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FÖRORD

Denna undersökning har planerats och genomförts i samråd med Per-Gunnar

Land, Sektion Tillståndsanalys och Jan Ölander, Region Mälardalen vid Väg-

verket.

Författarna ansvarar för olika delar av rapporten:

Staffan Möller: Uppläggning, genomförande och resultat av undersökningen om

instickens representativitet.

Mats Wiklund: Uppläggning, genomförande och resultat av undersökningen om

samband mellan observationsresultat och avstånd mellan platser.

I övrigt svarar författarna gemensamt för innehållet.

Synpunkter på och kommentarer till rapportkonceptet har lämnats av Per-Gunnar

Land och Jan Ölander, Vägverket samt av Rein Schandersson och Gudrun Öberg,

VTL Datorbearbetningar och resultatsammanställningar har gjorts av Owe

Widegren, Vägverket. Manuskriptet har redigerats och skrivits ut av Siv-Britt

Franke och Annette Karlsson, VTI.

Ett stort tack till er alla!

Till sist vill vi även tacka väglagsobservatörerna i Region Mälardalen som genom

extra observationer under vintern 1993/94 kraftigt ökat dataunderlaget för under-

sökningen om instickens representativitet.

Staffan Möller Mats Wiklund
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Väglagsobservationers representativitet

av Staffan Möller och Mats Wiklund

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Observationer av vinterväglag utförs genom att en observatör färdas längs förut-

bestämda vägslingor och noterar väglaget på förutbestämda platser. Vilka platser

som ska observeras bestäms för närvarande av följande urvalsmodell.

Först konstrueras slingor så att hela det nationella vägnätet täcks samt minst hälf-

ten av resterande vägnät med vägnummer upp t.o.m. 499. Sedan väljs observa-

tionsplatser på ca var 1S5e km längs slingan. I anslutning till ungefär varannan

observationsplats på slingan väljs även en observationsplats på ett s.k. instick,

d.v.s. någon km in på en mindre väg.

Inför en eventuell revidering av urvalsmodellen för observationsplatser bör följan-

de två frågor besvaras:

e -Är 15 km mellan observationsplatser på slingan ett lämpligt avstånd med

tanke på beroenden mellan observationsresultat (observationsresultat = god-

känt/icke godkänt tillstånd)?

e -Är väglagsobservationer på instick representativa för hela det mindre vägnä-

tet?

Syfte med projektet är att besvara dessa frågor. Det görs i form av två undersök-

ningar.

* Samband mellan observationsresultat och avstånd mellan observationsplatser.

e Instickens representativitet för det mindre vägnätet.

Vid den första undersökningen har observationer sammanförts till slingvarv, d.v.s.

alla observationer som gjorts längs en slinga vid ett tillfälle. Ett mått på beroendet

mellan observationsresultat inom slingvarv beräknas och dessutom bestäms konfi-

densintervall för andel godkänt. Varannan observation utesluts, d.v.s. observa-
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tionsfrekvensen minskar från en per 15 km till en per 30 km, och beroendemått

samt konfidensintervall beräknas på nytt.

Vid den andra undersökningen görs jämförelser med två olika urval av observa-

tionsplatser.

1. Instick jämförs med platser inne på det mindre vägnätet för alla slingor och

alla observationer under vintern sammantaget. Jämförelsen avser såväl vägla-

get som observationsresultatet.

2. Instick jämförs med närliggande platser inne på det mindre vägnätet för en

slinga och ett observationstillfälle i taget. Resultaten summeras under vintern.

Jämförelsen avser väglaget.

Resultaten från den första undersökningen indikerar att det finns en positiv korre-

lation (beroende) mellan observationsresultat. Denna korrelation tycks inte bero av

observationsfrekvensen. Konsekvensen av detta är att en halvering av observa-

tionsfrekvensen har en försumbar inverkan på konfidensintervallens längd, d.v.s.

den statistiska osäkerheten. Emellertid visar resultaten att osäkerheten är bety-

dande oavsett observationsfrekvens.

Den sammanfattande slutsatsen från den första undersökningen är att en halvering

av observationsfrekvensen från en per 15 km till en per 30 km, d.v.s. glesare urval

i rummet, har en försumbar inverkan på osäkerheten. Däremot kan eventuellt den

statistiska osäkerheten minskas genom tätare urval i tiden.

Resultaten från första delen av den andra undersökningen, där alla observationer

på insticken under en vinter jämförs med alla observationer på platser inne på det

mindre vägnätet visar som helhet att det är mycket liten skillnad mellan de två ty-

perna av platser. Även. cdata delas upp på 4-5 redovisningsgrupper är överens-

stämmelsen god. Detta gäller för var och en av de två vintrarna.

Om observationer från vintrarna slås samman blir underlaget så stort att uppdel-

ning även kan göras på vädersituationer. Det kan då utläsas att överensstämmelsen

mellan de båda typerna av observationsplatser är mycket god vad gäller andel

godkänt och god när det handlar om väglag vid en samtidig uppdelning på fyra

vädersituationer.

När det gäller den andra delen av den andra undersökningen, där instick jämförs

med närliggande platser på det mindre vägnätet för en slinga och ett observa-
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II

tionstillfälle i taget, visar resultaten att under första vintern är det i knappt 75 % av

fallen samma väglag inne på det mindre vägnätet som på observationsplatser nära

större väg. Om man utesluter observationer där båda platserna samtidigt har bar-

mark sjunker andelen till knappt 70 %.

För andra vintern gäller ännu högre överensstämmelse; i 80 % av fallen är det

samma väglag om alla väglag beaktas och i drygt 70 % om barmarken exkluderas.

Den sämsta överensstämmelsen mellan de båda observationsplatsernas väglag

uppkommer när väglaget utgörs av hårda/packade lager, t.ex. packad snö eller

tjock is.

Den slutsats som kan dras av denna undersökning är att instick, d.v.s. observa-

tionsplatser nära större väg, i hög grad är representativa för hela det mindre väg-

nätet. Representativiteten varierar dock med väglaget på insticket.

Man måste dock hålla i minnet att de platser inne på det mindre vägnätet som in-

gått i undersökningen inte valts slumpmässigt som representanter för detta vägnät.
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IV

Representativity of road condition observations

by Staffan Möller and Mats Wiklund

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 Linköping

SUMMARY

Observations of winter road conditions are performed by an observer travelling

along predetermined circuits and noting the road conditions at predetermined

locations. The choice of locations is currently based on the following model.

First, circuits are designed to cover the entire national road network and at least

half the remaining road network with road numbers up to and including 499.

Observation sites are then chosen approximately every 15 km along each circuit.

In the proximity of approximately every second observation site along the circuit,

an "offshoot" site is chosen about one kilometer in along a minor road.

The following two questions are considered prior to a possible review of the

selection model for observation sites:

e Is the distance of 15 km between observation sites on the circuit suitable with

regard to the interdependence of observation results (observation result =

approved/not approved condition)?

* Åre road condition observations on the offshoots representative of the entire

minor road network?

The aim of the project is to answer these questions. This has been done in the

form of two surveys to determine:

* The relation between observation results and distance between observation

sites.

e The representativity of the offshoots for the minor road network.

In the first study, observations have been gathered together into laps of the circuit,

i.e. all observations made along a circuit on one occasion. The interdependence of

observation results within laps is calculated and a confidence interval for the

proportion of approved road conditions is also determined. Alternate observations
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are excluded. i.e. the observation frequency is reduced from one per 15 km to one

per 30 km, and the interdependence and confidence interval are re-calculated.

In the second study, comparisons are made with two different samples of

observation sites.

e Offshoots are compared with sites in the minor road network for all circuits and

all observations during the winter as a whole. The comparison relates both to

road conditions and observation results.

e Offshoots are compared with nearby sites in the minor road network for one lap

and one observation occasion at a time. The results are summated during the

winter. The comparison relates to road conditions.

The results from the first study indicate a positive correlation (interdependence)

between the observation results. This correlation does not seem to be dependent

on the observation frequency. The consequence of this is that a halving of the

observation frequency has a negligible influence on the size of the confidence

interval, i.e. the statistical uncertainty. However, the results show that the

uncertainty is considerable, regardless of the observation frequency.

The general conclusion from the first study is that a halving of the observation

frequency from one per 15 km to one per 30 km. i.e. a more sparse selection

within the space, has a negligible effect on uncertainty. On the other hand, the

statistical uncertainty may be reduced through denser selection in time.

The results from the first part of the second study, in which all observations on the

offshoot during one winter are compared with all observations at sites on the

minor road network, generally show a very small difference between the two types

of location. Even if the data are divided into 4-5 reporting groups, the agreement

is still good. This applies to each of the two winters.

If the observations from the winters are combined, the information is so large that

a division can also be made between weather situations. It can then be seen that

the agreement between the two types of observation sites is very good in terms of

the proportion of approved results and good in terms of road conditions in

simultaneous division into four weather situations.

In the second part of the study, where offshoots were compared with nearby sites

in the minor road network for one circuit and one observation occasion at a time,

the results show that during the first winter the road conditions on the minor road
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network were the same as those close to the major road on 75 per cent of the

occasions. If observations where there was bare ground at both sites

simultaneously are excluded, the proportion falls to just under 70 per cent.

For the second winter, there is even higher agreement: in 80 per cent of cases, the

road conditions are the same if all road conditions are taken into account and in

just over 70 per cent of cases if bare ground is excluded.

The poorest agreement between the two observation sites occurs when the road

conditions consist of hard/packed layers, e.g. packed snow or thick ice.

The conclusion drawn from this study is that offshoots, i.e. observation sites close

to a major road, are highly representative of the entire minor road network.

However, the representativity varies with the road conditions on the offshoot.

It must, however, be borne in mind that the sites in the minor road network in the

study were not randomly chosen as representative of this network.
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1 BAKGRUND

I samband med revidering av Metodbeskrivning 105 "Bedömning av vinterväglag"

under försommaren 1993 förändrades den statistiska modellen för urval av obser-

vationstidpunkter radikalt, se referens 1 och 2. Det fanns också planer på att för-

ändra modellen för urval av observationsplatser kraftigt. Då man emellertid var

osäker på vilken kvalitetsförbättring en sådan ändring skulle medföra, samtidigt

som ändringen skulle innebära mycket arbete regionalt, beslöts att tills vidare i

princip behålla modellen för urval av observationsplatser.

Enligt den reviderade Metodbeskrivning 105, referens 2, väljs platser för väg-

lagsobservationer på följande sätt.

Inom vart och ett av 39 geografiska områden i landet, s.k. prognosområden, kon-

strueras slingor så att hela det nationella vägnätet täcks och dessutom minst 50 %

av resterande vägnät med vägnummer upp t.o.m. 499. Observationsplatser väljs på

ca var 15e km längs slingan. I anslutning till ungefär varannan observationsplats

på slingan väljs även en observationsplats på ett s.k. instick, d.v.s. någon km in på

en mindre väg. Se figur 1, där de grovt markerade vägarna E4, 301 och 83 bildar

en slinga och de fint markerade vägarna tillhör det mindre vägnätet (vanligen väg-

nätet med vägnummer 500 och högre).

/

301 Å
% J

AX _Å £ 4

8 3

D Observationsplatser på slingan.

I Observationsplatser på anslutande mindre vägar, instick.

Figur 1 Observationsslinga med observationsplatser på slingan och på anslu-

tande mindre vägar, instick.
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Inför en eventuell revidering av urvalsmodellen för observationsplatser bör föl-

jande två frågor besvaras:

e År 15 km mellan observationsplatser på slingan ett lämpligt avstånd med

tanke på beroenden mellan observationsresultat (observationsresultat = god-

känt/inte godkänt tillstånd)?

e -Är väglagsobservationer på instick representativa för hela det mindre vägnä-

tet?

2 SYFTE

Syftet med projektet är att besvara de två frågorna ovan. Det görs i form av två

undersökningar.

* Samband mellan observationsresultat och avstånd mellan observationsplatser.

e Instickens representativitet för det mindre vägnätet.
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3 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

Uppföljningsområde

Ett uppföljningsområde är ett geografiskt avgränsat område där man avser att följa

upp vinterväghållningen. Uppföljningsområdet bör omfatta ca 2000 km väg.

(Denna områdesindelning användes vid uppföljning under vintern 1992/93).

Prognosområde

Med prognosområde avses ett så klimatmässigt enhetligt område som möjligt

vilket utgör redovisningsenhet för SMHIs väderprognoser. Landet är uppdelat i 39

prognosområden. (Denna områdesindelning användes vid uppföljning under vin-

tern 1993/94).

Observationsslinga

En observationsslinga är en del av vägnätet inom ett uppföljningsområ-

de/prognosområde som en observatör följer i samband med väglagsobservationer.

Slingans längd är vanligen 70 - 100 km lång och normalt vald utan hänsyn till var

plog- och halkbekämpningsrundor är belägna.

Observationsplats

Observationsplatser är de platser längs en slinga som valts ut för väglagsobserva-

tioner.

Sektionselement

Vid väglagsobservationer särskiljs fem typer av sektionselement - körfält, vägren,

GC-väg, rastficka/bussficka i omedelbar anslutning till vägen samt sidoanläggning

avskild från vägen, t.ex. busshållsplats, rastplats och informationsplats.

Slingvarv

Ett slingvarv utgörs av alla observationer som gjorts längs en observationsslinga

vid ett och samma tillfälle (vanligen inom två timmar).

Fingerade observationer

En observation kallas fingerad om observatören entydigt kan förutse väglaget utan

att besöka observationsplatsen. Detta kan normalt endast vara fallet för alla platser

längs en slinga om väglaget är barmark.
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Instick

Ett instick är en observationsplats på det mindre vägnätet - vanligen vägnätet med

vägnummer 500 och högre - belägen någon kilometer från slingan.

Vädersituationer

I denna undersökning särskiljs fyra vädersituationer enligt följande:

1 "Pågående snöfall + efter snöfall, inom maxtid" omfattar dels perioden då

snön faller och dels en viss tid efter snöfallets slut, den s.k. maxtiden. Max-

tiden beror på vilken standardklass vägen har. För de vägar som undersöks

här är maxtiden 6-8 timmar.

2 "Efter snöfall, utom maxtid" följer omedelbart efter den första vädersituatio-

nen och utgörs av tidsintervallet 6 å 8 timmar - 24 timmar efter snöfallets

slut.

3 "Efter regn, utom maxtid" är samma vädersituation som den föregående med

skillnaden att nederbördstypen är regn i stället för snö.

4 "Uppehållsvädertillstånd" omfattar övrig tid med uppehållsväder, d.v.s. från

24 timmar efter nederbördens slut fram till nästa nedervördstillfälle.

Det finns även en femte vädersituation som registreras vid väglagsobservation,

nämligen "Pågående regn + efter regn, inom maxtid". Enligt Vägverkets "Regler

för Drift" är sådana observationer alltid godkända oberoende av väglaget. En

jämförelse mellan observationer som alltid har samma testresultat - godkänt - har

inte ansetts intressant. Därför har dessa observationer uteslutits.

Väglagsindelning

Följande indelning i fyra grupper har valts:

e B = barmark

e HP = hårt eller packat lager av is eller snö, d.v.s. tjock eller tunn is samt rim-

frost och packad snö

e LM = löst snölager, d.v.s. lös snö eller snömodd, mindre än 6 - 10 cm beroen-

de på standardklass

e LS = löst snölager, d.v.s. lös snö eller snömodd, större än 6 - 10 cm beroende

på standardklass.
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Oberoende

Betrakta två statistiska försök där variabeln Y observeras. Om sannolikheten för

olika utfall av Y i det ena försöket är samma oavsett utfallet av Y i det andra, då är

de statistiska försöken oberoende.

Korrelation

Kvantifierar det (linjära) beroendet mellan två variabler. Korrelationen antar vär-

den i intervallet [-1,1], där negativa värden innebär att den ena variabeln tenderar

att anta relativt höga värden när den andra antar relativt låga och vice versa medan

positiva värden innebär variablerna tenderar att anta relativt höga respektive rela-

tivt låga värden samtidigt. När variablerna är oberoende är korrelationen noll.

Standardavvikelse, standardfel

Standardavvikelsen kvantifierar spridningen, variationen, i en population eller ett

stickprov. Standardfel är standardavvikelsen för en (tänkt) population av skatt-

ningar. Standardfelet kvantifierar skattningens osäkerhet.

Konfidensintervall

Konfidensintervall eller osäkerhetsintervall kan exemplifieras på följande sätt. Om

ett 95-procentigt konfidensintervall för andel godkända element är mellan 50 och

75 % innebär det att intervallet omfattar det sanna värdet, avseende hela vägnätet,

med 95 % säkerhet.
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4 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

4.1 Metod

4.1.1 Undersökning 1. Samband mellan observationsresultat och avstånd

platser.

Vinterväglagsuppföljningen innebär att slingor av vägar inspekteras manuellt. Vid

färd på slinga görs observationer i fasta platser med avstånd på ungefär 15 km.

Det torde vara uppenbart att det är någon form av statistiskt beroende mellan re-

sultat från observationer som ligger nära varandra i tid och rum.

I denna analys har varje observation inneburit att platsens väglag antingen god-

känts eller underkänts, d.v.s. observationerna är binära.

Sammanfattningsvis har undersökningen genomförts enligt:

e Observationsplatser tillhörande det nationella stamvägnätet samt vägnätet med

nummer upp t.o.m. 499 identifieras. Övriga platser utesluts.

e Observationer sammanförs till slingvarv = alla observationer som gjorts längs

en observationsslinga vid ett tillfälle.

e Observationer under regn och inom maxtid efter regn samt fingerade observa-

tioner och sektionselement av annan typ än körfält behandlas inte.

e För varje slingvarv beräknas ett mått på beroendet mellan observationsresulta-

ten.

e Varannan observation utesluts och måttet på beroende beräknas på nytt.

Beroende

Den fråga vi har att ta ställning till är om det finns någon form av beroende mellan

olika observationsresultat och i så fall hur detta ska beskrivas. Möjligen bör vi då

först tala om vad som menas med oberoende. Detta kan formuleras på olika sätt,

där vi väljer följande:

Betrakta en godtyckligt vald väglagsobservation och anta att den fått bety-

get godkänt. Om det då för ytterligare en godtyckligt vald väglagsobser-

vation gäller att den är godkänd med en och samma sannolikhet oavsett
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när och var den är gjord då är observationsresultaten oberoende. Om

däremot sannolikheten att den är godkänd är högre under betingelsen att

den ligger nära den först betraktade väglagsobservationen i tid och rum

då gäller positivt beroende. När det omvända gäller är beroendet nega-

tivt.

Vi kommer att kvantifiera beroendet med den s.k. korrelationen, vilken antar vär-

den mellan -1 och +1. Vid oberoende är korrelationen 0 och när korrelationen är

positiv respektive negativ är beroendet positivt respektive negativt. När korrela-

tionen är nästan +1 kommer antingen nästan alla observationer att vara godkända

eller nästan alla underkända. Däremot om korrelationen är nästan -1 då kommer i

stort sett varannan att vara godkänd och varannan att vara underkänd.

Vid positivt beroende hopas de godkända (respektive underkända) väglagsobser-

vationerna mer i tid och rum än vid oberoende, medan de "glesas ut" vid negativt

beroende.

Utgångspunkten för detta arbete är att det föreligger någon form av positivt bero-

ende. Vi kommer att begränsa oss till att analysera eventuellt beroende inom

slingvarv. Ett slingvarv är ju väglagsobservationer som ligger nära varandra i tid

och rum. Beroendet inom ett slingvarv kan beskrivas på olika sätt. Vi kommer att

anta att väglagsobservationer från olika slingvarv har observationsresultat obero-

ende av varandra.

Markovmodell

Ett sätt att beskriva beroendet är att anta att godkända observationer fördelas inom

varje slingvarv enligt en markovmodell.

Vi tänker oss då att observationsplatserna längs ett slingvarv ges betyget godkänd

eller underkänd av en slumpmässig process. Denna process styrs av övergångs-

sannolikheter. När väglagsobservationen vid förgående observationsplats är un-

derkänd och följande är godkänd då har en övergång från tillståndet underkänd till

tillståndet godkänd skett. Sålunda gäller att om en observationsplats är underkänd

då är nästa godkänd med övergångssannolikheten p (sannolikheten att nästa är un-

derkänd är 1 - p). På samma sätt kan vi låta q vara övergångssannolikheten att

nästa är underkänd när föregående är godkänd.
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Den uppmärksamme läsaren har redan noterat att övergångssannolikheterna är

definierade så att det är enbart det närmast föregående kända observationsresul-

tatet, inte de dessförinnan, som påverkar observationsresultatet vid nästa plats.

Detta kallas markovegenskapen.

När p = 1 - q gäller att platserna har oberoende observationsresultat, medan resul-

taten är positivt beroende när p © 1 - g. Faktum är att korrelationen mellan obser-

vationsresultaten för två platser intill varandra på samma slingvarv är, enligt mar-

kovmodellen, p = 1 - p - q, och när det finns k - 1 observationsplatser mellan dem

är korrelationen

(1- p- q)".

Ef::rsom |1 - P - ql = 1, om vi bortser från de urartade fallen då p = g = 0 eller

p = q = 1, gäller det att

(1- p- q)* > 0 när k > &.

Anta t.ex. att p= g = 0,10 då gäller att korrelation mellan observationsresultaten

från de två första platserna är 0,80 medan den är ungefär 0,40 mellan den första

och den femte.

Beroendet mellan två observationsresultat längs en slingvarv avtar alltså med av-

ståndet mellan de platser där de observerats. Teorin för binära markovmodeller

beskrivs kortfattat i Cox & Snell (1989), referens 3.

Alternativ modell

Ett alternativ till markovmodellen är att anta att beroendet mellan observations-

resultat längs ett slingvarv är samma oavsett var längs observationsslingan de

ligger. En modell för detta beskrivs av Collett (1991), referens 4.

Denna modell innebär att beroendet är sådant att förhållandena inom ett slingvarv

är relativt homogena. Markovmodellen, däremot, antar ett mer lokalt beroende,

d.v.s. att det är inom delar av slingvarven som förhållandena är relativt homogena.

Vi har alltså formulerat två möjliga modeller med olika egenskaper.
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Analys

Ett enklare datorprogram för anpassa data till Markovmodell har tagits fram. Det

har varit svårt att anpassa data till markovmodellen. Detta visar sig i att de itera-

tiva procedurer som använts i allmänhet inte har konvergerat. Residualanalys tyder

på att den alternativa modellen är mer relevant.

Data har därför istället anpassats till den alternativa modellen, som dessutom är

mer robust, d.v.s. mindre känslig för avvikelser från modellantaganden. Ingen

viktning har gjorts för den andel av tid och rum som respektive slingvarv kan an-

tas representera. Skattningen av korrelationen har genomförts enligt Williams pro-

cedur som finns beskriven i Collett (1991).

Låt t vara den andel godkända platser i populationen (platser i ett uppföljnings-

område längs olika slingor vid olika tidpunkter). Parametern 7 har skattats indi-

rekt, genom att parametern 0 = logit(x) = In|x/(1-1)] har skattats direkt. Orsaken

är att 0, skattningen av 0 , har flera goda statistiska egenskaper. Dessutom har

standardavvikelsen eller standardfelet för Ö s.e.(Ö), skattats. Ett

95 %-konfidensintervall för 0 ges då av 0 + 1.96-s.e.(0). Vi kan med lite här-

ledningar, som utlämnas här, visa att ett 95 %-konfidensintervall för den sökta pa-

rametern T ges av

1

1 + epr [Ö +1.96- s.e.(Ö)D /

 

Uttrycket kanske upplevs som trassligt, men har bl.a. fördelen att såväl den övre

som den nedre gränsen ligger mellan 0 och 1, vilket är rimligt då de ju avser ett

osäkerhetsintervall för en andel. Såväl 0 som s.e.(Ö) har skattats iterativt m.h.a.

programpaketet GLIM. För att bestämma standardfelet så att hänsyn tas till bero-

ende har skalparametern i GLIM getts värdet av kvoten mellan Pearsons Chikvad-

ratstatistika och dess frihetsgradsantal (antal slingvarv subtraherat med 1). Denna

metod att hantera den överspridning, som följer av beroendet omnämns i Collett

(1991).

Konfidensintervallens längd bestäms av standardfelet s.e.(0) och i någon mån av

Ö . Emellertid gäller att det förväntade värdet för Ö är samma oavsett antalet ob-

servationer. Motsvarande gäller dock inte för standardfelet. Ju färre observationer

som görs desto större blir standardfelet och desto längre blir konfidensintervallen.
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Nu gäller emellertid att ju starkare positivt beroende, d.v.s. ju större korrelationen

inom slingvarven är, desto mindre påverkas standardfelet av antalet väglagsobser-

vationer.

4.1.2 Undersökning 2. Instickens representativitet.

Vid konstruktion av slingor kommer i praktiken ibland vägar som tillhör det

mindre vägnätet att ingå i slingan. Även observationsplatser inne på det mindre

vägnätet finns med. Det finns då möjlighet att jämföra observationer på instick

(någon km in på det mindre vägnätet) med observationer inne på nätet (betydligt

längre in än någon km).

Jämförelser kan göras med två olika urval av observationsplatser:

1. Instick jämförs med platser inne på det mindre vägnätet för alla slingor och

alla observationer under vintern sammantaget. Jämförelsen avser såväl vägla-

get som observationsresultatet. Observationer under regn och inom maxtid

efter regn samt fingerade observationer och sektionselement av annan typ än

körfält behandlas inte.

2. Instick jämförs med närliggande platser inne på det mindre vägnätet för en

slinga och ett observationstillfälle i taget. Resultaten summeras under vintern.

Jämförelsen avser väglaget. Observationer under regn och inom maxtid efter

regn samt fingerade observationer och sektionselement av annan typ än körfält

behandlas inte.

Den största fördelen med den första typen av jämförelse är att antalet platser, som

kan studeras inom ett givet geografiskt område, blir stort. En stor nackdel är att

jämförelsen bara görs på vinternivå, vilket innebär att skillnader under vintern

kommer att utjämnas. För att ta ett drastiskt exempel. Om väglaget på platser inne

på det mindre vägnätet är barmark under första halvan av vintern för att sedan bli

packad snö under resten, och väglaget på instick är fördelat precis tvärtom i tiden,

kommer jämförelsen att ge fullständig överensstämmelse för vintern som helhet,

trots att väglaget inte vid någon tidpunkt under vintern varit lika. Denna typ av

jämförelse behöver inte på något sätt vara felaktig, men man ska vara medveten

om vad den innebär.

Fördelen med den andra typen av jämförelse är att observationerna ligger så nära

varandra i tiden och rummet att de väglagsskillnader som hittas helt bör kunna

VTI MEDDELANDE 751



11

hänföras till att platserna är belägna olika långt in på det mindre vägnätet. Nack-

delen är att antalet platser som kan jämföras är väsentligt färre än vid urval 1.

4.2 Underlagsdata

Eftersom variationen i underlagsdata inte är känd går det inte att i förväg ange hur

stort material som behövs för att nöjaktigt kunna besvara de två frågorna i kapitel

1.

I en första etapp bearbetas följande underlagsdata:

Undersökning 1. Samband mellan observationsresultat och avstånd mellan plat-

Ser.

Data från uppföljningsområde Göteborg, Örebro, Östergötland och Lycksele vin-

tern 1992/93. Tillsammans drygt 200 slingvarv.

Undersökning 2. Instickens representativitet.

Data från uppföljningsområde Örebro, Västerås, Uppsala och Södermanland =

Region Mälardalen under vintrarna 1992/93 och 1993/94.

Urval 1 (alla instick och alla platser inne jämförs totalt under vintern) utgörs båda

vintrarna av ca 55 instick och ca 30 platser inne på nätet.

Urval 2 (samtidig jämförelse mellan instick och platser inne) består av 11 respek-

tive 19 par av platser under de båda vintrarna.
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5 RESULTAT

5.1 Undersökning 1. Samband mellan observationsresultat och av-

stånd mellan platser.

Det gäller att beskriva hur frekvensen av väglagsobservationer längs vägen påver-

kar den statistiska osäkerheten vid skattning av 7, d.v.s. andel godkända platser.

Som tidigare påpekats låter vi 0 = logit (1) och vi låter den statistiska osäkerheten

kvantifieras med standardfelet s.e. (6 ).

För att beskriva korrelation, standardfel s.e. (6 ) och konfidensintervall för t har

dessa skattats för vart och ett av de fyra områdena Lycksele, Örebro, Östergötland

och Göteborg. Väglagsobservationerna har där gjorts med en frekvens av ungefär

en per 15 km. Frågan är hur mycket osäkerheten påverkas av om antalet observa-

tioner minskas genom att denna frekvens minskas till en per 30 km. För att ge svar

på den frågan har väglagsobservationerna inom varje område delats i två grupper

genom att helt enkelt välja varannan väglagsobservation. Dessa är geografiskt

ordnade inom slingvarv och slingvarven är kronologiskt ordnade. Observations-

frekvensen inom var och en av grupperna blir då ungefär en per 30 km. Grupperna

betecknas "udda" respektive "jämna" medan "alla" är alla före delningen. För var

och en har korrelation, standardfel och konfidensintervall för 1 skattats. Det kan

vara värt att påpeka att om väglagsobservationerna är oberoende då ökar standard-

felet med faktorn v2 när antalet observationer halveras.

Vidare har analysen upprepats när alla slingvarv med enbart barmarksobservatio-

ner uteslutits. I Lycksele återfinns inga sådana slingvarv och därför redovisas

Lycksele enbart i samband med den senare analysen.

I den alternativa modellen som vi använt förutsätts att korrelationen är samma

oavsett observationsfrekvensen. Det betyder att korrelationen inte ändras om vi

väljer att bara betrakta varannan observation istället för varje. Detta gäller dock

inte för skattningarna av korrelationerna, vilka varierar p.g.a. den statistiska osä-

kerheten.

I tabell 1 redovisas resultat från analys där även slingvarv med enbart barmarks-

observationer, vilka har korrelationen +1, ingår. Det framgår där att korrelationer-

na är förhållandevis höga och inte tycks bero av observationsfrekvensen, d.v.s. de

är ungefär samma för "alla" jämfört med "udda" eller "jämna". Inte heller stan-

dardfelet tycks ändras dramatiskt när observationsfrekvensen minskas.
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Tabell 1 Skattningar av korrelation och standardfel, dels då alla väglagsobser-

vationer är en grupp, "alla" och dels då de delats i två grupper, "udda"

respektive "jämna". Samtliga slingvarv ingår.

 

 

 

 

Område Platser Slingvarv Standardfel

(skattning) |(skattning)

Udda 38 0.64 0.29

Örebro Alla 38 0.66 0.28

Jämna 38 0.68 0.29

Udda 35 0.65 0.31

Östergötland Alla 37 0.70 0.30

Jämna 36 0.76 0.32

Udda 66 0.36 0.36

Göteborg Alla 66 0.54 0.38

Jämna 66 0.56 0.42       

I tabell 2 redovisas motsvarande resultat när slingvarv med enbart barmarksobser-

vationer uteslutits. Detta bör rimligen leda till att korrelationen minskar. Resulta-

ten liknar dem i tabell 1, men kanske inte fullt lika tydliga, vilket bl.a. beror på att

de genereras av färre observationer.

Tabell 2 Skattningar av korrelation och standardfel, dels då alla väglagsobser-

vationer är en grupp, "alla", och dels då de delats i två grupper, "udda"

respektive "jämna". Slingvarv med enbart barmark är uteslutna.

(Samtliga slingvarv från Lycksele ingår).

 

 

 

 

 

 

Område Platser Slingvarv Standardfel

(skattning) |(skattning)

Udda 70 0.23 0.22

Lycksele Alla 71 0.35 0.21

Jämna 71 0.43 0.26

Udda 20 0.35 0.33

Örebro Alla 20 0.37 0.32

Jämna 20 0.40 0.36

Udda 25 0.32 0.38

Östergötland Alla 27 0.30 0.35

Jämna 27 0.11 0.42

Udda 9 -0.02 0.39

Göteborg Alla 9 0.28 0.44

Jämna 9 0.44 0.54       
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I båda tabellerna redovisas också antalet slingvarv. Orsaken till att dessa ibland

blir färre när indelning i två grupper görs är att ett fåtal slingvarv endast omfattar

en väglagsobservation och den kan ju bara tillhöra en av de båda grupperna "udda"

eller "jämna".

I diagrammen 1-7 redovisas 95 %-konfidensintervall för andelen godkända ele-

ment, 7. Diagrammen 2, 4, och 6 visar konfidensintervallen när samtliga slingvarv

ingår, medan de övriga, 1, 3, 5 och 7, visar konfidensintervall när slingvarv med

enbart barmark uteslutits.

Det är framförallt längden av konfidensintervallen i diagrammen som ska jämfö-

ras. Man ska alltså försöka avgöra om konfidensintervallen blir oacceptabelt

mycket längre när observationsfrekvensen halverats som i grupperna "udda" eller

"jämna".

Ibland kan man kanske ana att det sker förskjutningar av konfidensintervallen,

men detta beror på osäkerhet i skattningen av Ö. De förhållandevis höga korrela-

tionsskattningarna som redovisas i tabellerna 1 och 2 innebär att observationsfre-

kvensens inverkan på standardfelen är liten.

Lycksele (ej enbart barmark)

0.75 -

0.5 -

0.25 -

  
udda olla jämna

Diagram 1 Konfidensintervall bestämda av data från Lycksele, alla slingvarv är

inkluderade.
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Örebro

0.75 -

0.5 -

0.25 -

 
udda alla jämna

Diagram 2 Konfidensintervall bestämda av data från Örebro, alla slingvarv är

inkluderade.

Örebro (ej enbart barmark)

0.75 -

0.5 -

0.25 -J

  
udda alla jämna

Diagram 3 Konfidensintervall bestämda av data från Örebro, endast slingvarv

med minst en is- eller snöobservation är inkluderade.
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Östergötland

0.75 -

0.5 -

0.25 -

  

udda olla jämna

Diagram 4 Konfidensintervall bestämda av data från Östergötland, alla slingvarv

är inkluderade.

Östergötland (ej enbart barmark)

0.75 -

0.5 -

0.25 -

  

udda alla jämna

Diagram 5 Konfidensintervall bestämda av data från Östergötland, endast sling-

varv med minst en is- eller snöobservation är inkluderade.
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Göteborg

0.75 -

0.5 -

0.25 -

  
udda olla jämna

Diagram 6 Konfidensintervall bestämda av data från Göteborg, alla slingvarv är

   

  

inkluderade.

Göteborg (ej enbart barmark)

1 -

0.75 - ?
0

0

0.5 -

0 0 d

0.25 -J

0

udda olla järnna

Diagram 7 Konfidensintervall bestämda av data från Göteborg, endast slingvarv

med minst en is- eller snöobservation är inkluderade.
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Resultaten ger därför stöd för slutsatsen att osäkerheten, vid skattning av andelen

godkända, inte ökar nämnvärt när observationsfrekvensen per slinga minskas.

Däremot visar diagrammen på en betydande osäkerhet oavsett om observations-

frekvensen är 1 eller 2 per 30 km. Denna osäkerhet kan eventuellt minskas genom

att observera slingorna tätare i tiden.

5.2 Undersökning 2. Instickens representativitet.

5.2.1 Jämförelse totalt för vintern

Under den första vintern, 1992/93, jämfördes drygt 400 observationer från 55 in-

stick och 29 platser inne på det mindre vägnätet inom de fyra uppföljningsområ-

dena i Region Mälardalen: Örebro, Västerås, Uppsala och Södermanland. Totalt

för regionen erhölls följande resultat då materialet delades upp i godkända/ej god-

kända observationer.

Tabell 3 Godkända/ej godkända observationer för platser inne på det mindre

vägnätet (inne) respektive nära större väg (nära). Jämförelse totalt för

vintern. Region Mälardalen, vintern 1992/93.

 

 

 

 

 

 

Observationer för platser

Testresultat inne nära

antal % antal %

godkänt 126 80 208 82

ej godkänt 32 20 47 18

Totalt 158 100 255 100
       

Sett över vintern som helhet är skillnaden i andel godkända observationer i Region

Mälardalen mycket liten mellan de båda platstyperna. Om uppdelning görs på

uppföljningsområden ändras inte bilden något väsentligt, överensstämmelsen är

fortfarande mycket god.
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Under den andra vintern, 1993/94, utökades materialet mycket kraftigt, bl a bero-

ende på att en annan modell för urval av observationstidpunkter infördes. I sam-

band härmed ändrades också regionens indelning i delområden. De fyra uppfölj-

ningsområdena ersattes av fem prognosområden. För denna vinter kan jämförelse

göras mellan 55 instick och 28 platser inne på det mindre vägnätet; tillsammans

drygt 2 000 observationer. Totalt för regionen erhölls följande resultat.

Tabell 4 Godkända/ej godkända observationer för platser inne på det mindre

vägnätet (inne) respektive nära större väg (nära). Jämförelse totalt för

vintern. Region Mälardalen, vintern 1993/94.

 

 

 

 

 

Observationer för platser

Testresultat inne nära

antal % antal %

godkänt 594 84 1145 85

ej godkänt 111 16 199 15

Totalt 705 100 1344 100
       

För vintern som helhet är skillnaden i andel godkända observationer i Region

Mälardalen mycket liten mellan de båda platstyperna. Om uppdelning görs på

prognosområden ändras inte bilden något väsentligt, överensstämmelsen är fortfa-

rande god.

En annan typ av jämförelse kan göras om observationerna delas upp på olika väg-

lag. Följande indelning i grupper av väglag har valts.

e B = barmark

e HP= hårt eller packat lager av is eller snö

e LM= löst snö - eller moddlager, mindre än maxsnödjupet

e LS = löst snö - eller moddlager, större än maxsnödjupet.
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Maxsnödjupet beror av standardklassen enligt följande.

Standardklass, vintern 1992/93 Maxsnödjup

B 6 cm

C, D (vägbredd © 10 m) 8 cm

D (vägbredd > 10 m) 10 cm

Standardklass, vintern 1993/94 Maxsnödjup

A3, A4, BI 6 cm

B2 8 cm

Med en uppdelning av observationerna på olika väglag enligt ovan fås resultatet i

tabell 5.

Tabell 5 Väglag för platser inne på det mindre vägnätet (inne) respektive nära

större väg (nära). Jämförelse totalt för vintern. Region Mälardalen,

vintern 1992/93.

 

 

 

 

 

Observationer för platser

Väglag inne nära

antal % antal %

B 49 31 74 20

HP 52 33 71 28

LM 53 34 102 40

LS 4 2 8 3

Totalt 158 100 255 100
       

Även vad gäller väglaget är överensstämmelsen på regionnivå mellan de två ty-

perna av observationsplatser riktigt god. Andelen observationer med såväl bar-

mark (B) som lösa lager större än maxsnödjupet (LS) stämmer mycket väl över-

ens, medan hårda/packade lager (HP) och lösa lager mindre än maxsnödjupet

(LM) har något större skillnad.

Om uppdelning görs på uppföljningsområden blir materialet i allmänhet så litet att

stora skillnader i väglagsandelar uppkommer mellan platser inne och platser nära.
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När observationerna från vintern 1993/94 delas upp på olika väglag fås resultatet i

tabell 6.

Tabell 6 Väglag för platser inne på det mindre vägnätet (inne) respektive nära

större väg (nära). Jämförelse totalt för vintern. Region Mälardalen,

vintern 1993/94.

 

 

 

 

 

 

Observationer för platser

Väglag inne nära

antal % antal %

B 238 34 474 35

HP 148 21 229 17

LM 315 45 626 47

LS 4 0 15 1

Totalt 705 100 1344 100
       

Även denna vinter är överensstämmelsen riktigt god mellan de två typerna av ob-

servationsplatser vad gäller väglaget på regionnivå. Andelen observationer med

barmark (B), lösa lager mindre än maxsnödjupet (LM) och lösa lager större än

maxsnödjupet (LS) stämmer mycket väl överens. För hårda/packade lager (HP) är

överensstämmelsen något sämre.

Vid uppdelning på prognosområden visar materialet i allmänhet stor stabilitet i

väglagsandelar mellan platser inne och platser nära.

Genom att slå samman observationer från de båda vintrarna blir underlaget så stort

att ytterligare analyser går att göra.

Nedan har en uppdelning gjorts på fyra vädersituationer.

Vädersituationerna och tillhörande standardkrav på vägen kan kortfattat beskrivas

på följande sätt.

Första vädersituationen består av två skeden; dels då snön faller och dels en viss

tid efter snöfallets upphörande, den s.k. maxtiden. Maxtiden beror på vilken stan-
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dardklass vägen har. För de vägar som undersöks här är maxtiden 6-8 timmar. Det

krav som ställs på körfälten i denna vädersituation är i huvudsak att det inte får

finnas mer än 6-8 cm lös snö. Under första vintern ställdes dock även krav på

friktionen.

Den andra vädersituationen - efter snöfall, utom maxtid - följer omedelbart efter

den första vädersituationen och utgörs av tidsintervallet 6 å 8 timmar - 24 timmar

efter snöfallets slut. Kraven som ställs beror både på standardklassen och tempera-

turen på vägytan. För vägarna i denna undersökning är kraven i allmänhet att kör-

fälten ska vara fria från lös snö och jämna samt att vissa friktionsnivåer ska upp-

nås.

Den tredje vädersituationen - efter regn, utom maxtid - liknar mycket den föregå-

ende. Skillnaden är att nederbördstypen är regn i stället för snö. Körfälten ska 6 å

8 timmar efter regn uppfylla vissa friktionskrav.

Den fjärde och sista vädersituationen - uppehållsvädertillstånd - omfattar övrig

tid med uppehållsväder. Denna tidsperiod sträcker sig från 24 timmar efter neder-

bördens slut fram till nästa nederbördstillfälle då man börjar om igen med t.ex.

vädersituation ett. Kraven vid uppehållsvädertillstånd är samma som vid vädersi-

tuation två, d.v.s. körfälten ska vara fria från lös snö och jämna samt uppfylla

vissa friktionskrav.

I tabell 7 visas andel godkända observationer för platser inne respektive nära med

samtidig uppdelning på vädersituationen.
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Tabell 7 Godkända/ej godkända observationer för platser inne på det mindre

vägnätet (inne) respektive nära större väg (nära), med samtidig upp-

delning på fyra vädersituationer. Jämförelse totalt för vintern. Region

Mälardalen, vintrarna 1992/93 och 1993/94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationer för platser

Vädersituation Test- inne nära

resultat antal % antal %

pågående snöfall godkänt 323 94 603 96

+ efter snöfall, ej godkänt 20 6 27 4

inom maxtid Tora] 343 100 630 100

efter snöfall, godkänt 56 47 115 50

utom maxtid ej godkänt 63 53 114 50

Totalt 119 100 229 100

efter regn, godkänt 23 96 54 98

utom maxtid ej godkänt 1 Å 1 2

Totalt 24 100 55 100

uppehållsväder- godkänt 318 84 581 85

tillstånd ej godkänt 59 16 104 15

Totalt 377 100 685 100

        

Av tabellen kan utläsas att andelen godkända observationer bara avviker några

procentenheter mellan platser inne på det mindre vägnätet och platser nära större

väg vid en uppdelning på vädersituationen. Det finns alltså ingen anledning att

befara att de två typerna av observationsplatser skulle ge väsentligt olika testresul-

tat vid någon speciell vädersituaion. Av tabellen framgår också att andelen god-

känt varierar kraftigt med vädersituationen - och med tillhörande krav på vägen -

från ca 50 % efter snöfall utom maxtid till nästan 100 % under pågående snöfall +

efter snöfall inom maxtid samt efter regn utom maxtid.

I tabell 8 har testresultatet godkänt/ej godkänt ersatts av väglaget.
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Tabell 8 Väglag för platser inne på det mindre vägnätet (inne) respektive nära

större väg (nära), med samtidig uppdelning på fyra vädersituationer.

Jämförelse totalt för vintern. Region Mälardalen, vintrarna 1992/93

och 1993/94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationer för platser

Vädersituation Väglag inne nära

antal % antal %

pågående snöfall B 43 13 62 10

+ efter snöfall, HP 63 18 81 13

inom maxtid LM 230 67 467 74

LS 7 2 20 3

Totalt 343 100 630 100

efter snöfall, B 21 17 42 18

utom maxtid HP 27 23 56 25

LM 70 59 128 56

LS 1 1 3 1

Totalt 119 100 229 100

efter regn, B 20 83 45 82

utom maxtid HP 4 17 9 16

LM 0 0 1 2

LS 0 0 0

Totalt 24 100 55 100

uppehålls- B 203 54 399 58

vädertillstånd HP 106 28 154 23

LM 68 18 132 19

LS 0 0 0 0

Totalt 377 100 685 100
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Även väglagsfördelningarna för de båda platstyperna stämmer i allmänhet väl

överens. Bästa samstämmigheten finns vid vädersituationerna efter snöfall utom

maxtid och efter regn utom maxtid, där endast några procentenheter skiljer. Vid

uppehållsvädertillstånd är skillnaderna något större, max 5 procentenheter, och

under pågående snöfall + efter snöfall inom maxtid ytterligare något större, upp

till 7 procentenheter.

Av tabellen kan också utläsas att det dominerande väglaget under snöfall och in-

om maxtid därefter helt naturligt är lösa lager, d.v.s. i första hand lös snö. Även

efter snöfall utom maxtid dominerar lösa lager trots att ett av kraven på vägen då

är att den ska vara fri från lös snö. Detta är till största delen förklaringen till den

låga andelen godkända observationer efter snöfall utom maxtid i tabell 6. Under

de två sista vädersituationerna överväger barmark följd av hårda eller packade

väglag, t.ex. packad snö och tjock eller tunn is.

5.2.2 Samtidig jämförelse

Under vintern 1992/93 undersöktes 11 par av platser inom region Mälardalen. Då

varje plats har observerats 2 - 8 gånger under säsongen kan sammanlagt 54 jäm-

förelser mellan väglag göras. Samma väglagsindelning har använts som i föregå-

ende avsnitt.

Resultatet framgår av nedanstående tabell.

Tabell 9 Samma/olika väglag för par av platser inne på det mindre vägnätet

respektive nära större väg. Samtidig jämförelse. Region Mälardalen,

vintern 1992/93.

 

 

 

 

Observationer för par av

Väglag platser

antal %

samma 39 72

olika 15 28

Totalt 54 100
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Resultatet visar att i knappt 75 % av fallen är det samma väglag nära större väg

som inne på det mindre vägnätet. Om man utesluter de observationer där båda

platserna samtidigt har barmarksväglag minskar andelen till knappt 70 %.

Skälet till att göra en separat jämförelse exklusive barmark är följande. En förut-

sättning för att observationer ska tas med i denna undersökning är att de inte är

fingerade, se avsnitt 4.1. Definitionen på en fingerad observation är att man utan

att besöka observationsplatsen vet hur väglaget ser ut. Man kan då också vanligen

mata in observationen i datorn på ett förenklat sätt. En förutsättning för den för-

enklade inmatningen är dock att väglaget är barmark. En jämförelse mellan obser-

vationer som man på förhand vet har samma väglag (barmark) eller samma testre-

sultat (godkänt) har inte ansetts intressant, varför fingerade observationer uteslu-

tits.

Det kan dock vara så att de observationer, där flera platser samtidigt har bar-

marksväglag, är att jämställa med fingerade barmarksobservationer. Om observa-

tören emellertid inte känner till den förenkling i inmatningen som en fingering av

observationerna innebär, kan fingeringen ha blivit överhoppad och observationer-

na inmatade på konventionellt sätt. För att eliminera sådana eventuella skillnader

görs även en jämförelse exklusive barmarksväg.ag.

Under vintern 1993/94 undersöktes 19 par av platser. Då varje plats har observe-

rats 20 - 30 gånger under säsongen kan sammanlagt ca 450 jämförelser mellan

väglag göras, vilket är en mycket kraftig utökning jämfört med första vintern.

Resultatet visas i tabellen nedan.
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Tabell 10 Samma/olika väglag för par av platser inne på det mindre vägnätet

respektive nära större väg. Samtidig jämförelse. Region Mälardalen,

vintern 1993/94.

 

 

 

 

Observationer för par av

Väglag platser

antal %

samma 354 80

olika 89 20

Totalt 443 100
     

Tabellen visar att i 80 % av fallen är det samma väglag nära större väg som inne

på det mindre vägnätet. Om man utesluter de observationer där båda platserna

samtidigt har barmarksväglag minskar andelen till drygt 70 %.

Om observationerna delas upp på olika väglag erhålls resultatet i tabell 11 för vin-

tern 1992/93.

Tabell 11 Väglag för platser inne på det mindre vägnätet (inne) respektive nära

större väg (nära). Samtidig jämförelse. Region Mälardalen, vintern

 

 

 

 

 

1992/93.

Observationer för platser

Väglag inne nära

antal % antal %

B 13 24 14 26

HP 22 41 14 26

LM 19 35 26 48

LS 0 0 0 0

Totalt 54 100 54 100
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Överensstämmelsen på regionnivå mellan de två typerna av platser är riktigt god

vad gäller observationer med barmark (B) och lösa lager större än maxsnödjupet

(LS). För väglagstyperna hårda/packade lager (HP) och lösa lager mindre än max-

snödjupet (LM) är överensstämmelsen sämre.

Väglagsfördelningarna för vintern 1993/94 framgår av tabell 12.

Tabell 12 Väglag för platser inne på det mindre vägnätet (inne) respektive nära

större väg (nära). Samtidig jämförelse. Region Mälardalen, vintern

 

 

 

 

 

    

1993/94.

Observationer för platser

Väglag inne nära

antal % antal %

B 148 33 156 35

HP 74 17 76 17

LM 216 49 204 46

LS 5 1 7 2

Totalt 443 100 443 100
   

På regionnivå är överensstämmelsen i väglag mellan de två typerna av platser

mycket god. Detta gäller alla typer av väglag.

Ytterligare ett sätt att beskriva vilka väglag som observerats för platser inne res-

pektive nära framgår av nästa tabell. Till skillnad från tabell 9 och 10, som bara

visar om väglaget är samma eller olika, anges i tabell 13 vilka väglag som obser-

verats för respektive typ av plats. För att inte göra redovisningen alltför omfat-

tande har det ovanligaste väglaget LS, lösa lager större än maxsnödjupet, slagits

samman med LM, lösa lager mindre än maxsnödjupet. Dessutom har de båda vint-

rarna summerats.
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Tabell 13 Väglag för platser inne på det mindre vägnätet (inne) respektive nära

större väg (nära) vid korsvis uppdelning på platstyp. Observationer

angivna i antal och procent. Samtidig jämförelse. Region Mälardalen,

vintrarna 1992/93 och 1993/94.

 

 

 

    

nära

inne B HP LM + LS

B 141 83 % 6 7 % 14 6 %

HP 17 10 % 58 64 % 21 9 %

LM+LS 12 7 % 26 29 % 202 85 %

Totalt 170 100 % 90 100 % 237 100 %

  

Precis som tidigare syns den goda överensstämmelsen i väglag mellan de båda

platstyperna. Man kan också lägga märke till att när väglaget är olika så förekom-

mer för det mesta de spegelvända väglagskombinationerna lika ofta. T.ex. har 14

observationer gjorts med B inne och LM + LS nära och 12 observationer med LM

+ LS inne och B nära.

Ytterligare en sak som kan noteras är att överensstämmelsen mellan nära- och

inneplatsens väglag varierar med näraplatsens väglag. Om detta är barmark eller

lösa lager blir träffsäkerheten ca 85 % men bara 65 % om platsen nära större väg

har hårda/packade lager. Näraplatsernas, instickens, momentana representativitet

varierar således med väglaget.
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Samband mellan observationsresultat och avstånd mellan platser

När det gäller samband mellan observationsresultat och avstånd mellan platser har

vi redan i avsnitt 5.1 konstaterat att resultaten ger stöd för slutsatsen att osäkerhe-

ten, vid skattning av andelen godkända, inte ökar nämnvärt när observationsfre-

kvensen per slinga minskas. Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att en

minskning av observationsfrekvensen från 2 till 1 per 30 km har en försumbar in-

verkan på den statistiska osäkerheten.

Vi konstaterade också i avsnitt 5.1 att diagrammen 1-7 visar på en betydande osä-

kerhet oavsett om observationsfrekvensen är 1 eller 2 per 30 km. Den osäkerheten

minskas förmodligen bäst genom att observera slingorna oftare.

En sammanfattande slutsats från undersökningen av samband mellan observa-

tionsresultat och avstånd mellan platser är att glesare urval i rummet har en för-

sumbar inverkan på osäkerheten. Däremot kan eventuellt den statistiska osäkerhe-

ten minskas genom tätare urval i tiden.

Instickens representativitet

Undersökningen av instickens representativitet, d.v.s. jämförelsen mellan platser

inne på det mindre vägnätet och platser nära större väg, kan sammanfattas på föl-

jande sätt.

Jämförelse mellan alla platser inne och alla platser nära totalt under vintern

För regionen som helhet är skillnaden i andel godkända observationer mycket liten

mellan de två typerna av platser. Även om regionen delas upp på 4-5 delområden

är överensstämmelsen god. Detta gäller för var och en av vintrarna.

För regionen som helhet är överensstämmelsen vad gäller väglag riktigt god mel-

lan de två typerna av observationsplatser. Om uppdelning görs på delområden är
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överensstämmelsen fortfarande god under andra vintern. Underlaget från första

vintern är för litet för att tåla en sådan uppdelning.

Om observationer från de två vintrarna slås samman blir underlaget så stort att

uppdelning även kan göras på vädersituationer. Det kan då utläsas att överens-

stämmelsen mellan de båda typerna av observationsplatser är mycket god vad

gäller andel godkänt och god när det handlar om väglag vid en samtidig uppdel-

ning på fyra vädersituationer.

Samtidig jämförelse mellan par av platser, inne respektive nära

Resultaten visar att under första vintern är det i knappt 75 % av fallen samma

väglag inne på det mindre vägnätet som på observationsplatser nära större väg för

regionen som helhet. Om man utesluter observationer där båda platserna samtidigt

har barmark sjunker andelen till knappt 70 %.

För andra vintern gäller ännu högre överensstämmelse; i 80 % av fallen är det

samma väglag om alla väglag beaktas och i drygt 70 % om barmarken exkluderas.

Den sämsta överensstämmelsen mellan de båda observationsplatsernas väglag

uppkommer när väglaget utgörs av hårda/packade lager, t.ex. packad snö eller

tjock is.

Den slutsats som kan dras av denna undersökning är att instick, d.v.s. observa-

tionsplatser nära större väg, i hög grad är representativa för hela det mindre väg-

nätet. Representativiteten varierar dock med väglaget på insticket.

Man måste dock hålla i minnet att de platser inne på det mindre vägnätet som in-

gått i undersökningen inte valts slumpmässigt som representanter för detta vägnät.

De har i stället valts utifrån vilka mindre vägar som kommit att ingå i de observa-

tionsslingor som konstruerats för att primärt täcka vissa delar av det högtrafikera-

de vägnätet. Om detta sätt att erhålla platser inne på det mindre vägnätet påverkat

undersökningsresultatet är inte lätt att veta. Vår bedömning, som delas av Vägver-

ket, är att det knappast påverkar resultatet i någon större utsträckning.
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