken visade, att väglagsgivarna påverkades

av såväl salthalt som vattenhalt, där en ökning av någon av

dessa faktorer ökat ledningsförmågan i vägytan. Effekten var

störst för en förändring av salthalten, men även vattenhalten

hade en betydelsefull inverkan på givarna.

Generellt innebar en hög resistans att vägytan var torr och

saltfri. Däremot återfanns en stor variation i vägytans till-

stånd när resistansen var låg. Det visade sig vara mycket vansk-

ligt att på basis av enlåg resistans försöka särskilja fuktig

och saltfri vägbana från fuktig och saltad, samt från frusen

vägbana. Osäkerheten förstärktes av att förhållandena varierar

tvärs vägbanan. Väglagsgivaren, som är 20-30 cm2 stor, kan vara

torr trots att resten av vägbanan är fuktig. Även salthalten kan

skifta över vägbanan.
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Försöken med nederbördsgivare visade att en typ var mycket till-

förlitlig när det gällde att registrera om det kom regn, snö

eller snöblandat regn. Givaren var dock inte lika känslig för

lättare nederbörd, t ex duggregn. En nackdel med denna givartyp

var att den inte kunde lämna information om nederbördens inten-

sitet.

En annan typ av givare var mycket okänslig för lättare neder-

börd. Hälften av tillfällena med duggregn missades, liksom många

tillfällen med lätt regn eller lätt snöfall. Några gånger regi-

strerades nederbörd, trots att någon sådan inte förekommit. En

avgjord fördel med denna givartyp var att den kunde uppskatta

nederbördens intensitet.

Om man kombinerar utdata från de båda typerna av givare fås in-

formation såväl om intensiteten vid kraftigare nederbörd som

ifall nederbörd förekommer. Lättare nederbörd kan dock missas

även av denna kombination av givare.

En stor nackdel med båda givarnaär, att de inte kan särskilja

olika typer av nederbörd, t ex regn, snö eller snöblandat regn.

I referens 7 summeras erfarenheter av väglagsgivare t o m vin-

tersäsongen 1986/87. Utöver de iakttagelser som redovisats i

referens 6 kan nämnas:

- Det går inte att registrera saltförekomst på torr vägbana,

exempelvis i samband med förebyggande saltning.

- Det går inte att detektera förekomst av is eller snö på väg-

banan.

- Det går inte att definiera vilken verklig koncentration av

salt som motsvaras av givarens klassning "restsalt".

- Behovet av att utveckla en fryspunktsgivare kvarstår.

- Vägmästarnas förtroende för väglagsgivarna är över lag lågt

eftersom.man funnit att osäkerheten är stor.
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4. MODELLFILOSOFI

Som framgått av föregående kapitel styrs uppkomsten av ett väg-

lag och övergången mellan olika väglag av komplicerade processer

där resultatet i vissa fall är mycket känsligt för småändringar

i de påverkande variablerna.

Till stor del är dock processerna betingade av fysikaliska för-

ändringar, vilket borde göra det möjligt att kartlägga proces-

serna ifall de väsentliga, påverkande variablerna kan mätas med

tillräcklig noggrannhet.

Min utgångspunkt för att försöka konstruera en väglagsmodell på

mikronivå är därför att leta samband mellan väglag och olika på-

verkande faktorer på en mycket detaljerad nivå. Modellen är

sedan tänkt att byggas upp genom att sambanden på detaljnivâ

kopplas ihop i logiska kedjor.

Denna utgångspunkt skiljer sig väsentligt från angreppssätt som

går ut på att samla mätdata där variablerna mäts med längre

tidsmellanrum. - t ex en gång per dygn - eller som genomsnitt

över ett dygn, och där man sedan försöker hitta storskaliga sam-

band mellan påverkande variabler och väglag.

Tanken är således att försöka komma åt de mekanismer eller or-

sakssamband som styr vilket väglag som uppkommer. I avsnitt 3.2

"Erfarenheter från traditionella väglagsinventeringar" visas hur

man utifrån enkla iakttagelser om olika väglag och ett fåtal

mätresultat kan resonera sig fram till vad som orsakar vissa

förändringar i väglaget. När sedan omfattningen och kvaliteten

på mätdata blir tillräcklig, bör de önskade sambanden kunna

kvantifieras.

Principen att samla in data på detaljnivâ öppnar också möjlig-

heten att studera vissa frågor i laboratoriemiljö. Där kan t ex

kontrollerade förhållanden lättare skapas än ute på vägen och

enskilda faktorer varieras en i taget. Kanske kan den s k prov-
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vägsmaskinen vid VTI vara ett användbart hjälpmedel för labora-

toriestudier.

Ytterligare fördelar med samband på detaljnivå är dels att de

resultat som erhålls är relativt allmängiltiga, dels att man vet

vilka samband som.måste mätas på nytt och konstrueras om ifall

en väsentlig variabel ändrar karaktär. Exempelvis torde många

detaljsamband som mätts i Sverige vara giltiga i hela Norden.

Förutsättningen för detta är dock att det inte finns starka,

landspecifika bakgrundsvariabler som inte beaktats vid de svens-

ka mätningarna. Givetvis uppstår alltid begränsningar i allmän-

giltigheten genom att vissa variabler inte ändras tillräckligt

mycket, eller genom att den arsenal av väghållningsåtgärder som

används är anpassad till olika klbmattyper och vägkategorier.

När väglagsmodellen ska konstrueras, förefaller det ändamålsen-

ligt att dela upp den i två delmodeller. Delmodell 1 ska beskri-

va det initiala väglaget, d v 3 det väglag som skulle uppkomma

genom enbart Vädrets inverkan utan hänsyn till trafik och väg-

hållningsåtgärder. Delmodell 2 ska sedan tala om hur detta ini-

tiala väglag övergår i andra genom påverkan av trafik och väg-

hållningsåtgärder, med beaktande av de väder- och vägmässiga

förhållanden som råder. Genom denna uppdelning ges delmodellerna

en meteorologisk respektive åtgärds-/trafikteknisk inriktning,

vilket gör det möjligt att utveckla delmodellerna parallellt

t ex vid SMHI och VTI.

En väl fungerande väglagsmodell bör inte arbeta i steg om t ex

hela eller halva dygn med tillhörande genomsnittliga beskriv-

ningar av olika variabler, utan i princip göra tidsmässigt kon-

tinuerliga beräkningar av väglaget. Eftersom.modellen då bygger

de fortsatta beräkningarna på resultatet av de tidigare, ställs

mycket stora krav på beräkningarnas tillförlitlighet. Felaktiga

beräkningar i vissa känsliga lägen kan lätt göra att modellen

staplar fel på fel och alltså spårar ur. Då felaktiga beräk-

ningar säkert aldrig helt kan undvikas är det viktigt att kont-

roller och justeringsmöjligheter byggs in i modellen. En typ av

kontroll kan gälla rimligheten i beräknat väglag med hänsyn till
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temperatur- och nederbördsförhållanden. En annan typ av kontroll

kan åstadkommas genom att man gör ett antal väglagsobservationer

i fält under vinterns lopp, som.modellen sedan jämför sina be-

räkningar med. Om det då finns skillnader, bör modellen på något

sätt kunna justera beräkningarna, så att överensstämmelse fås

med fältobservationerna och modellen styrs rätt igen.

Hittills har i detta kapitel bara talats om.möjligheter och för-

delar med den föreslagna väglagsmodellen, om den kan fås att

fungera tillfredsställande. För balansens skull är det därför

dags att något beskriva vilka svårigheter som också kommer att

finnas på vägen dit. Kanske visar det sig att problemen blir så

stora att någon acceptabel mikromodell inte kan konstrueras.

Den första svårigheten i modellutvecklingen är att avgöra vilka

påverkande variabler, bland alla tänkbara, som.man måste ha kon-

troll över. Nästa problem är att kunna göra tillräckligt nog-

granna mätningar av variabelvärdena. En tredje svårighet är att

hitta mättillfällen som ger tillräckligt stora och tillräckligt

varierade datamängder för att olika samband ska kunna bestämmas

med acceptabel säkerhet. Till detta kommer säkert också svårig-

heter med att konstruera enskilda samband och att koppla ihop

dem. i kedjor samt att utforma och programmera den slutliga mo-

dellen. Ett speciellt problem i sammanhanget är trafikanternas

beteende i olika situationer, som ju inte styrs av fysikaliska

lagar utan får beskrivas utifrån andra utgångspunkter.
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5. FÖRSÖK TILL GRADERING AV FAKTORER som PÅVERKAR VÄG-

LAGET

I nedanstående lista görs ett försök att beskriva hur och i vil-

ken grad olika påverkande faktorer (variabler) förändrar vägla-

get eller egenskaperna hos detta. Eftersom ingående kunskap sak-

nas om sådana beroenden, ska listan ses som en första grovsorte-

ring mellan väsentliga och oväsentliga variabler.

Syftet med listan är i första hand att gardera sig mot att vikti

ga påverkande variabler glöms bort vid de första fältmätningarna.

Listan är uppgjord på följande sätt.

I första kolumnen förtecknas olika påverkande variabler. Oftast

är de oberoende av andra variabler, men ibland finns påverkan i

flera steg, och det kan då vara ändamålsenligt att ha kontroll

över viktiga mellanvariabler i kedjan. Det kan också förekomma

att en variabel kan sammanfatta inverkan av flera andra ej för-

tecknade variabler, t ex kan vägytans temperatur ersätta känne-

dom om vägkroppens uppbyggnad, lokalklimatet och mikroklimatet.

I nästa kolumn beskrivs kortfattat vad som påverkas, vanligen

uppkomst av ett väglag eller förändringar mellan olika väglag.

Påverkan på vissa egenskaper hos väglag kan också förekomma.

Slutligen bedöms, i tredje kolumnen, vilken styrka som den på-

verkande variabeln har i den tregradiga skalan kraftig-måttlig-

obetydlig.

Utgångspunkten för bedömning av styrkan hos variabeln är hur

stora fel man riskerar att göra vid beskrivning av väglag i en

väglagsmodell om variabeln i fråga inte beaktas. Detta innebär

att även om variabeln i sig kan ha stor inverkan så kan styrkan

bli liten, nämligen om variabeln sällan förekommer eller sällan

ändrar värde.
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Påverkande Förändring av väglag eller Styrka hos
variabel egenskap hos väglag påverkande

variabel

l. Meteorologiska
variabler

- lufttemperatur - uppkomst av initialt väglag - kraftig
- omvandlig av ett is/snö-väglags ytskikt - kraftig
- övergång mellan is/snö-väglag och - kraftig

våt/fuktig vägyta
- upptorkning av våt/fuktig vägyta - kraftig

- nederbördstyp - uppkomst av initialt väglag - kraftig
- nederbördsintensitet
- nederbördsmängd

- luftfuktighet - uppkomst av rimfrost och tunn is - kraftig
- upptorkning av våt/fuktig vägyta - kraftig

- vindhastighet - upptorkning av våt/fuktig vägyta - kraftig
- uppkomst av tunn is genom att fuktig - måttlig

vägbana fryser till

- snödrev - uppkomst av tunn is eller lös snö - måttlig

2. Väghållnings-
åtgärder

- snöplogning - skikttjocklek hos lös snö - kraftig

- moddplogning - skikttjocklek hos snömodd - kraftig

- hyvling - skikttjocklek hos tjock is och packad snö - kraftig

- tidsintervall mellan - bredd hos mittsträng - kraftig
körbaneplogning och
vägrensplogning

- saltning - övergång mellan olika väglag - kraftig
- saltmängd

- halkbekämpning med - övergång mellan olika väglag - måttlig
saltblandad sand

- halkbekämpning med - övergång mellan olika väglag - obetydlig
icke saltblandat

material
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Påverkande Förändring av väglag eller Styrka hos
variabel egenskap hos väglag påverkande

variabel

3. Trafikvariabler

- antal personbilar - bortvirvling/bortstänkning av lös snö/ - kraftig
med dubbdäck snömodd från körbanan

- packning av lös snö - kraftig
- bortslitning av hårda is/snö-skikt - kraftig
- smältning/avdunstning av is/snö-sträng - kraftig

under bilarna .

- antal personbilar - bortvirvling/bortstänkning av lös snö/ - kraftig
utan dubbdäck snömodd från körbanan

- packning av lös snö - kraftig
- bortslitning av hårda is/snö-skikt - obetydlig
- smältning/avdunstning av is/snö-sträng - kraftig

under bilarna

- antal lastbilar och - bortvirvling/bortstänkning av lös snö/ - kraftig
bussar snömodd från körbanan

- packning av lös snö - kraftig
- bortslitning av hårda is/snö-skikt - obetydlig
- smältning/avdunstning av is/snö-sträng - måttlig

under bilarna

- antal personbilar - bortslitning av hård mittsträng - kraftig
med dubbdäck som - bortstänkning av mittsträng av snömodd - kraftig
gör omkörning

- antal fordon utan - bortslitning av hård mittsträng - obetydlig
dubbdäck som gör - bortstänkning av mittsträng av snömodd - måttlig
omkörning

- trafikintensitet - antal spår vid spårslitage - kraftig
- övergång mellan olika väglag som funktion - måttlig

av antal passerande fordon per tidsenhet

- dubbdäckens - bortslitning av hårda is/snö-skikt - måttlig
kondition

- reshastighet - bortvirvling/bortstänkning av lös snö/ - måttlig
snömodd från körbanan

- bortslitning av hårda is/snö-skikt - måttlig
- upptorkning av våt/fuktig vägyta - måttlig

- sidolägesplacering - antal spår vid spårslitage - kraftig
för personbilar med - bredd hos mittsträng - kraftig
dubbdäck
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Pâverkande Förändring av väglag eller Styrka hos
variabel egenskaphos väglag påverkande

variabel

- sidolägesplacering - antal spår vid spårslitage - obetydlig
för fordon utan - bredd hos mittsträng - obetydlig
dubbdäck

- sidolägesvariation - bortslitning av hårda is/snö-skikt - måttlig
för personbilar med
dubbdäck

- sidolägesvariation - bortslitning av hårda is/snö-skikt - obetydlig
för fordon utan
dubbdäck

4. Vägvariabler

- siktförhållanden - antal spår vid spårslitage - måttlig

- spårdjup i belägg- - skikttjocklek hos is/snö-skikt efter - kraftig
ningen plogning/hyvling

- beläggningstyp - uppkomst/försvinnande av halka - kraftig

5. Övriga variabler

- plogad vägbredd - antal spår vid spårslitage - kraftig
- bredd hos mittsträng - kraftig

- vägytans temperatur - uppkomst av initialt väglag - kraftig
- övergång mellan olika väglag - kraftig

- hårdhet hos hårda - bortslitning av hårda is/snö-skikt - kraftig
is/snö-skikt

- konsistens hos snö- - bortvirvling/bortstänkning av lös snö/ - kraftig
nederbörd eller lösa snömodd från körbanan
is/snö-skikt - packning av lös snö - kraftig

- skikttjocklek hos packad snö - kraftig

  

 

Ur listan kan utläsas att 24 st variabler bedöms ha kraftig på-

verkan på väglaget eller dess egenskaper och 7 st måttlig påver-

kan.

alla kraftigt påverkande variabler och några med måttlig påver-

kan.

VTI MEDDELANDE 649

Målsättningen för kommande fältmätningar är att kunna mäta

 



26

6. MÃIMETODER.OCH.MÃTINSTRUHENT

Eftersom kunskapen om vilka variabler som styr uppkomsten av

olika väglag är bristfällig, kommer mätningarna i början att

vara något avatt leta i blindo. Efterhand torde dock de väsent-

liga variablerna framträda och mätningarna kan då göras mer mål-

inriktade.

En rimlig utgångspunkt för ett första fältmätningsprogram bör då

vara, att kontinuerligt följa väglagsutvecklingen från den tid-

punkt då det initiala väglaget uppkommit tills det skett en över-

gång till ett stabilt väglag, helst torr barmark. Under denna pe-

riod bör så många variabler som.möjligt mätas så noggrant det går.

Givetvis ska då också meteorologiska variabler mätas, även om

vissa av dem är tänkta att senare ersättas av olika delmodeller.

Denna utgångspunkt kräver tillgång till ett antal fältmässiga,

noggranna mätinstrument. Det är för närvarande inte klart om

alla dessa finns att tillgå. Bland de väsentligaste instrumenten

kan nämnas:

Temperaturmätare för luftens och vägytans temperatur.

- Nederbördsmätare för mängd och typ av nederbörd.

- Vindhastighetsmätare.

- Luftfuktighetsmätare.

- Tjockleksmätare för is- och snöskikt.

- Hårdhetsmätare för packad snö och tjock is.

- Densitetsmätare för lös snö och snömodd.

- Saltmängdsmätare.

- Spârdjupsmätare.

Det är en stor fördel om även följande variabler kan mätas maski-

nellt:

- Antal passerande fordon av olika typer.

- Antal passerande fordon med dubbdäck.

- Hastighet hos passerande fordon.

- Sidoläge hos passerande fordon.

VTI MEDDELANDE 649
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7. FÖRSLAG TILL ETAPP I AV men.me AV EN MIKROMODELL

Nästa steg i utvecklingen av en väglagsmodell på mikronivå borde

vara att skaffa sig praktisk erfarenhet av fältmätningar och, om

allt fungerar, även samla in och analysera de första detaljerade

mätresultaten.

Innan dess är det viktigt att inventera och testa sådana mätin-

strument som inte används rutimmässigt vid detaljerade väglags-

uppföljningar. Av speciellt intresse är att undersöka om det

finns något instrument på marknaden som kan mäta tjocklekar hos

olika is/snö-skikt med tillräcklig precision.

Eftersom det vid fältmätningarna kommer att samdas in relativt

stora datamängder, där dessutom vissa variabler mäts nästan kon-

tinuerligt, är det fördelaktigt om en del variabelvärden kan mä-

tas och lagras maskinellt för att senare sammanställas med övri-

ga resultat. Exempelvis borde mätdata från Vägverkets fordons-

differentierade trafikmätningar och VVIS-stationer kunna utnytt-

jas.

Mätplatserna för etapp I väljs så att följande förutsättningar

är uppfyllda:

- Mätplatserna bör ligga i närheten av pålitliga VVIS-stationer

och om.möjligt även nära trafikräknepunkter.

- Mätplatserna bör snabbt kunna nås från arbetet eller hemmet

(inom en timme) när väder och väglag skiftar.

- Några mätplatser (reservplatser) bör ligga i de delar av lan-

det där vinterförhållanden praktiskt taget alltid förekommer,

så att inte en hel mätsäsong spolieras på grund av mildväder.

Förutsättning två och tre talar för att mätplatserna bör väljas

i norra Östergötland och mellersta Södermanland med Kopparberg

som reservlän.

Följande platser är tänkbara för mätningar under etapp 1.

VTI MEDDELANDE 649
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Östergötlands län

Mätplats E 55, Sjöberga

Placering: Rv 55, ca 7 km norr Åby.

Halkbekämpningsmetod: A-salt.

Trafikflöde: 6 000 ådt. *
Belagd bredd: 13,0 m.

Hastighetsgräns: 90 km/h.

VVIS-station: Mäter lufttemperatur, vägytans temperatur i det

södergående körfältets mitt, luftfuktighet och förekomst av

nederbörd.

Övrigt: Mätplatsen ligger på en rak, i stort sett horisontell

väg och är omgiven av låg björkskog med inslag av gran. Platsen

är belägen uppe på Kolmårdsbranten ca 105 m över havet. Belägg-

ningen är slät, utan märkbara hjulspår. Bra parkeringsmöjlighet

finns nära mätplatsen.

Södermanlands län

Mätplats D 52, Hål

Placering: Rv 52, ca 6 km väster Bettna.

Halkbekämpningsmetod: A-salt.

Trafikflöde: 1 400 ådt.

Belagd bredd: 6,2 m.

Hastighetsgräns: 90 km/h.

VVIS-station: Mäter lufttemperatur, vägytans temperatur i öst-

gående körfälts mått och luftfuktighet.

Övrigt: Mätplatsen ligger plant nere i en mindre svacka (kall-

luftssjö) på raksträcka strax efter en kurva. Åt söder finns en

ridå av lövskog, norrut ligger ett öppet fält. Höjd över havet

ca 35 m. Slät beläggning utan markerade hjulspår. Bra parkerings-

möjligheter finns på enplan framför nedlagd bensinstation ca 50

m från mätplatsen.

Mätplats D 55, Lidaviken

Placering: Rv 55, ca 1,5 km väster korsningenrv 55/lv 221.

Halkbekämpningsmetod: A-salt.

Trafikflöde: 5 000 ådt.

Belagd bredd: 13 m.

Hastighetsgräns: 90 km/h.

VTI MEDDELANDE 649
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VVIS-station: Mäter lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning

och vindhastighet. Vägytans temperatur mäts också, men givarens

placering är okänd p g a ny toppbeläggning i körfälten.

Övrigt: Mätplatsen ligger på raksträcka i svag lutning. Söderut

ligger en lövskogsklädd ås som skuggar vägen, norrut är det rela-

tivt öppet upp till 100 m från vägen. Höjd över havet ca 40 m.

Beläggningen är slät med svaga (< 1 cm djupa) hjulspår. Bra upp-

ställningsplats finns på mindre infart ca 100 m från mätplatsen.

Kopparbergs län

Mätplats W 81, Koppången

Placering: Rv 81, ca 47 km norr Mora.

Halkbekämpningsmetod: B-salt.

Trafikflöde: 1 150 ådt.

Belagd bredd: 6,75 m

Hastighetsgräns: 90 km/h.

VVIS-station: Mäter lufttemperatur, vägytans temperatur i vänster

hjulspår i norrgående körfält, luftfuktighet, förekomst av neder-

börd, vindriktning och vindhastighet.

Övrigt: Mätplatsen ligger på en rak, i stort sett horisontell

väg och är omgiven av öppen myrmark. Höjd över havet = 550 m.

Snödrev kan förekomma. Beläggningen är grov, utan markerade hjul-

spår. Bra parkeringsmöjligheter finns 50 m.från mätplatsen.

Mätplats W 71, Nötberget

Placering: Rv 71, ca 25 km sydost Malung.

Halkbekämpningsmetod: A-salt.

Trafikflöde: 1 500 ådt.

Belagd bredd: 7,1 m.

Hastighetsgräns: 90 km/h.

VVIS-station: Mäter lufttemperatur, vägytans temperatur i vänster

hjulspår i nordvästgående körfält, luftfuktighet och förekomst

av nederbörd.

Övrigt: Mätplatsen ligger i svag horisontalkurva på en i stort

sett plan väg och är omgiven av ett ganska öppet myrområde med

dålig kalluftsdränering. Platsen ligger 275 m över havet nära en

sjö. Beläggningen är slät, utan markerade hjulspår. Bra parke-

ringsmöjlighet alldeles intill mätplatsen.
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Mätplats W 60, Skeppmora

Placering: Rv 60, ca 12 km norr T länsgräns.

Halkbekämpningsmetod: A-salt.

Trafikflöde: 5 300 ådt.

Belagd bredd: 9,2 m.

Hastighetsgräns: 90 km/h.

VVIS-station: Mäter lufttemperatur, vägytans temperatur i vänster

hjulspår i södergående körfält, luftfuktighet och förekomst av

nederbörd.

Övrigt: Mätplatsen ligger på raksträcka i svag lutning ca 200 m

söder om ett långt stigningsfält och är omgiven av tät gran- och

björkskog. Höjd över havet = 240 m. Beläggningen är slät med

ganska djupa (ca 2 cm) hjulspår. På platsen finns nedfrästa gi-

vare och slangar för trafikräkningar. Det finns också en grus-

plan och en manskapsbod för trafikräkneapparaterna i omedelbar

anslutning till vägen. Dessa bör kunna användas vid väglagsmät-

ningar.
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