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Abstract

The aim of the project is to process, present and analyse data compiled by the Swedish National Road

Administration during the 1994-95 and 1996-97 winters. This will provide more comprehensive infor-
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when following up winter road conditions.
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Focus
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0 Are all validated shortcomings to be accorded equal importance?
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Vinterväglagsuppföljning 1994/95-1996/97.

Bearbetning, redovisning, analys.

av Staffan Möller

Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Brister i vinterväghållning kartlagda

VTI har bearbetat och analyserat material som samlats in av Vägverket under

vintrarna 1994/95 - 1996/97 för att därigenom få större kunskap om de avvikelser

från gällande driftstandard, brister, som registrerats vid uppföljning av Vinterväg-

lag.

Följ ande frågor har belysts:

0 Vilka av de olika krav som ställs på godkänd driftstandard uppfylls ofta

respektive mer sällan, dvs. hur varierar andelen underkända observationer?

0 Vilka regionala skillnader finns mellan förekomsten av olika brister?

0 Hur vanliga är olika typer av brister?

0 Är alla konstaterade brister lika allvarliga?

Dominerande brist: För mycket lös snö

En brist dominerar klart under alla tre vintrarna när det gäller hög andel underkänt

och det är att lös snö förekommer när kravet i driftreglerna säger "fri från lös snö".

Andelen underkänt uppgår till mellan 9 och 13 %.

Tre stycken brister medför att andelen underkänt uppgår till mellan 3 och 5 %

under minst två av detre vintrarna. Dessa brister är att snö eller is förekommer när

kravet är barmark och att halka/svår halka råder vid de två vädersituationer då

tillfredsställande friktion krävs.

De tre bristerna överskridet maxsnödjup vid pågående snöfall/snödrev och

inom viss tid därefter, förekomst av snödjupstörre än gränsen 2 cm samt före-

komst av ojämnheter resulterar oftast i att bara ca 1 % av observationerna blivit

underkända.

Förekomst av mittsträng ligger lägst under alla vintrar med 0,5 % underkänt

eller mindre. Begränsad bredd på körfält i samhälle förekommer mycket sällan.

Regionala skillnader

0 Bristen förekomst av snö/is är relativt sett vanligare i söder än i
norr.

0 Ojämnheter förekommer sällan utom i region Mitt och Norr där denna brist
kan uppgå till 10 a 30 % av totala antalet brister.

De vanligaste bristerna antalsmässigt under de tre vintrarna har varit

1. Förekomst av lös snö eller för stort snödjup när kravetär "fri från lös snö"
eller "högst 2 cm lös snö".

2. Halka/svår halka då tillfredsställande friktion krävs.

3. Förekomst av snö eller is när kravet är barmark.

VTI meddelande 859 9



En genomgång har gjorts av alla brister för att undersöka om någon typ av brist

företrädesvis förekom i hjulspåren på körfält, på det högtrafikerade vägnätet eller

att bristen kraftigt överskred det krav som gäller. Det framkom då att ingen typ av

brist utmärkte sig genom att vara påtagligt mer frekvent än de andra i dessa avse-

enden.

När kravet "tillfredsställande friktion" i driftreglema inte uppfylls uppkommer

bristen halka/svår halka. Det förekommer emellertid vädersituationer när inga

explicita krav ställs på en viss friktionsnivå. Ett exempel på detta är pågående

snöfall då kravet enbart gäller snödjupet. För att få en totalbild av förekomsten av

halka/svår halka har friktionstillståndet halka/svår halka kartlagts oberoende av

om det är en brist eller inte.

Det framkom då att antalet observationer med friktionstillståndet halka/svår

halka uppgick till mellan 5 000 och 7 000 st. per vinter, medan antalet brister var

1 300-2 300 st. Detta innebar att friktionstillståndet halka/svår halka är 3-5

gånger vanligare än bristen halka/svår halka. Det ojämförligt största tillskottet

halka härrör från vädersituationerna pågående snöfall/snödrev och 2-8 timmar

därefter.
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Follow-up of winter road conditions during the 1994-95 and 1996-97

winters.

Processing, presentation, analysis.

by Staffan Möller

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 LINKÖPING

Summary
Aim

The VTI has processed and analysed data compiled by the Swedish National Road

Administration during the 1994-95 and 1996-97 Winters. This will provide more

comprehensive information concerning the deviations (shortcomings) from

current operational standards that are registered when following up winter road

conditions.

Focus

0 Which of the various requirements stipulated for "approved operational

standard" are met often/more seldom i.e. What is the variation in the non-

approval rate?

0 What are the regional differences involved in the incidence of various

shortcomings?

0 How common are various kinds of shortcoming?

0 Are all validated shortcomings to be accorded equal importance?

Results
One shortcoming in particular plays a dominant role in all three winters as far as

the high non-approval rate is concemed viz. loose snow is found When the

requirement is "free of loose snow". The non-approval rate here lies between 9

and 13%.

Three shortcomings lead to the non-approval rate lying between 3% and 5% for

at least two of the three winters:

0 snow or ice is found When the requirement is snow-free ground;

0 slipperiness/extreme slipperiness in the two weather conditions for which the

requirement is "sufficient friction".

The three shortcomings:

0 the incidence of snow-depths in excess of maximum limits during ongoing

snowfall/ snowdrift and within a fixed time thereafter,

0 the incidence of snow-depths in excess of the 2 cm limit,

0 the incidence of irregularities,

more often than not result in a non-approval rate of only approximately 1%.

The incidence of centre snow string is lowest during all the winters With an

05% non-approval rate or less. Restricted lane width in built-up areas occurs very

seldom.

The following are the most striking regional differences:

VTI meddelande 859 11



0 the shortcoming, incidence of snow/ice, is relatively speaking more common

in the south than the north;

0 irregularities occur seldom, with the exception of the middle and northern

region where this shortcoming can amount to between 10 to 30% of total
shortcomings.

The most common shortcomings, in terms of total, during the three winters are:

1. The incidence of loose snow or snow-depths in excess of maximum limits

when the requirement is "free of loose snow" or "maximum 2 cm loose snow".

2. The incidence of slipperiness/extreme slipperiness when the requirement is

"sufficient friction".

3. The incidence of snow or ice when the requirement is "snow-free ground".

All the shortcomings have been analysed to establish whether any one of them

showed a higher incidence in wheel tracks in lanes or in the heavily trafficked

road network or if it grossly exceeded current requirements. It emerged that no

type of shortcoming could be singled out as occurring noticeably more frequently

than the others in this respect.

The shortcoming, slipperiness/extreme slipperiness, arises when the

requirement "sufficient friction" in the operating regulations is not met. There are

however weather conditions when no explicit requirements are stipulated for a

particular friction level. An example of this is ongoing snowfall where the

requirement applies only to snow-depth. To get an overall picture of the incidence

of slipperiness/extreme slipperiness the friction state, slipperiness/extreme

slipperiness, was mapped irrespective of whether it is a shortcoming or not.

It emerged that the total number of observations where the friction state was

slipperiness/extreme slipperiness was between 5,000 and 7,000 per winter, whilst

the total number of shortcomings was l,300-2,300. This meant that the friction

state slipperiness/extreme slipperiness is 3-5 times more common than the

shortcoming slipperiness/extreme slipperiness.

The major contributory factor to slipperiness is to be found in the weather

conditions, ongoing snowfall/snowdrift, and in the ensuing 2-8 hours.

12 VTI meddelande 859



1 Bakgrund
I samband med beskrivningar av driftstandard och tillhörande metodbeskrivning
för uppföljning av tillståndet på vägnätet vintertid samt vid diskussioner om val av

andra eller annorlunda formulerade standardkrav uppkommer då och då frågan om

vad en förändring av ett krav eller en metod skulle innebära. Berör förändringen

många eller få observationer, blir förändringen stor eller liten totalt sett, hur ser

verkligheten över huvud taget ut? En annan fråga som ofta är aktuell är varför

vissa observationer blivit underkända, d.v.s. vilka brister som finns. Det är i det

sammanhanget intressant att kunna belysa hur vanliga olika typer av brister är, i

vilka situationer som bristerna uppkommer, om bristerna kvarstår länge eller
undanröjs snabbt, om bristerna är allvarliga eller bagatellartade etc. Ett sätt att
bilda sig en uppfattning om svaren på dessa frågor är att studera det material som

samlats in vid uppföljning av vinterväglag. En sådan undersökning, gällande vin-

tem 1993/94, finns dokumenterad i [Möller 1995]. Ytterligare material att studera

finns från de tre vintrama 1994/95-1996/97.

I Meddelande 848 [Möller, Wretling] redovisas en annan typ av information

från vintrama 1993/94-1996/97, nämligen beskrivningar av väglaget på körfält i

olika delar av landet och i olika standardklasser, d.v.s. nivåer på vinterväghåll-

ningen. I meddelandet finns också beskrivningar av hur väglagsobservationerna

har genomförts i detalj.

2 Syfte och förväntat resultat
Syftet med projektet är att bearbeta, redovisa och analysera det material som
samlats in under vintrarna 1994/95-1996/97 för att få större kunskap om de avvi-

kelser från gällande driftstandard, brister, som registrerats vid uppföljning av vin-

terväglag.

Resultatet av projektet blir en redovisning av de brister som förekommit samt

en analys av intressanta bristers karaktär så långt som tillgängligt material tillåter.

Bl.a. avses följ ande frågor att belysas.

0 Vilka av de olika krav som ställs på godkänd driftstandard uppfylls ofta
respektive mer sällan?

0 Vilka regionala skillnader finns mellan förekomsten av olika brister?

0 Hur vanliga är olika typer av brister?

0 Är alla konstaterade brister lika allvarliga?

3 Definitioner och förklaringar
Driftregler
I Vägverkets publikationer DRIFT 94 och DRIFT 96 föreskrivs vilken standard

som ska gälla på vägnätet vintertid [Vägverket 1994, 1996].

DRIFT 94 gällde under de två vintrama 1994/95 och 1995/96 och DRIFT 96
under vintern 1996/97. För att underlätta en jämförelse har skillnaderna mellan

regelverken sammanställt i bilaga 1.

Metodbeskrivning 105
I Vägverkets publikationer Bedömning av vinterväglag. Metodbeskrivning 105
anges hur uppföljning av tillståndet hos vintervägar ska göras [Vägverket 1994,
1996].
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Sektionselement

Vid väglagsobservationer vintrama 1994/95 och 1995/96 särskiljs fem typer av

sektionselement: Körfält, vägren, GC-väg, rastficka/bussficka i omedelbar anslut-

ning till vägen samt sidoanläggning avskild från vägen, t.ex. busshållplats, rast-

plats och informationsplats. Under vintern 1996/97 särskiljs fyra elementtyper

eftersom fickor och avskilda sidoanläggningar sammanförts till en typ benämnd
sidoanläggningar.

Körfältstyper
Körfälten kan vara av tre typer, Kl, K2 och K3. Med körfält typ Kl avses båda

körfälten på vanlig tvåfältsväg samt höger körfält på fyrfältig motorväg, fyrfälts-

väg och vid stignings- och omkömingsfält. Körfält typ K2 omfattar vänster körfält

(snabbfältet) på fyrfältig motorväg, fyrfältsväg och vid stignings- och omkör-

ningsfält samt mellersta fältet på sexfältig motorväg. Med körfält typ K3 avses det
vänstra körfältet på sexfältig motorväg.

Observationsytor
För att väglagsobservationer, som alltid görs för en lOO-meterssträcka av vägen,
ska kunna anges tillräckligt noggrant när väglaget inte är enhetligt, måste sek-

tionselementet delas in i mindre delar, s.k. observationsytor. Körfält delas in i fyra

olika observationsytor - körfältskant, hjulspår, mellan hjulspår och vägmitt. Det

förutsätts därvid att väglaget är samma i båda hjulspåren. Vägren, rast-

ficka/bussficka och sidoanläggning delas in i två lika breda observationsytor -

mot dike respektive mot körfält. GC-väg utgör endast en observationsyta. I data-

basen lagras alltid väglagsobservationerna på nivån observationsyta oberoende av

om väglaget är enhetligt eller inte.

Underkänt sektionselement
Det räcker med att endast en observationsyta är underkänd för att hela sektions-

elementet ska bli underkänt.

Standardklass
Begreppet standardklass beskriver vilken nivå på vinterväghållningen som valts

för en vägsträcka eller ett vägnät. Nivåema anges i form av olika krav på t.ex.

väglagstyp, snödjup, friktionsnivå och jämnhet.

Det finns två huvudtyper av tillstånd för en vägsträcka: Snö- och isfri väg samt

snövägbana.

Vägar som normalt ska vara snö- och isfria indelas i fyra standardklasser: A1,

A2, A3 och A4, där A1 är den högsta nivån. Vägar där snövägbana alltid tillåts

indelas i fem standardklasser: Bl, B2, C1, C2 och C3, där Bl respektive C1 är

den högsta nivån.

Krav i olika standardklasser
Vid uppehållsväder och inom viss tid efter nederbörd/snödrev ska körfält och väg-

renar som tillhör standardklass A1-A4 vara snö- och isfria, d.v.s. ha barmarksväg-
lag. Detta gäller under förutsättning att vägytans temperatur är högre än vissa

gränsvärden. Om temperaturen är lägre än gränsvärdena tillåts snövägbana, d.v.s.

snö- eller isväglag. För körfält och vägren som tillhör standardklass Bl och B2
tillåts alltid snövägbana, oberoende av temperaturen.

14 VTI meddelande 859



För Övriga typer av sektionselement, d.v.s. bussficka/rastficka (tillhörande stan-

dardklass A1-A4 eller Bl-BZ), sidoanläggning (tillhörande standardklass C1-C3

under vintrarna 94/95-95/96 och A1-A4 eller B1-B2 under vintern 96/97) och

GC-väg (tillhörande standardklass C1-C3) tillåts alltid snövägbana.

Sammanfattningsvis ställs krav på snö- och isfri väg endast på körfält och väg-

ren i standardklass A1-A4 om temperaturen överstiger vissa gränser. I alla andra

fall tillåts snövägbana.

För att en snövägbana ska vara godkänd krävs normalt att den inte har för

mycket lös snö, att den ärjämn och har tillfredsställande friktion.

Brist

Med brist avses en avvikelse från driftreglerna.

Bristen "halka" innebär alltså att vägbanan är hal när driftreglerna anger krav

på tillfredsställande friktion.

Varmfall/kallfall
Som nämnts ovan avgör vägytans temperatur om körfält och vägrenar, som tillhör

standardklass A1-A4, har kravet snö- och isfri väg eller om snövägbana tillåts.

Temperaturgränsen ligger mellan -8 och -3 °C beroende på standardklass. I väder-

beskrivningarna kallas temperaturer över respektive under denna gräns för varm-

fall respektive kallfall.

Inom maxtid/utom maxtid
Som antytts ovan ändras kraven en viss tid efter det att nederbörd eller snödrev

har upphört. Denna tid, som kallas maxtid, varierar med standardklassen och upp-

går till mellan 1 och 8 timmar. Beroende på om maxtiden löpt ut eller inte kallas

fallet utom maxtid eller inom maxtid.

Vädersituation
Krav på sektionselement är alltid kopplade till vädersituationer. Med hänsyn till

detta används nedanstående indelning i 13 vädersituationer.

0 Pågående snöfall.

Efter snöfall, inom maxtid.

Efter snöfall, utom maxtid.

Pågående snöblandat regn.

Efter snöblandat regn, inom maxtid.

Efter snöblandat regn, utom maxtid.

Pågående regn.

Efter regn, inom maxtid.

Efter regn, utom maxtid.

Pågående snödrev.

Efter snödrev, inom maxtid.

Efter snödrev, utom maxtid.

Uppehållsväder under övrig tid.

Under vintern 1994/95 ingår snöblandat regn i snöfall. Under de två vintrarna

därefter skiljs de två vädersituationernaåt.
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Observationsperiod

Väglagsobservationer görs i princip mellan kl. 06 och 22 alla dagar i veckan.

Observationsperiodens längd är 4-7 månader enligt nedan.

Södra Sverige

Län: H, 1, K, L, M, N och O. Period: 15 november-15 mars.

Mellersta Sverige

Län: B, C, D, E, F, G, P, R, T och U. Period: 15 oktober-15 april.

Nedre norra Sverige

Län: S, W och X. Period: 1 oktober-30 april.

Övre norra Sverige
Län: Y, Z, AC och BD. Period: 1 oktober-30 april.

Is-/snöväglag

Med is-/snöväglag menas väglagen rimfrost, tunn is, lös snö, snömodd, packad

snö och tjock is.

Väglaget spårslitage
Med spårslitage menas att bilhjulen rullat eller slitit så mycket på ett is/snöväglag

att slitlagret syns tydligt i hjulspåren. Detta innebär att i hjulspåren kan endast bar-

mark eller tunn is förekomma.

Lösa lager/hårda lager
Med lösa lager avses lös snö och snömodd. Hårda lager är väglagen rimfrost, tunn

is, packad snö och tjock is.

Omräknat snödjup
I driftreglema ställs ibland krav på ett största snödjup. Måttet på snödjup är cm lös

snö. Varje cm snömodd räknas därvid som 2 cm lös snö. I denna rapport anges

normalt alltid snödjup i denna omräknade form. Eftersom det kan förutses att

tabellerna ibland kommer att redovisas fristående frånresten av rapporten förtyd-

ligas dessa med uttrycket "omräknat snödjup".

Maxsnödjup
Krav på maxsnödjup finns för sektionselementen körfält, GC-vägar och sidoan-

läggningar vid de båda vädersituationerna "Pågående snöfall/snödrev och efter

snöfall/snödrev, inom maxtid". I bägge fallen oberoende av vägytanstemperatur.

Begreppet maxsnödjup används bara vid dessa vädersituationer. Med ett körfälts

maxsnödjup avses, under vintrama 1994/95 och 1995/96, det största av snödjupen

i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt. Observationsyta körfältskant omfattas

således inte av kravet på maxsnödjup. Med GC-vägars och sidoanläggningars

maxsnödjup avses det största av snödjupen på sektionselementets observations-

ytor.

Under vintern 1996/97 infördes krav på maxsnödjup även för vägrenar samt att

alla observationsytor på körfält skulle beaktas vid beräkning av maxsnödjup.
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Mittsträng
Det finns två typer av mittsträngar.

0 Snö eller is förekommer i vägmitten samtidigt som Övriga observationsytor
har barmark.

0 Lös snö eller snömodd förekommer i vägmitten samtidigt som Övriga obser-

vationsytor är fria från lös snö/snömodd.

Ojämnheter

Vägbanan anses ojämn om spårbildning eller andra ojämnheter i tjock is eller

packad snö överstiger 2 cm mätt med en 60 cm lång rätskiva. Detta gäller såväl

längs som tvärs vägen samt vid anslutande allmänna vägar. Rätskivan ska vila

mellan två ojämnheter eller mellan en ojämnhet och vägytan varefter mätning sker

vinkelrätt mot rätskivan.

Vägverkets indelning i väghållningsregioner

   

Region Förkortning Ingående län

Skåne VSK L, M

Sydöst vsö E, F, G, H, K

Mälardalen VMN C, D, T, U

Väst va N, 0, P, R, 3

Stockholm VST B, I

Mitt VM W, X, Y, Z

Norr VN AC, BD

    

Antal observerade sektionselement/observationsytor

I de redovisningar som följer anges vanligen storleken på dataunderlaget. Då

används begrepp som t.ex. "antal observerade sektionselement" och "antal under-

sökta observationsytor". Dessa bildas som produkten av varje sektionselement

respektive observationsyta och antalet observationer av dem. T.ex. kan 750 st.

observerade körfält utgöras av 30 olika körfält som vart och ett observerats 25

gånger under vintersäsongen.
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4 Underlagsmaterial
Underlaget till projektet utgörs av det material som samlats in vid vinteruppfölj-

ningar under vintrarna 1994/95-1996/97 från ett stort antal vägar i alla väghåll-

ningsregioner i landet. Materialet omfattar storleksordningen 100 000 observerade
sektionselement varje vinter.

5 Resultat

5.1 Allmänt

Som en allmän, inledande bakgrund till de redovisningar som ska svara på de spe-

cifika frågor som ställts i kapitel 2, visas först en sammanfattning av de tre vint-

rarnas väder. Därefter följer några beskrivningar av andelen godkända/underkända

sektionselement samt vilka brister som konstaterats hos de sektionselement som

blivit underkända. Underlaget utgörs av en hel vinters och hela landets material.

För att beskriva vädret under de tre vintrarna utnyttjas uppgifter om lufttempe-

ratur, nederbördsmängd och antal dygn med mer än 2 mm snö i smält form (snö-
dygn).Vädret under vintrarna kan grovt karakteriseras enligt följ ande.

Vintern [994/95

I södra och mellersta delarna av landet var det milt, rikligt med nederbörd och

färre snödygn än normalt. Norra Sverige hade milt, normal nederbördsmängd och

normalt antal snödygn.

Vintern 1995/96

Hela landet hade kallt, nederbördsfattigt och ungefär halva antalet snödygn.

Vintern 1996/97

Södra ochmellersta Sverige hade normal till mild temperatur, normal neder-

bördsmängd och ungefär halva antalet snödygn. Norra delarna av landet hade

normal temperatur, normal nederbördsmängd och normalt antal snödygn.

5.1.1 Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement var totalt 94 000, varav 3 900 eller ungefär

4 % var underkända. Andelen godkända sektionselement i varje region samt totalt
för landet framgår av figur 1.
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Figur 1 Andel godkända sektionselement med uppdelning på region. Vin-
tern 1994/95.

Som framgår av figuren varierar andelen godkänt mellan 94 och 97 %, med ett

medelvärde för landet på 96 %. Siffrorna gäller som genomsnitt under den obser-

vationsperiod på mellan 4 och 7 månader som angetts ovan för olika delar av lan-

det. Det bör påpekas att resultaten från olika regioner inte är direkt jämförbara

p. g.a. skillnader i bl.a. observationsperiod och väderförhållanden.

Om andelen godkända sektionselement delas upp på typ av element erhålls

resultatet i figuren nedan.
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Figur2 Andel godkända sektionselement med uppdelning på typ av ele-
ment. Vintern 1994/95.

Körfält, Vägrenar och bussfickor/rastfickor har högst andel godkänt, 96 %,

medan sidoanläggningar har 94 % och GC-Vägar 91 % godkänt.

En intressant fråga är varför sektionselementen blivit underkända, d.V.s. Vilka

brister som finns. I tabell 1 Visas de brister som registrerats Vid väglagsuppfölj-
n1ngen.

Tabell] Registrerade brister med uppdelning på typ av brist. Vintern

    

1994/95.

Brist Antal sektionselement Andel sektionselement

(förekomst av...) med brist med brist

( st) (%)
Maxsnödjup 332 8

Snö/is 1033 24

Lös snö 1 188 28

Halka/svår halka 1280 30

Ojämnheter 354 8

Mittsträng 77 2

Begränsad bredd 6 0

Alla 4270 100

    

Antalet sektionselement med olika typer av brister, ca 4 300 st, är fler än anta-

let underkända sektionselement, ca 3 900 st, eftersom ett sektionselement kan ha

mer än en brist.
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Den vanligaste bristen, som uppgår till 30 %, är att halka eller svår halka finns

på någon eller några av sektionselementets observationsytor. På andra plats, med

28 %, kommer bristen lös snö. Dessa båda brister kan endast uppkomma på snö-

vägbanor. Därefter kommer bristen att snö eller is förekommer på vägar där drift-

reglerna kräver barmarksväglag. Den fjärde och femte vanligaste bristen är att

maxsnödjupet överskridits under snöfall eller inom maxtiden därefter samt att

ojämnheter uppkommit på en Vägyta av packad snö eller tjock is. Bristerna mitt-

sträng på körfält och begränsad bredd på körfält i samhälle förekommer mycket

sällan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att tre av de fem dominerande typerna av

brist - lös snö, halka/svår halka och ojämnheter - riktas mot snövägbanor. En

brist, förekomst av snö/is, hänger samman med kravet på barmarksväglag, medan

bristen maxsnödjup finns både på snövägbanoroch på vägar med barmarkskrav.

Ett ännu mer detaljerat sätt att beskriva brister är gå ner på nivån observations-

yta. Av de totalt 300 000 undersökta observationsytorna var 8 000, eller ca 2,5 %,

underkända. Det är naturligt att andelen underkända observationsytor är lägre än

andelen underkända sektionselement, ca 4 %, eftersom det bara behövs en under-

känd yta för att ett helt element ska bli underkänt.

Om bristerna i tabell 1 delas upp på region erhålles nedanstående resultat,

tabell 2.

Tabell 2 Regionalfördelning av registrerade brister ( st.). Vintern 1994/95.

     

Brist Region

(förekomst av...) VSK VSO VMN VVA VST VM VN Alla

Maxsnödjup 15 36 70 58 5 99 49 332

Snö/is 53 147 334 246 30 223 0 1033

Lös snö 77 148 248 225 12 256 222 1188

Halka/svår halka 129 198 148 395 30 331 49 1280

Ojämnheter 5 2 40 37 8 173 89 354

Mittsträng 2 4 25 3 7 35 1 77

Begränsad bredd 0 0 4 2 0 0 0 6

Alla 281 535 869 966 92 1117 410 4270

          

Om man studerar tabellen hittar man följ ande, ibland självklara, mönster.

0 Bristen snö/is är relativt sett vanligare i söder än i norr.

0 Lös snö är den helt dominerande bristen i region Norr.

0 Halka/svår halka är den mest frekventa bristen i de flesta regioner.

0 Ojämnheter förekommer sällan utom i region Mitt och Norr där denna brist
kan uppgå till 15 a 20 % av totala antalet brister.

Om andelen underkända sektionselement redovisas vecka för vecka under vin-

terperioden erhålls resultatet i figur 3.
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Figur3 Andelen underkända sektionselement av alla typer fördelat på

observationsvecka. Vintern 1994/95.

För att lättare kunna orientera sig i figuren ges följande hållpunkter i vecko-

numreringen. Vecka 42 är 17-23 oktober, julhelgen infaller i skarven av vecka

51/52 och nyårshelgen i skarven vecka 52/1. Påsken ligger i slutet av vecka 15.

I inledningen av observationsperioden, d.v.s. sista halvan av oktober, är ande-

len underkända sektionselement praktiskt taget noll. Från ungefär 1 november

fram till nyår ligger andelen underkänt på mellan 2 och 5 %. Under den följande

6-veckorsperioden, hela januari och första halvan avfebruari, är andelen under-

känt som högst under vintern med ett genomsnitt på drygt 7 %. Därefter sjunker

andelen underkänt ner till i genomsnitt under 2 % under vinterperiodens sista 10

veckor.

Ytterligare ett sätt att illustrera den tidsmässiga variationen av andel under-

kända sektionselement visas i figur 4. Där redovisas den timvisa fördelningen för

vardags- respektive helgperioder. Vardag definieras som måndag fr.o.m. timme

08 till fredag t.o.m. timme 15 och helg som resterande del av veckan samt helg-

dagar.
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Figur4 Andelen underkända sektionselement av alla typer fördelat på
timme och vardag/helg. Vintern 1994/95.

Andelen underkända sektionselement är i medeltal högre under helger än under

vardagsperioder. Timfördelningen under helger bildar en ganska symmetrisk

kurva där andelen underkänt stiger fram till lunch för att sedan åter sjunka. För

vardagar gäller att andelen underkänt är högst under morgon/förmiddag och kväll.

Lägst andel underkänt förekommer under eftermiddagen.

5.1.2 Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement var totalt 105 000 st, varav 5 800 st, eller

ungefär 6 %, var underkända. Andelen godkända sektionselement i varje region
samt totalt för landet framgår av figur 5.
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Figur 5 Andel godkända sektionselement med uppdelning på region. Vin-
tern 1995/96.

Som framgår av figuren varierar andelen godkänt mellan 92 och 98 %, med ett

medelvärde för landet på 94 %. Siffrorna gäller som genomsnitt under den obser-

vationsperiod på mellan 4 och 7 månader som angetts för olika delar av landet.

Det bör påpekas att resultaten från olika regioner inte är direkt jämförbara p.g.a.

skillnader i bl.a. observationsperiod och väderförhållanden.

Om andelen godkända sektionselement delas upp på typ av element erhålls

resultatet i figuren nedan.
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Figur 6 Andel godkända sektionselement med uppdelning på typ av ele-
ment. Vintern 1995/96.

Körfält av typ Kl och K2, Vägrenar, bussfickor/rastfickor och sidoanläggningar

har högst andel godkänt, 93-95 %, medan GC-Vägar har 89 % godkänt. Antalet

körfält, typ K3 är så litet att någon slutsats om andelen godkänt inte kan dras.

En intressant fråga är varför sektionselementen blivit underkända, d.V.s. Vilka

brister som finns. I tabell 3 Visas de brister som registrerats Vid väglagsuppfölj-

ningen.

Tabell 3 Registrerade brister med uppdelning på typ av brist. Vintern

   

1995/96.

Brist Antal sektionselement Andel sektionselement

(förekomst av...) med brist med brist

( st.) ( % )
Maxsnödj up 171 3

Snö/is 732 1 1

Lös snö 2903 45

Halka/svår halka 2243 35

Ojämnheter 265 4

Mittsträng 162 2

Begränsad bredd 9 0

Alla 6485 100
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Antalet sektionselement med olika typer av brister, ca 6 500 st, är fler än anta-

let underkända sektionselement, ca 5 800 st, eftersom ett sektionselement kan ha

mer än en brist.

Den vanligaste bristen, som uppgår till 45 %, är att lös snö finns på någon eller

några av sektionselementets observationsytor. På andra plats, med 35 %, kommer

bristen halka eller svår halka. Dessa båda brister kan endast uppkomma på snö-

vägbanor. Därefter kommer bristen att snö eller is förekommer på vägar där drift-

reglerna kräver barmarksväglag. Den fjärde, femte och sjätte vanligaste bristen är

ojämnheter uppkommit på en vägyta av packad snö eller tjock is, att maxsnö-

djupet överskridits under snöfall eller inom maxtiden därefter samt att mittsträng

förekommer på körfält. Bristen begränsad bredd på körfält i samhälle förekommer

mycket sällan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att två av de tre dominerande typerna av

brist- lös snö och halka/svår halka - riktas mot snövägbanor. En brist, förekomst

av snö/is, hänger samman med kravet på barmarksväglag.

Ett ännu mer detaljerat sätt att beskriva brister är gå ner på nivån observations-

yta. Av de totalt 340 000 undersökta observationsytoma var 11 000, eller ca

3,5 %, underkända. Det är naturligt att andelen underkända observationsytor är

lägre än andelen underkända sektionselement, ca 6 %, eftersom det bara behövs

en underkänd yta för att ett helt element ska bli underkänt.

Om bristerna i tabell 3 delas upp på region erhålles nedanstående resultat,

tabell 4.

Tabell 4 Regionalfördelning av registrerade brister ( st.). Vintern 1995/96.

     

Brist Region

(förekomst av. . .) VSK VSO VMN VVÄ VST VM VN Alla

Maxsnödjup 61 43 23 22 4 13 5 171

Snö/is 76 122 147 176 70 141 0 732

Lös snö 320 588 421 954 146 353 121 2903

Halka/svår halka 363 346 295 573 269 277 120 2243

Oj ämnheter 3 2 1 1 53 0 81 1 15 265

Mittsträng 12 38 46 24 19 23 0 162

Begränsad bredd 8 l 0 0 0 0 0 9

Alla 843 1140 943 1802 508 888 361 6485

          

Om man studerar tabellen hittar man följ ande, ibland självklara, mönster.

0 Bristen snö/is är relativt sett vanligare i söder än i norr.

0 Lös snö är den mest frekventa bristen i de flesta regioner, trots att antalet snö-
dygn bara var ungefär hälften av det normala.

o Halka/svår halka är också en vanlig brist i alla regioner.

0 Ojämnheter förekommer sällan utom i region Mitt och Norr där denna brist

kan uppgå till 10 ä 30 % av totala antalet brister.

Om andelen underkända sektionselement redovisas vecka för vecka under vin-

terperioden erhålls resultatet i figur 7.
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Figur 7 Andelen underkända sektionselement av alla typer fördelat på
observationsvecka. Vintern 1995/96.

För att lättare kunna orientera sig i figuren ges följande hållpunkter i vecko-

numreringen. Vecka 42 är 16-22 oktober, julhelgen infaller i skarven av vecka

51/52 och nyårshelgen i skarven vecka 52/1. Påsken ligger i slutet av vecka 14.

I inledningen av observationsperioden, d.v.s. sista halvan avoktober, är ande-

len underkända sektionselement obetydlig. Från ungefär 1 november fram t.o.m.

vecka 50, Luciaveckan, ligger andelen underkänt på i genomsnitt 7 %, med en

variation på 4,5-11 %. Under 3-veckorsperioden - vecka 51, 52 och 1 - som inne-

fattar jul och nyår är andelen underkänt som högst under vintern med ett genom-

snitt på nästan 15 %. De följande 7 veckorna, d.v.s. fram till senare delen av feb-

ruari, har en lägre andel underkänt, i genomsnitt under 6 %. Vinterns sista 8

veckor har riktigt låg andel underkänt, under 1 %.

Ytterligare ett sätt att illustrera den tidsmässiga variationen av andel under-

kända sektionselement visas i figur 8. Där redovisas den timvisa fördelningen för

vardags- respektive helgperioder. Vardag definieras som måndag fr.o.m. timme

08 till fredag t.o.m. timme 15 och helg som resterande del av veckan samt helg-

dagar.
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Figur 8 Andelen underkända sektionselement av alla typer fördelat påtimme och vardag/helg. Vintern 1995/96.

Fördelningen ovan liknar mycket fördelningen från vintern 1994/95, figur 4.Andelen underkända sektionselement är i medeltal högre under helger än undervardagsperioder. Timfördelningen under helger bildar en kurva där andelenunderkänt stiger fram till lunch för att sedan sjunka. På kvällen stiger kurvan igen.Under vardagar är variationema mindre. Lägst andel underkänt förekommer undereftermiddagen.

5.1.3 Vintern 1996/97
Antalet observerade sektionselement var totalt ca 98 000 st, varav 4 400 st, ellerungefär 5 %, var underkända. Andelen godkända sektionselement i varje regionsamt totalt för landet framgår av figur 9.
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Figur 9 Andel godkända sektionselement med uppdelning på region. Vin-
tern 1996/97.

Som framgår av figuren varierar andelen godkänt mellan 92 och 97 %, med ett

medelvärde för landet på 95 %. Siffrorna gäller som genomsnitt under den obser-

vationsperiod på mellan 4 och 7 månader som angetts för olika delar av landet.

Det bör påpekas att resultaten från olika regioner inte är direkt jämförbara p.g.a.

skillnader i bl.a. observationsperiod och väderförhållanden.

Om andelen godkända sektionselement delas upp på typ av element erhålls

resultatet i figuren nedan.
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Figur 10 Andel godkända sektionselement med uppdelning på typ av ele-
ment. Vintern 1996/97.

Gång- och cykelvägar har högst andel godkänt, 98 %, medan körfält av typ Kl

och K2, vägrenar och sidoanläggningar ligger på 95 a 96 % godkänt. Antalet kör-

fält, typ K3 är så litet att någon slutsats om andelen godkänt inte kan dras. Det bör

påpekas att en anledning till att GC-vägarna har högre andel godkänt denna vinter

än under de två föregående år att kraven ändrats. I stället för "fri från lös snö"

gäller "högst 2 om lös snö" vid vädersituationema "Efter snöfall/snödrev utom

maxtid och under övrig tid, kallfall".

En intressant fråga är varför sektionselementen blivit underkända, d.v.s. vilka

brister som finns. I tabell 5 visas de brister som registrerats vid väglagsuppfölj-

ningen.
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Tabell 5 Registrerade brister med uppdelning på typ av brist. Vintern

    

1 996/97.

Brist Antal sektionselement Andel sektionselement

(förekomst av...) med brist med brist

( st.) ( % )
Maxsnödj up 312 7

Snö/is 338 7

Lös snö 1643 35

Halka/svår halka 1878 40

Ojämnheter 298 6

Mittsträng 2 l 5 5

Begränsad bredd 3 0

Alla 4687 100

    

Antalet sektionselement med olika typer av brister, ca 4 700 st, är fler än anta-

let underkända sektionselement, ca 4 400 st, eftersom ett sektionselement kan ha

mer än en brist.
Den vanligaste bristen, som uppgår till 40 %, är att halka eller svår halka finns

på någon eller några av sektionselementets observationsytor. På andra plats, med

35 %, kommer bristen lös snö. Dessa båda brister kan endast uppkomma på snö-

vägbanor. Därefter följer fyra brister jämsides, nämligen att maxsnödjupet

överskridits under snöfall eller inom maxtiden därefter, att snö eller is förekom-

mer på vägar där driftreglema kräver barmarksväglag, att oj ämnheter uppkommit

på en Vägyta av packad snö eller tjock is samt att mittsträng finns på körfält.

Begränsad bredd på körfält i samhälle förekommer mycket sällan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de två dominerande bristerna - halka/

svår halka och lös snö - riktas mot snövägbanor.

Ett ännu mer detaljerat sätt att beskriva brister är gå ner på nivån observations-

yta. Av de totalt 320 000 undersökta observationsytoma var 8 800, eller drygt

2,5 %, underkända. Det är naturligt att andelen underkända observationsytor är

lägre än andelen underkända sektionselement, ca 5 %, eftersom det bara behövs

en underkänd yta för att ett helt element ska bli underkänt.

Om bristerna i tabell 5 delas upp påregion erhålles nedanstående resultat,

tabell 6.
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Tabell 6 RegiOnalfördelning av registrerade brister ( st.). Vintern 1996/97.

       

Brist Re ion

(förekømst av...) VSK vsö VMN vvÅ VST VM VN Alla
Maxsnödjup 6 33 23 52 27 53 1 18 312

Snö/is 55 43 64 127 29 20 0 338

Lös snö 109 274 219 544 111 195 191 1643

Halka/svår halka 222 58 1 10 372 318 326 472 1878

Oj ämnheter 8 1 3 14 5 176 91 298

Mittsträng 0 73 48 42 16 33 3 215

Begränsad bredd 0 1 1 1 0 0 0 3

Alla 400 483 468 1152 506 803 875 4687

        

Om man studerar tabellen hittar man följande, ibland självklara, mönster.

0 Att snödjupet Överskridits är ett problem endast i region Norr.

0 Bristen snö/is är relativt sett vanligare i söder än i norr.

0 Lös snö och halka/svår halka är de helt dominerande bristerna i alla regioner.

0 Ojämnheter förekommer sällan utom i region Mitt och Norr där denna brist

kan uppgå till 10 a 20 % av totala antalet brister.

Om andelen underkända sektionselement redovisas vecka för vecka under vin-

terperioden erhålls resultatet i figur 11.

Andel

underkänt 15 '
O(/0) 14 _

12-

  

42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14

Vecka nr

Figur 11 Andelen underkända sektionselement av alla typer fördelat på
observationsvecka. Vintern 1996/97.
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För att lättare kunna orientera sig i figuren ges följande hållpunkter i vecko-

numreringen. Vecka 42 är 14-20 oktober, julhelgen infaller under vecka 52 och

nyårshel gen under vecka 1. Påsken ligger i slutet av vecka 13.

I inledningen av observationsperioden, d.v.s. sista halvan av oktober, är ande-

len underkända sektionselement praktiskt taget noll. Från sista dagarna av oktober

fram till och med Luciaveckan, vecka 50, ligger andelen underkänt på i genom-

snitt 4 %. Under den följande 4-veckorsperioden, fram till mitten av januari, är

andelen underkänt som högst under vintern med ett genomsnitt på 13 %. De föl-

jande 6 veckorna fram till senare delen av februari har lägre andel underkänt, i

genomsnitt 4 %. Vinterns sista 8 veckor har riktigt låg andel underkänt, ca 1 %.

Ytterligare ett sätt att illustrera den tidsmässiga variationen av andel under-

kända sektionselement visas i figur 12. Där redovisas den timvisa fördelningen för

vardags- respektive helgperioder. Vardag definieras som måndag fr.o.m. timme

08 till fredag t.o.m. timme 15 och helg som resterande del av veckan samt helg-

dagar.

Andel 8 T

underkänt

(°/o)

 

h elg

 

vardag

  

06+07 08+09 10+11 12+13 14+15 16+17 18+19 20+21

Timme nr

Figur 12 Andelen underkända sektionselement av alla typer fördelat på
timme och vardag/helg. Vintern 1996/97.

Andelen underkända sektionselement är i medeltal högre under helger än under

vardagsperioder. Timfördelningen under helger varierar inte så mycket denna

vinter. Andelen underkänt är lite högre under några morgon- och kvällstimmar än

under resten av dagen. Även under vardagar är variationen relativt liten.
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5.2 Överskridet maxsnödjup
Krav på maxsnödjup gäller för sektionselementen körfält, GC-vägar och sidoan-

läggningar vid de båda vädersituationema "Pågående snöfall/snödrev och efter

snöfall/snödrev, inom maxtid". I bägge fallen Oberoende av vägytans temperatur.*

Begreppet maxsnödjup används bara vid dessa vädersituationer. Med ett körfälts

maxsnödjup avses, under vintrarna 1994/95 och 1995/96, det största av snödjupen

i hjulspår, mellan hjulspår och i vägmitt. Observationsyta körfältskant omfattas
således inte av kravet på maxsnödjup. Med GC-vägars och sidoanläggningars

maxsnödjup avses det största av snödjupen på sektionselementets observations-

ytor.

Under vintern 1996/97 infördes krav på maxsnödjup även för vägrenar samt att

alla observationsytor på körfält skulle beaktas vid beräkning av maxsnödjup.

5.2.1 Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. överskridet maxsnödjup framgår av tabell 7.

     

Tabell 7 Sektionselement som underkänts p. g. a. Överskridet maxsnödjup vid

vädersituationerna "Pågående snöfall/snödrev och efter snöfall/
snödrev inom maxtid, kal/fall och varmfall". Vintern 1994/95.

Region Typ av element

K1 K2 GC SA ALLA
antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk eI obs eI uk el uk el

VSK 637 8 1,3% 56 1 1,8% 34 4 11,8% 55 2 3,6% 782 15 1,9%
VSÖ 2413 21 0,9% 157 0 0,0% 230 8 3,5% 239 7 2,9% 3039 36 1,2%
VMN 3271 56 1,7% 188 3 1,6% 415 11 2,7% 54 0 0,0% 3928 70 1,8%
WÄ 3475 38 1,1% 228 10 4,4% 199 8 4,0% 68 2 2,9% 3970 58 1,5%
VST 409 3 0,7% 48 1 2,1% 1 0 0,0% 10 1 10,0% 468 5 1,1%
VM 6433 82 1,3% 69 0 0,0% 59 4 6,8% 247 13 5,3% 6808 99 1,5%
VN 4315 40 0,9% 0 0 0,0% 25 3 12,0% 53 6 11,3% 4393 49 1,1%
ALLA 20953 248 1,2% 746 15 2,0% 963 38 3,9% 726 31 4,3% 23388 332 1,4%

                 

Det kan konstateras att kravet på maxsnödjup inte är särskilt svårt att uppfylla,

endast 1,4 % av alla undersökta element har blivit underkända. För körfält, typ

Kl, är andelen underkända element ännu lägre, bara 1,2 %. Bara GC-vägar och

sidoanläggningar har en andel underkänt som ligger på det totala medelvärdet för
vintern, 4 %.

Variationema mellan regioner är ganska små för Kl. För Övriga elementtyper

är variationerna större, men antalet underkända sektionselement är då så litet att

några underkända mer eller mindre påverkar andelen underkänt mycket.

Det kan vara intressant att närmare undersöka hur allvarliga bristerna år. Detta

görs genom att beskriva hur mycket över det tillåtna maxsnödjupet som de under-

kända sektionselementen hamnat. I tabell 8 redovisas maxsnödjupet för de 248 +

15 = 263 underkända körfälten av typ Kl och K2.

* De beskrivningar som finns i kapitel 5, av hur olika krav/brister är kopplade till vädersituationer,

standardklasser och sektionselement, är på översiktlig nivå. En detaljerad beskrivning framgår av

bilaga 2.
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Tabell 8 Omräknat maxsnödjup bland observationsytorna hjulspär, mellan
hjulspär och vägmittfär underkända körfält (Kl + [(2) fördelat på
standardklass. Vintern 1994/95. Inom klämmer [ ] anges godkänt
maxsnädjupfo'r respektive standardklass.

Maxsnödjup för Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 B 1 B2 Alla

(cm 195 SUÖ) [2 cm] [4 cm] [6 cm] [6 cm] [6 cm] [8 cm]

3-4 12 - - - - - 12

5-6 4 23 - - - - 27

7-8 1 8 27 9 37 - 82

9-10 1 1 1 15 2 18 39 86

1 1-15 1 1 2 0 8 25 37

16-20 2 1 2 3 8

21-30 1 0 2 3

3 1-40 0 2 2

41- 3 3 6

Alla 19 43 46 13 68 74 263

         

Av tabellen framgår att mer än hälften av de överskridna maxsnödjupen före-

kom på B-vägar. Man kan också utläsa att mer än hälften av bristerna ligger nära,

högst 2 cm över, gränsen för godkänt. De riktigt stora maxsnödjupen, över 20 cm,

förekommer sällan, endast ungefär 10 gånger i landet under en hel vintersäsong

och då företrädesvis på B-vägarna.

I nästa tabell redovisas maxsnödjupet för de 38 + 31 = 69 st. underkända GC-

vägarna och sidoanläggningama.

    

 

 

Tabell 9 Omräknat maxsnödjup bland ingående observationsytor för under-
kända GC-vägar (GC) och sidoanläggningar (SA) fördelat på
standardklass. Vintern 1994/95. Inom klämmer [ ] anges godkänt
maxsnödjupför respektive standardklass och sektionselement.

Maxsnödjup för Standardklass och sektionselement

underkända GC- C1 C2 C3 Alla

vägar/sidoanläggn. GC SA GC SA GC SA

(cm lös snö) [4 cm] [4 cm] [6 cm] [6 cm] [8 cm] [8 cm]

5-6 2 5 - - - - 7

7-8 2 4 4 5 - - 15

9-10 1 3 5 2 8 4 23

1 1-15 2 1 3 2 2 10

16-20 2 3 2 2 1 10

21-30 2 2

3 1- 1 1 2

Alla 9 12 14 12 15 7 69
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Tabell 9 visar att 40 % av de överskridna maxsnödjupen ligger högst 2 cm över

gränsen för godkänt. Riktigt stora snödjup, över 20 cm, förekom bara på GC-

vägar en handfull gånger i hela landet under vintern 1994/95.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen överskridet maxsnödjup för körfält visas

itabell 10.

Tabell 10 Omräknat snödjup i hjulspär hos körfält som underkänts p. g. a.
Överskridet maxsnödjup fördelat på standardklass. Vintern
1994/95. Inom klämmer [ ] anges godkänt maxsnödjup i respektive
standardklass. Inom parentes ( ) anges antalet körfält medgodkänt

     

snöayup i hjulspär.

Snödjup i hjulspår för Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 B 1 B2 Alla

(Om 1ÖS SHÖ) [2 cm] [4 cm] [6 cm] [6 cm] [6 cm] [8 cm]

0-2 (14) (35) (34) (9) (40) (39) (171)

3-4 4 (3) (8) (1) (10) (5) 31

5-6 1 4 (1) (1) (6) (6) 19

7-8 0 2 2 7 (1) 12

9-10 1 1 4 12 18

1 1-15 0 6 6

16-20 0 1 1

21-30 0 1 1

31-40 0 1 1

41- 1 2 3

Alla 19 43 46 13 68 74 263

        

Antalet underkända hjulspår vid överskridet maxsnödjup på körfält uppgår till

50 st, eller knappt 20 % av alla körfält som har denna brist. Bristen överskridet

maxsnödjup ligger således till mer än 80 % på observationsytoma mellan hjulspår

och Vägmitt. Majoriteten av de underkända hjulspåren finns på B-vägarna.

Värt att notera är också att snödjupet i hjulspåren för 65 % av de underkända

körfälten uppgår till högst 2 cm. Snödjup större än 10 cm i hjulspår förekom drygt

10 gånger i landet under vintern 1994/95.

5.2.2 Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. överskridet maxsnödjup framgår av tabell 11.
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Tabell 11 Sektionselement som underkänts p. g. a. överskridet maxsnöayup vid

vädersituationerna "Pågående snöfall/snödrev och efter snöfall/
snödrev inom maxtid, kallfall och varmfall". Vintern 1995/96.

Region Typ av element
K1 K2+K3 GC SA ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk eI obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk eI obs el uk el uk el

VSK 2000 33 1,7% 146 8 5,5% 224 13 5,8% 200 7 3,5% 2570 61 2,4%
VSÖ 2245 26 1,2% 150 10 6,7% 175 4 2,3% 215 3 1,4% 2785 43 1,5%
VMN 1597 17 1,1% 95 1 1,1% 202 2 1,0% 28 310,7% 1922 23 1,2%
WÄ 2048 14 0,7% 129 5 3,9% 131 2 1,5% 62 1 1,6% 2370 22 0,9%
VST 751 4 0,5% 91 0 0,0% 8 0 0,0% 6 0 0,0% 856 4 0,5%
VM 2932 7 0,2% 30 0 0,0% 38 3 7,9% 112 3 2,7% 3112 13 0,4%
VN 2016 4 0,2% 0 0 0,0% 10 1 10,0% 10 0 0,0% 2036 5 0,2%
ALLA 13589 105 0,8% 641 24 3,7% 788 25 3,2% 633 17 2,7% 15651 171 1,1%

                 

Det kan konstateras att kravet på maxsnödjup inte är särskilt svårt att uppfylla,

endast drygt 1 % av alla undersökta element har blivit underkända. För körfält typ

Kl, är andelen underkända element ännu lägre, bara 0,8 %. Körfält typ K2 + K3,

GC-vägar och sidoanläggningar har en andel underkänt som ligger på ungefär 3-

4 %.

För körfält typ Kl är andelen underkänt något högre i region Skåne, Sydöst och

Mälardalen än i övriga regioner. För övriga elementtyper är variationerna större,

men antalet underkända sektionselement är då så litet att några underkända mer

eller mindre påverkar andelen underkänt mycket.

Det kan vara intressant att närmare undersöka hur allvarliga bristerna år. Detta

görs genom att beskriva hur mycket över det tillåtna maxsnödjupet som de under-

kända sektionselementen hamnat. I tabell 12 redovisas maxsnödjupet för de 105 +

24 = 129 underkända körfälten av typ Kl och K2.
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Tabell 12 Omräknat maxsnödjup bland observationsytorna hjulspär, mellan
hjulspär och vägmittfor underkända körfält (KI + [(2) fördelat på
standardklass. Vintern 1995/96. Inom klämmer [ ] anges godkänt
maxsnödjupför respektive standardklass.

     

Maxsnödjup för Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 B 1 B2 Alla

(cm. lös snö) [2 cm] [4 cm] [6 cm] [6 cm] [6 cm] [8 cm]
3-4 12 - - - - - 12

5-6 4 14 - - - - 18

7-8 0 7 15 6 8 - 36

9-10 2 1 10 6 4 9 32

1 1-15 1 4 2 3 1 2 13

16-20 2 4 1 1 5 13

21-30 0 0 1 1

3 1-40 1 1 2

41- 1 1 2

Alla 23 26 33 16 14 17 129

         

Av tabellen framgår att bristen överskridet maxsnödjup på körfält är relativt

jämnt fördelad på de olika standardklasserna. Man kan också utläsa att hälften av

bristerna ligger nära, högst 2 cm över, gränsen för godkänt. De riktigt stora max-

snödjupen, över 20 cm, förekommer sällan, endast ungefär 5 gånger i landet under

en hel vintersäsong.
I nästa tabell redovisas maxsnödjupet för de 25 + 17 = 42 st. underkända GC-

vägarna och sidoanläggningarna.

Tabell 13 Omräknat maxsnädjup bland ingående observationsytor för under-
kända GC-vägar (GC) och sidoanläggningar (SA) fördelat på
standardklass. Vintern 1995/96. Inom klämmer [ ] anges godkänt
maxsnödjupför respektive standardklass och sektionselement.

      

Maxsnödjup för Standardklass och sektionselement

underkända GC- C1 C2 C3 Alla

vägar/sidoanläggn. GC SA GC SA GC SA

(Om lös Snö) [4 cm] [4 cm] [6 cm] [6 cm] [8 cm] [8 cm]
5-6 2 1 - - - - 3

7-8 1 l 4 2 - - 8

9-10 1 6 0 2 4 13

1 1-15 1 3 1 1 1 7

16-20 2 1 0 2 5

21-30 1 0 1 0 2

3 1- 1 1 1 1 4

Alla 3 4 17 5 5 8 42
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Tabell 13 visar att nästan 40 % av de överskridna maxsnödjupen ligger högst 2

cm över gränsen för godkänt. Riktigt stora snödjup, över 20 cm, förekom bara en

handfull gånger i hela landet under vintern 1995/96.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen överskridet maxsnödjup för körfält visas

itabell 14.

Tabell 14 Omräknat snöa'jup i hjulspär hos körfält som underkänts p. g. a.
Överskria'et maxsnödjup fördelat på standardklass. Vintern
1995/96. Inom klämmer [ ] anges godkänt maxsnöa'jup i respektive
standardklass. Inom parentes ( ) anges antalet körfält med g0a'känt

    

snöclfup i hjulspär.

Snödjup i hjulspår för Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 B 1 B2 Alla

(Om IÖS SHÖ) [2 om] [4 om] [6 om] [6 cm] [6 cm] [8 cm]

0-2 (10) (18) (19) (10) (7) (6) (70)
3-4 5 (2) (2) (2) (2) (0) 13
5-6 2 1 (2) (1) (2) (2) 10

7-8 0 2 2 O 2 (O) 6

9-10 3 0 4 2 O 4 13

1 1-15 2 3 1 O 1 1 8

15-20 1 2 1 3 7

21-30 0 1 1

3 1-40 0 0

41- 1 1

Alla 23 26 33 16 14 17 129

        

Antalet underkända hjulspår vid överskridet maxsnödjup på körfält uppgår till

ca 45 st, eller knappt 35 % av alla körfält som har denna brist. Bristen överskridet

maxsnödjup ligger således till mer än 65 % på observationsytorna mellan hjulspår

och Vägmitt.

Värt att notera är också att snödjupet i hjulspåren för drygt hälften av de under-

kända körfälten uppgår till högst 2 om. Snödjup större än 10 om i hjulspår före-

kom drygt 15 gånger i landet under vintern 1995/96.

5.2.3 Vintern 1996/97

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. överskridet maxsnödjup framgår av tabell 15.
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Tabell 15 Sektionselement som underkänts p. g. a. Överskridet maxsnödjup vid
vädersituationerna "Pågående snöfall/snödrev och efter snöfall/
snödrev inom maxtid, kallfall och varmfall ". Vintern 1996/97.

                      

Region Typ av element

K1 K2+ K3 V

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk eI uk el obs eI uk eI uk el obs eI uk el uk el

VSK 524 4 0,8% 38 1 2,6% 215 0 0,0%

vsö 1 045 23 2,2% 64 2 3,1% 268 1 0,4%
VMN 742 21 2,8% 43 1 2,3% 171 0 0,0%

VVÄ 1 237 33 2,7% 92 11 12,0% 295 1 0,3%

VST 429 24 5,6% 55 1 1 ,8% 123 1 0,8%

VM 2 411 49 2,0% 34 0 0,0% 234 1 0,4%

VN 3 106 93 3,0% 0 0 0,0% 203 0 0,0%

ALLA 9 494 247 2,6% 326 16 4,9% 1 509 4 0,3%

Region Typ av element

GC SA ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 52 0 0,0% 244 1 0,4% 1073 6 0,6%

VSÖ 67 0 0,0% 496 7 1 ,4% 1940 33 1 ,7%

VMN 98 0 0,0% 183 1 0,5% 1237 23 1,9%

VVÄ 89 0 0,0% 403 7 1 ,7% 21 16 52 2,5%

VST 4 0 0,0% 53 1 1 ,9% 664 27 4,1%

VM 31 0 0,0% 780 3 0,4% 3490 53 1 ,5%

VN 21 0 0,0% 1 524 25 1,6% 4854 118 2,4%

ALLA 362 0 0,0% 3 683 45 1,2% 15374 312 2,0%

     

       

Det kan konstateras att kravet på maxsnödjup inte är särskilt svårt att uppfylla,

endast 2 % av alla undersökta element har blivit underkända. För körfält, typ Kl,

är andelen underkänt något högre, ca 2,5 %. För denna elementtyp har Skåne lägre

och Stockholm högre andel underkänt än övriga regioner, under 1 % respektive

över 5 %. Vägrenar, GC-vägar och sidoanläggningar har alla låg andel underkänt,

ca 1 % eller lägre.

Det kan vara intressant att närmare undersöka hur allvarliga bristerna är. Detta

görs genom att beskriva hur mycket över det tillåtna maxsnödjupet som de under-

kända sektionselementen hamnat. I tabell 16 redovisas maxsnödjupet för de 247 +

16 = 263 underkända körfälten av typ Kl, K2 och K3.
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Tabell 16 Omräknat maxsnodjup bland samtliga observationsytor för under-
kända körfält (KI, [(2 och [(3) fördelat på standardklass. Vintern
1996/97. Inom klämmer [ ] anges godkänt maxsnodjupfor respek-
tive standardklass.

    

Maxsnödjup för Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 B 1 B2 Alla

(cm lös snö) [2 cm] [4 cm] [6 cm] [6 cm] [6 cm] [8 om]

3-4 12 - - - - - 12

5-6 0 20 - - - - 20

7-8 1 5 12 2 67 - 87

9-10 2 11 4 24 37 78

11-15 2 7 1 16 24 50

16-20 1 1 4 8 14

21- 1 1 2

Alla 13 29 31 8 112 70 263

         

Av tabellen framgår att nästan 70 % av de överskridna maxsnödjupen förekom

på B-vägar. Man kan också utläsa att nästan 60 % av bristerna ligger nära, högst 2

cm över, gränsen för godkänt. De riktigt stora maxsnödjupen, över 20 cm, före-

kom endast 2 gånger i landet under en hel vintersäsong och då på B-vägarna.

I nästa tabell redovisas maxsnödjupet för de 45 st. underkända sidoanläggning-

arna.

Tabell 17 Omräknat maxsnodjup bland ingående observationsytorför under-
kända sidoanläggningar fördelat på standardklass. Vintern
1 996/9 7. Inom klämmer [ ] anges godkänt maxsnädjup för respek-
tive standardklass.

 

Maxsnödjup för Standardklass

 

underkända sido- A1 A2 A3 A4 B 1 B2 Alla

anläggningar [10 cm] [10 om] [15 cm] [15 cm] [15 cm] [15 om]
(om lös snö)

         

 

11-15 2 - - - - 2

16-20 3 7 14 0 25

21-30 3 8 0 12

31- 1 4 1 6

Alla 0 5 11 2 26 1 45

 

Tabell 17 visar att hälften av deöverskridna maxsnödjupen ligger högst 5 cm

över gränsen för godkänt. Riktigt stora snödjup, över 30 cm, förekom en handfull

gånger i hela landet under vintern 1996/97. Snödjupet låg då på mellan 40 och 50

cm lös snö.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen överskridet maxsnödjup för körfält visas

itabell 18.
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Tabell 18 Omräknat snädjup i hjulspär hos körfält som underkänts pga.
Överskridet maxsnädjup fördelat på standardklass. Vintern
1996/97. Inom klämmer [ ] anges godkänt maxsnödjup i respektive
standardklass. Inom parentes ( ) anges antalet körfält med godkänt

     

snädjup i hjulspär.

Snödjup i hjulspår för Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 B 1 B2 Alla

(Cm IÖS SUÖ) [2 cm] [4 cm] [6 cm] [6 cm] [6 cm] [8 cm]

0-2 (13) (15) (24) (4) (95) (48) (199)

3-4 (5) (2) (3) (11) (12) (33)
5-6 8 (3) (1) (3) (6) 21

7-8 0 2 3 (1) 6

9-10 0 3 3

1 1- 1 1

Alla 13 29 31 8 1 12 70 263

        

Antalet underkända hjulspår vid överskridet maxsnödjup på körfält uppgår till

17 st, eller drygt 5 % av alla körfält som har denna brist. Bristen överskridet max-

snödjup ligger således till mer än 95 % på observationsytorna körfältskant, mellan

hjulspår och Vägmitt.

Värt att notera är också att snödjupet i hjulspåren för 75 % av de underkända

körfälten uppgår till högst 2 cm. Snödjup större än 10 cm i hjulspår förekom bara

1 gång i landet under vintern 1996/97.

5.3 Förekomst av snö eller is

Kravet att snö eller is inte får förekomma gäller för körfält och den vägrenshalva

som ligger intill körfältet (inre halvan) vid vädersituationema "Efter snö-

fall/snödrev utom maxtid och under övrig tid, varmfall".

5.3.1 Vintern 1994/95

Antalet observerade körfält och vägrenar samt antal och andel underkända sådana

element p.g.a. förekomst av snöeller is framgår av tabell 19.
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Tabell 19 Sektionselement som underkänts p. g. a. förekomst av snö eller is vid
vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under
Övrig tid, varmfall". Vintern 1994/95.

Region Typ av element

K1 K2 V ALLA
antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk eI obs el uk el uk el

VSK 2328 33 1,4% 329 7 2,1% 760 12 1,6% 3417 52 1,5%

VSÖ 2158 86 4,0% 283 16 5,7% 665 36 5,4% 3106 138 4,4%

VMN 2537 231 9,1% 310 36 11,6% 671 67 10,0% 3518 334 9,5%

VVÄ 3455 156 4,5% 425 17 4,0% 880 60 6,8% 4760 233 4,9%

VST 611 17 2,8% 179 5 2,8% 127 7 5,5% 917 29 3,2%

VM 1290 147 11,4% 50 9 18,0% 422 59 14,0% 1762 215 12,2%

VN 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

ALLA 12379 670 5,4% 1576 90 5,7% 3525 241 6,8% 17480 1001 5,7%

  

Till skillnad från föregående krav, maxsnödjup, är kravet att körfält och inre

vägrenshalva ska vara fria från snö och is betydligt svårare att uppfylla. För alla

undersökta element uppgår andelen underkänt till nästan 6 %. För körfält är

andelen underkänt något lägre och för inre vägrenshalva något högre.

Det är stora skillnader mellan regionerna. Skåne och Stockholm har lägst andel

underkända, därnäst kommer region Sydöst och Väst. Högst andel underkänt,

kring 10 %, har region Mälardalen och Mitt. Anledningen till att Region Norr

saknar observerade sektionselernent är att det bara fanns vägar i standardklass El

och B2 denna vinter.
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Ett sätt att undersöka hur allvarlig bristen förekomst av snö eller is är för kör-

fält visas i nedanstående tabell.

     

Tabell 20 Väglag hos körfält (Kl + 1(2), som underkänts 19. g. a. förekomst av
snö eller is, med uppdelning på standardklass. Omräknat snödjup.
Vintern 1994/95.

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Alla

Barmark med snö/is på körfältskanten 20 70 139 32 261

Spårslitage med barmark i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup < 1 cm 0 8 14 1 23

snödjup 1-2 cm 0 21 64 21 106

snödjup 3-4 cm 1 5 16 6 28

snödjup z 5 cm 0 0 4 2 6

1 34 98 30 163

Spårslitage med barmark i spåren och 0 14 31 9 54

hårda/packade väglag utanför spåren

Spårslitage med tunn is i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup < 1 cm 0 2 6 0 8

snödjup 1-2 cm 0 7 11 2 20

snödjup 3-4 cm 0 1 1 0 2

snödjup z 5 cm 0 1 0 0 1

0 1 1 18 2 31

Spårslitage med tunn is i spåren och 0 2 15 0 17

hårda/packade väglag utanför spåren

Rimfrost/tunn is 3 19 52 15 89

Packad snö/tj ock is 2 7 31 8 48

Lös snö/snömodd

snödjup < 1 cm 1 9 16 0 26

snödjup 1-2 cm 2 6 28 10 46

snödjup 3-4 cm 1 2 13 1 17

snödjup _>_ 5 cm 0 l 6 1 8
4 1 8 63 12 97

Alla 30 175 447 108 760

      

Av de 760 körfält som underkänts p.g.a. snö eller is har drygt 1/3 (261

barmark på hela körfältet utom på kanten och nästan 30 % (163 + 54 = 217 st.)

barmark i hjulspåren. Tillsammans har således över 60 % av de underkända kör-

fälten barmark i hjulspåren.
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Bland de resterande, drygt 280, underkända körfälten med is-/snöväglag i hjul-

spåren är de vanligaste väglagen lös snö/snömodd och rimfrost/tunn is. Tillsam-

mans förekommer dessa väglag i ca 25 % av fallen. Mindre vanliga väglag, med

ca 6 % vardera, är packad snö/tjock is och Spårslitage med tunn is i hjulspåren. I

de fall då lös snö/snömodd förekommer på körfälten, utom på körfältskant, är

snödjupen oftast små, exempelvis har nästan 80 % ett snödjup under 3 cm. Värt

att notera är också att drygt 80 0/0 av bristerna finns på A2- och A3-vägar.

Av tabell 19 framgår att körfält av typ K2 har en något högre andel underkänt

än typen Kl. Detta gäller för gruppen K2zor (1 576 st.) jämfört med gruppen

Kl :or (12 379 st.). Än mer intressant vore att kontrollera hur stor andel underkänt

som erhålls för respektive körfältstyp när Kl och K2 studeras samtidigt. Det visar

sig då att av de 1 576 paren av Kl och K2 (varje K2:a har ju alltid en Klza

bredvid) är 38 Klzor och 90 K2:or underkända. Detta ger en andel underkänt på

2,4 respektive 5,7 %, d.v.s. K2 är betydligt sämre.

Eftersom antalet underkända trots allt är relativt få kan ett annat sätt att belysa

skillnaden mellan körfältstyperna vara att ange väglaget. För att då få ett så stort

underlag som möjligt studeras alla vädersituationer, inte bara de som gäller vid

bristen förekomst av snö eller is. Se tabell 21.

Tabell 2] Väglagsfördelning för par av körfält, K] + K2, med uppdelning på
typ av körfält. Alla vädersituationer. Vintern 1994/95.

           

Väglag Typ av körfält

Kl K2

antal ( st.) andel ( % ) antal ( st.) andel ( % )

Torr barmark 81 1 28 723 25

Fuktig/våt barmark 1907 64 1856 62

Barmark med kantsträng 53 2 123 4

Packad snö/tjock is 16 0 8 0

Tunn is/rimfrost 9 0 13 0

Lös snö/snömodd 86 3 172 6

Spårslitage (barmark) 85 3 78 3

Spårslitage (tunn is) 17 0 11 0

Alla 2984 100 2984 100

 

Tabellen visar att körfält typ 2 har sämre standard i form av mindre barmark,

mer barmark med kantsträng och mer lös snö/snömodd.
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En undersökning av hur allvarlig bristen förekomst av snö eller is är för väg-

renar visas i nedanstående tabell.

   

Tabell 22 Väglag på vägren, inre halvan, som underkänts p. g. a. förekomst av
snö eller is, med uppdelning på standardklass. Omra'knat snöa'jup.
Vintern 1994/95.

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 Alla

Rimfrost/tunn is 3 34 29 66

Packad snö/tj ock is 0 13 18 31

Lös snö/snömodd

    

snödjup < 1 cm 3 14 8 25

snödjup 1-2 cm 0 55 39 94

snödjup 3-4 cm 0 11 8 19

snödjup z 5 cm _0 __4_ ___2_ _6

3 84 57 144

Alla 6 131 104 241

    

Det vanligast väglaget på de underkända vägrenama är lös snö/snömodd, vilket

förekommer i 60 % av fallen. Ungefär 1/5 av den lösa snön/snömodden finns

ovanpå packad snö eller is. De därnäst vanligaste väglagen är rimfrost/tunn is och

packad snö/tjock is med ca 25 respektive 15 %. Snödjupen på vägrenama är ofta

ganska små, över 80 % av dem är under 3 cm och nästan alla under 5 cm. Prak-

tiskt taget alla brister p. g.a. snö eller is på den inre vägrenshalvan finns på A2-

och A3-vägar.

5.3.2 Vintern 1995/96

Antalet observerade körfält och vägrenar samt antal och andel underkända sådana

element p.g.a. förekomst av snö eller is framgår av tabell 23.
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Tabell 23 Sektionselement som underkänts p. g. a. förekomst av snö eller is vid
vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under
övrig tid, varmfall". Vintern 1995/96.

Region Typ av element

K1 K2+K3 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk eI obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 1359 25 1 ,8% 292 10 3,4% 761 39 5,1% 2412 74 3,1%

VSÖ 2475 61 2,5% 382 11 2,9% 1144 47 4,1% 4001 119 3,0%

VMN 1631 58 3,6% 227 14 6,2% 601 60 10,0% 2459 132 5,4%

VVÄ 31 12 74 2,4% 570 27 4,7% 1247 60 4,8% 4929 161 3,3%

VST 747 14 1,9% 323 1 1 3,4% 403 45 1 1,2% 1473 70 4,8%

VM 1208 78 6,5% 86 7 8,1% 443 48 10,8% 1737 133 7,7%

VN 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

ALLA 10532 310 2,9% 1880 80 4,3% 4599 299 6,5% 17011 689 4,1%

             

 

Till skillnad från föregående krav, maxsnödjup, är kravet att körfält och inre

Vägrenshalva ska vara fria från snö och is betydligt svårare att uppfylla. För alla

undersökta element uppgår andelen underkänt till drygt 4 %. För körfält typ Kl är

andelen underkänt något lägre och för inre Vägrenshalva något högre.

Det är relativt stora skillnader mellan regionerna. Skåne, Sydöst och Väst har

lägst andel underkänt, därnäst kommer region Stockholm och Mälardalen. Högst

andel underkänt, nästan 8 %, har region Mitt. Anledningen till att Region Norr

saknar observerade sektionselement är att det bara fanns vägar i standardklass Bl

och B2 denna vinter.
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Ett sätt att undersöka hur allvarlig bristen förekomst av snö eller is är för kör-

fält visas i nedanstående tabell.

Tabell 24 Väglag hos körfält (KI, [(2 och 1(3), som underkänts p. g. a. före-
komst av snö eller is, med uppdelning på standardldass. Omräknat
snödjup. Vintern 1995/96.

     

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Alla

Barmark med snö/is på körfältskanten 22 60 112 14 208

Spårslitage med barmark i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup < 1 cm 0 2 3 0 5

snödjup 1-2 cm 0 11 28 4 43

snödjup 3-4 cm 0 l 3 l 5

snödjup Z 5 cm __0 __0 _0 __0 _0

0 14 34 5 53

Spårslitage med barmark i spåren och 2 12 9 2 25

hårda/packade väglag utanför spåren

Spårslitage med tunn is i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup < 1 cm 0 0 0 0 0

snödjup 1-2 cm 2 0 4 0 6

snödjup 3-4 cm 0 0 0 0 0

snödjup Z 5 cm __0 __0 _2 __0 _2

2 0 6 0 8

Spårslitage med tunn is i spåren och 2 1 3

hårda/packade väglag utanför spåren

Rimfrost/tunn is 9 20 2 3 l

Paekad snö/tjock is 1 7 18 1 27

Lös snö/snömodd

snödjup < 1 cm 2 0 l 0 3

snödjup 1-2 cm 1 8 16 0 25

snödjup 3-4 cm 0 2 3 0
snödjup Z 5 cm __0 __0 __2_ _0 _2

3 10 22 0 35

Alla 30 1 14 222 24 390

      

Av de 390 körfält sem underkänts p.g.a. snö eller is har drygt hälften (208 st.)

barmark på hela körfältet utom på kanten och ca 20 % (53 + 25 = 78 st.) barmark

i hjulspåren. Tillsammans har således över 70 % av de underkända körfälten

barmark i hjulspåren.
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Bland de resterande, drygt 100, underkända körfälten med is-/snöväglag i hjul-

spåren är de vanligaste väglagen lös snö/snömodd, rimfrost/tunn is och packad

snö/tjock is. Tillsammans förekommer dessa väglag i ca 25 % av fallen. Ett

mindre vanligt väglag, med en förekomst på ca 3 %, är Spårslitage med tunn is i

hjulspåren. I de fall då lös snö/snömodd förekommer på körfälten, utom på kör-

fältskant, är snödjupen oftast små, exempelvis har drygt 85 % ett snödjup under 3

cm. Värt att notera är också att 85 % av bristerna finns på A2- och A3-vägar.

Av tabell 23 framgår att körfält av typ K2 + K3 har betydligt högre andel

underkänt än typen Kl, 4,3 % jämfört med 2,9 %. Detta gäller för gruppen K2 +

K3 (1 880 st.) jämfört med gruppen med Kl (10 532 st.). På samma sätt som för

föregående vinter kontrolleras hur stor andel underkänt som erhålls för respektive

körfältstyp när Kl och K2 studeras samtidigt. Det visar sig då att av 1 862 par av

Kl och K2 är 24 Kl :or och 80 K2:or underkända. Detta ger en andel underkänt på

1,3 respektive 4,4 %, d.v.s. K2 är väsentligt sämre.

Skillnaden mellan körfältstypema kan också belysas genom väglaget. För att

då få ett så stort underlag som möjligt studeras alla vädersituationer, inte bara de

som gäller vid bristen förekomst av snöeller is. Se tabell 25.

Tabell 25 Väglagsfördelning för par av körfält, K] + KZ, med uppdelning på
typ av körfält. Alla vädersituationer. Vintern 1995/96.

      

Väglag Typ av körfält

Kl K2

antal ( st.) andel ( % ) antal ( st.) andel ( % )

Torr barmark 1436 40 1357 37

Fuktig/våt barmark 1872 52 1746 49

Barmark med kantsträng 104 3 217 6

Packad snö/tjock is 24 1 32 1

Tunn is/rimfrost 68 2 73 2

Lös snö/snömodd 49 1 104 3

Spårslitage (barmark) 46 1 71 2

Spårslitage (tunn is) 17 0 16 0

Alla 3616 100 3616 100

      

Tabellen visar att körfält typ 2 har sämre standard i form av mindre barmark,

mer barmark med kantsträng och mer lös snö/snömodd.
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En undersökning av hur allvarlig bristen förekomst av snö eller is är för väg-

renar visas i nedanstående tabell.

     

Tabell 26 Väglag på vägren, inre halvan, som underkänts p. g. a. förekomst av
snö eller is, med uppdelning på standardklass. Omra'knat snödjup.
Vintern 1995/96.

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 Alla

Rimfrost/tunn is 18 37 12 67

Packad snö/tjock is 4 35 19 58

Lös snö/snömodd

snödjup < 1 cm 3 15 2 20

snödjup 1-2 cm 19 72 39 130

snödjup 3-4 cm 1 11 7 19

snödjup Z 5 cm __1 __(_) _4_ ___5

24 98 52 174

Alla 46 170 83 299

      

Det vanligast väglaget på de underkända vägrenarna är lös snö/snömodd, vilket

förekommer i 60 % av fallen. Ungefär 1/10 av den lösa snön/snömodden finns

ovanpå packad snö eller is. De därnäst vanligaste väglagen är rimfrost/tunn is och

packad snö/tjock is med ca 20 % vardera. Snödjupen på vägrenama är ofta ganska

små, över 85 % av dem är under 3 cm och nästan alla under 5 cm. Merparten av

bristerna p.g.a. snö eller is på den inre vägrenshalvan finns på A2- och A3-vägar.

5.3.3 Vintern 1996/97

Antalet observerade körfält och vägrenar samt antal och andel underkända sådana

element p.g.a. förekomst av snö eller is framgår av tabell 27.
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Tabell 27 Sektionselement som underkänts p. g. a. förekomst av snö eller is vid
vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under
Övrig tid, varmfall". Vintern 1996/97.

                  

Region Typ av element

K1 K2+K3 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk eI uk el obs el uk el uk el obs el uk eI uk eI obs el uk el uk el

VSK 919 26 2,8% 162 4 2,5% 488 19 3,9% 1569 49 3,1%

VSÖ 2 644 24 0,9% 378 6 1,6% 1 105 12 1,1% 4127 42 1,0%

VMN 2 085 40 1,9% 288 4 1,4% 734 13 1,8% 3107 57 1,8%

VVÄ 3 375 42 1,2% 533 13 2,4% 1 199 62 5,2% 5107 117 2,3%

VST 946 8 0,8% 332 6 1,8% 436 13 3,0% 1714 27 1,6%

VM 1 065 16 1,5% 85 0 0,0% 325 3 0,9% 1475 19 1,3%

VN 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

ALLA 11034 156 1,4% 1 778 33 1,9% 4 287 122 2,8% 17099 311 1,8%

 

Under denna Vinter är kravet att körfält och inre Vägrenshalva ska vara fria från

snö och is inte särskilt svårt att uppfylla. För alla undersökta element uppgår

andelen underkänt till knappt 2 %. För körfält är andelen underkänt något lägre

och för inre Vägrenshalva någothögre.

Skillnaderna mellan regioner är heller inte så stora. Anledningen till att region

Norr saknar observerade sektionselement är att det bara fanns Vägar i standard-

klass Bl och B2 denna Vinter.
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Ett sätt att undersöka hur allvarlig bristen förekomst av snö eller is är för kör-

fält visas i nedanstående tabell.

Tabell 28 Väglag hos körfält (KI, [(2 och 1(3), som underkänts p. g. a. före-
komst av snöeller is, med uppdelning på standardklass. Omräknat
snödjup. Vintern 1996/97.

     

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Alla

Barmark med snö/is på körfältskanten 4 13 18 1 36

Spårslitage med barmark i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup < 1 cm 2 4 4 1 11

snödjup 1-2 cm 4 9 15 1 29

snödjup 3-4 cm 1 3 5 2 11 -

snödjup 2 5 cm __Q _0 ___1_ _0 __1

7 16 25 4 52

Spårslitage med barmark i spåren och 1 2 18 0 21

hårda/packade väglag utanför spåren

Spårslitage med tunn is i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup < 1 cm 0 0 0 0 0

snödjup 1-2 cm 0 2 2 0 4

snödjup 3-4 cm 0 0 2 0 2

snödjup 2 5 cm __0 _0 _0 __0 __Q

0 2 4 0 6

Spårslitage med tunn is i spåren och 0 2 8 0 10

hårda/packade väglag utanför spåren

Rimfrost/tunn is 3 5 22 l 3 1

Packad snö/tjock is 1 6 2 0 9

Lös snö/snömodd
snödjup < 1 cm 1 3 2 2 8

snödjup 1-2 cm 1 5 5 1 12

snödjup 3-4 cm 0 l 0 0 1

snödjup z 5 cm _9_ __1 __2 ___0 3

2 10 9 3 24

Alla 1 8 56 106 9 189

      

Av de 189 körfält som underkänts p.g.a. snö eller is har ca 20 % (36

barmark på hela körfältet utom på kanten och nästan 40 % (52 + 21 = 73 st.)

barmark i hjulspåren. Tillsammans har således ungefär 60 % av de underkända

körfälten barmark i hjulspåren.

52

st.)
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Bland de resterande 80 underkända körfälten med is-/snöväglag i hjulspåren är

de vanligaste väglagen rimfrost/tunn is och lös snö/snömodd. Tillsammans före-

kommer dessa väglag i ca 30 % av fallen. Mindre vanliga väglag, med en frekvens

på 5-8 %, är Spårslitage med tunn is i hjulspåren och packad snö/tjock is. I de fall

då lös snö/snömodd förekommer på körfälten, utom på körfältskant, är snödjupen

oftast små, exempelvis har nästan 80 % ett snödjup under 3 cm. Värt att notera är

också att ca 85 % av bristerna finns på A2- och A3-vägar.

Av tabell 27 framgår att körfält av typ K2 + K3 har lite högre andel underkänt

än typen Kl, 1,9 % jämfört med 1,4 %. Detta gäller för gruppen K2 + K3

(1 778 st.) jämfört med gruppen med Kl (11 034 st.). På samma sätt som för de

två föregående vintrarna kontrolleras här hur stor andel underkänt som erhålls för

respektive körfältstyp när Kl och K2 studeras samtidigt. Det visar sig då att av

1 749 par av Kl och K2 är 19 Kl :or och 33 K2zor underkända. Detta ger en andel

underkänt på 1,1 respektive 1,9 %, d.v.s. K2 är något sämre.

Skillnaden mellan körfältstypema kan också belysas genom väglaget. För att

då få ett så stort underlag som möjligt studeras alla vädersituationer, inte bara de

som gäller vid bristen förekomst av snö eller is. Se tabell 29.

Tabell 29 Väglagsfördelningför par av körfält, KI + KZ, med uppdelningpå
typ av körfält. Alla vädersituationer. Vintern 1996/97.

      

Väglag Typ av körfält

Kl K2

antal ( st.) andel ( % ) antal ( st.) andel ( % )

Torr barmark 1363 39 1292 37

Fuktig/våt barmark 1851 54 1788 52

Barmark med kantsträng 63 2 122 4

Packad snö/tjock is 13 0 19 1

Tunn is/rimfrost 40 1 44 1

Lös snö/snömodd 38 1 103 3

Spårslitage (barmark) 68 2 75 2

Spårslitage (tunn is) 22 1 15 0

Alla 3458 100 3458 100

      

Tabellen visar, precis som de två tidigare vintrarna, att körfält typ 2 har sämre

standard i form av mindre barmark, mer barmark med kantsträng och mer lös

snö/snömodd.
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En undersökning av hur allvarlig bristen förekomst av snö eller is är för väg-

renar visas i nedanstående tabell.

Tabell 30 Väglag på vägren, inre halvan, som underkänts p. g. a. förekomst av
snö eller is, med uppdelning på standardklass. Omräknat snödjup.
Vintern 1996/9 7.

 

Väglag Standardklass

A 1 A2 Alla

  

Rimfrost/tunn is 1 1 37 48

Paekad snö/tjock is 2 4 6

Lös snö/snömodd

snödjup < 1 om

snödjup l - 2 cm

snödjup 3 - 4 cm

17 30

22 33

3 5

snödjup z 5 om Q 9

42 68

      

W
N

-
t

-
A

Alla 83 122

 

Det vanligast väglaget på de underkända vägrenarna är lös snö/snömodd, vilket

förekommer i 55 % av fallen. Ungefär 5 % av den lösa snön/snömodden finns

ovanpå packad snö eller is. De därnäst vanligaste väglagen är rimfrost/tunn is och

packad snö/tjock is med ca 40 respektive 5 %. Snödjupen på vägrenarna är ofta

små, över 90 % av dem är under 3 cm och alla är under 5 om. Merparten av alla

brister p. g.a. snö eller is på den inre vägrenshalvan finns på A2-vägar.

5.4 Förekomst av is

Kravet att is inte får förekomma gäller för körfält och inre vägrenshalva vid

vädersituationen "Efter regn utom maxtid, varmfall".

5.4.1 Vintern 1994/95

Antalet observerade körfält och vägrenar samt antal och andel underkända ele-

ment p.g.a. förekomst av is framgår av tabell 31.
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Tabell 3] Sektionselement som underkänts p. g. a. förekomst av is vid vädersi-
tuationen "Efter regn utom maxtid, varmfall". Vintern 1994/95.

        

Region Typ av element

K1 K2 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk eI obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 20 1 5,0% 6 0 0,0% 6 0 0,0% 32 1 3,1%

vsö 578 8 1,4% 87 0 0,0% 175 1 0,6% 840 9 1,1%
VMN 82 0 0,0% 9 0 0,0% 24 0 0,0% 1 15 0 0,0%

WÄ 682 5 0,7% 131 1 0,8% 160 7 4,4% 973 13 1,3%

VST 41 1 2,4% 20 0 0,0% 8 0 0,0% 69 1 1 ,4%

VM 63 5 7,9% 1 0 0,0% 25 3 12,0% 89 8 9,0%

VN 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

ALLA 1466 20 1,4% 254 1 0,4% 398 1 1 2,8% 21 18 32 1,5%

            

Kravet att ett sektionselement ska vara fritt från is vid vädersituationen "Efter

regn, utom maxtid, varmfall" är inte särskilt svårt att uppfylla. Endast 1,5 % av

alla undersökta element har blivit underkända. För körfält, typ Kl och K2, är

andelen underkända element ännu lägre, medan inre vägrenshalva ligger något

högre, 2,8 % är underkända. Antalet underkända sektionselement är för litet för att

några regionala skillnader ska kunna påvisas. Som tidigare nämnts saknar region

Norr observerade sektionselement eftersom det bara fanns vägar i standardklass

Bl och BZ denna vinter.

Av de 21 underkända körfälten har 8 st. tunn eller tjock is i hjulspåren. Fyra av

dem ligger på A4-vägar.

5.4.2 Vintern 1995/96

Antalet observerade körfält och vägrenar samt antal och andel underkända ele-

ment p.g.a. förekomst av is framgår av tabell 32.

Tabell 32 Sektionselement som underkänts p. g. a. förekomst av is vid vädersi-
tuationen "Efter regn utom maxtid, varmfall". Vintern 1995/96.

     

Region Typ av element

K1 K2+K3 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel arna] antal andel

obs el uk el uk el obs el uk eI uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 112 1 0,9% 36 1 2,8% 73 0 0,0% 221 2 0,9%

vsö 242 1 0,4% 34 0 0,0°/o 98 2 2,0% 374 3 0,8%
VMN 304 10 3,3% 43 0 0,0% 114 5 4,4% 461 15 3,3%

WÄ 452 9 2,0% 69 4 5,8% 167 2 1,2% 688 15 2,2%

VST 90 0 0,0% 28 0 0,0% 40 0 0,0% 158 0 0,0%

VM 313 3 1,0% 16 0 0,0% 110 5 4,5% 439 8 1,8%

VN 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

ALLA 1 513 24 1,6% 226 5 2,2% 602 14 2,3% 2341 43 1,8%
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Kravet att ett sektionselement ska vara fritt från is vid vädersituationen "Efter

regn, utom maxtid, varmfall" är inte särskilt svårt att uppfylla. Endast 1,8 % av

alla undersökta element har blivit underkända. För körfält, typ Kl är andelen

underkända element något lägre, medan körfält, typ K2 + K3 och inre vägrens-

halva ligger lite högre med drygt 2 % underkända. Antalet underkända sektions-

element är för litet för att några regionala skillnader ska kunna påvisas. Som tidi-

gare nämnts saknar region Norr observerade sektionselement eftersom det bara

fanns vägar i standardklass Bl och BZ denna vinter.

Av de 29 underkända körfälten har 11 st. tunn eller tjock is i hjulspåren. Sex av

dem ligger på A3-vägar.

5.4.3 Vintern 1996/97

Antalet observerade körfält och vägrenar samt antal och andel underkända ele-

ment p. g.a. förekomst av is framgår av tabell 33.

Tabell 33 Sektionselement som underkänts 19. g. a. förekomst av is vid vädersi-
tuationen "Efter regn utom maxtid, varmfall". Vintern [996/97.

     

Region Typ av element

K1 K2+K3 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 266 4 1 ,5% 45 0 0,0% 144 2 1 ,4% 455 6 1 ,3%

VSÖ 559 0 0,0% 77 0 0,0% 233 1 0,4% 869 1 0,1%

VMN 405 7 1,7% 52 0 0,0% 154 0 0,0% 61 1 7 1 ,1%

WÄ 903 5 0,6% 158 1 0,6% 324 4 1,2% 1385 10 0,7%

VST 137 2 1 ,5% 0 0,0% 73 0 0,0% 263 2 0,8%

VM 193 1 0,5% 11 0 0,0% 52 0 0,0% 256 1 0,4%

VN 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

ALLA 2 463 19 0,8% 396 1 0,3% 980 7 0,7% 3839 27 0,7%

               

Kravet att ett sektionselement ska vara fritt från is vid vädersituationen "Efter

regn, utom maxtid, varmfall" är inte särskilt svårt att uppfylla. Endast 0,7 % av

alla undersökta element har blivit underkända. Antalet underkända sektionsele-

ment är för litet för att några regionala skillnader ska kunna påvisas. Som tidigare

nämnts saknar Region Norr observerade sektionselement eftersom det bara fanns

vägar i standardklass Bl och B2 denna vinter.

Av de 20 underkända körfälten har 9 st. tunn eller tjock is i hjulspåren. Tre av

dem ligger på A4-vägar. Bristen är således inte allvarlig.

5.5 Lös snö ej lika med 0 cm

Kravet att lös snö över huvud taget inte får förekomma gäller för körfält i stan-

dardklass Al-A4, inre vägrenshalva och GC-väg (ej vintern 1996/97) vid väder-

situationema "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under övrig tid, kallfall".

5.5.1 Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p. g.a. förekomst av lös snö framgår av tabell 34.
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Tabell 34 Sektionselement som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö vid

vädersituationernä "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under
övrig tid, kallfäll". Vintern 1994/95.

Region Typ av element

K1 K2 V GC ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 348 11 3,2% 12 0 0,0% 545 0 0,0% 210 19 9,0% 1 1 15 30 2,7%

VSÖ 488 55 11,3% 18 3 16,7% 521 11 2,1% 339 38 11,2% 1366 107 7,8%

VMN 382 78 20,4% 24 5 20,8% 398 31 7,8% 552 61 11,1% 1356 175 12,9%

WÄ 591 86 14,6% 27 1 3,7% 632 24 3,8% 298 24 8,1% 1548 135 8,7%

VST 114 9 7,9% 13 0 0,0% 142 0 0,0% 10 1 10,0% 279 10 3,6%

VM 501 74 14,8% 13 7 53,8% 391 38 9,7% 69 9 13,0% 974 128 13,1%
VN O 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 21 7 33,3% 21 7 33,3%

ALLA 2424 313 12,9% 107 16 15,0% 2629 104 4,0% 1499 159 10,6% 6659 592 8,9%

                 

Detta krav, att ingen lös snö får förekomma, är ett av de svåraste att uppfylla.

Nästan vart tionde sektionselement har blivit underkänt. För körfält är andelen

underkända så hög som 13-15 % och för GC-vägar drygt 10 %. Bara inre väg-

renshalvan ligger lågt med 4 % underkänt.
För körfält av typ Kl finns stora regionala variationer i andel underkänt. Högst

ligger region Mälardalen med 20 % underkänt, därnäst kommer region Väst och

Mitt med ca 15 %. Region Sydöst och Stockholm ligger kring 10 % och Skåne är

lägst med 3 % underkänt. Region Norr saknar observerade körfält och vägrenar

eftersom regionen bara hade vägar i standardklass Bl och B2 denna vinter.

I följande fyra tabeller redovisas en undersökning av hur allvarliga de nästan

600 bristerna är. Detta görs genom att beskriva vilka snödjup som de underkända

sektionselementen har.

I tabell 35 redovisas snödjupet för de 313 + 16 = 329 underkända körfälten av

typ Kl och K2.

Tabell 35 Största omräknäde snödjup bland de ma ingående observations-
ytorna för körfält (KJ + [(2) som underkänts p. g. a. förekomst av
lös snöfördelat på standardklass. Vintern 1994/95.

     

Största snödjup pä Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 Alla

(om lös snö)

0,1-0,4 0 3 21 5 29

0,5-0,9 0 3 16 8 27

1-2 1 13 108 87 209

3-4 28 19 47

5-6 6 3 9

7-8 3 3

9-10 3 3

1 1- 2 2

Alla 1 19 187 122 329

    

  

 

VTI meddelande 859 57

 



Av tabellen framgår att praktiskt taget alla körfält som underkänts p.g.a. lös

snö tillhör standardklass A3 och A4. Det största snödjupet på de underkända kör-

fälten är oftastganska litet. Ca 80 % har ett snödjup på högst 2 om.

I nästa tabell redovisas snödjupet på de 104 underkända inre vägrenshalvoma.

Tabell 36 Omräknat snöayup på de inre vägrenshalvor som underkänts 19. g. a.
förekomst av lös snö med fördelning på standardklass. Vintern

    

1994/95.

Snödjup på under- Standardklass

kända Vägrenar A1 A2 A3 Alla

(cm lös snö)

0, 1-0,4 0 4 8 12

0,5-0,9 0 2 4 6

1-2 1 15 34 50

3-4 1 6 20 27

5-6 2 4 6

7-8 1 0 1

9- 2 2

Alla 2 30 72 104

       

Merparten av deunderkända vägrenama tillhör standardklass A3. Precis som

för körfält är snödjupen oftast ganska små. Över 90 % av Vägrenarna har ett snö-

djup på högst 4 cm.

Av tabell 37 framgår snödjupet på de 159 underkända GC-vägarna.

Tabell 37 Omräknat snödjup på GC-vägar som underkänts p. g. a. förekomst
av lös snöfördelat på standardklass. Vintern 1994/95.

     

Största snödjup på Standardklass

underkända CC-vägar C1 C2 C3 Alla

(em lös snö)

0,1-0,4 0 1 1 18 29

0,5-0,9 1 10 9 20

1-2 13 32 32 77

3-4 0 1 1 4 15

5-6 0 7 2 9

7-8 0 0 1 1

9-10 0 3 1 4

1 1- 1 1 2 4

Alla 15 75 69 159

      

Praktiskt taget alla underkända GC-vägar återfinns i standardklass C2 och C3.

Även för GC-vägar är snödjupen oftast ganska små. Nästan 80 % av deunder-

kända GC-vägarna har ett snödjup på högst 2 om.
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Det bör också tilläggas att några riktigt stora snödjup har registrerats. I stan-

dardklass C1 finns en observation på drygt 40 cm lös snö, i standardklass C2 en

på 50 om och i standardklass C3 två observationer på 30 respektive 50 cm lös snö.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen "lös snö ej lika med 0 om" för körfält

visas i tabell 38.

     

Tabell 38 Omräknat snödjup i hjulspär hos körfält (KI + KZ) som underkänts
p. g. a. förekomst av lös snö fördelat på standardklass. Vintern
1994/95. Inom parentes anges antalet körfält med godkänt snödjup
i hjulspär.

Snödjup i hjulspår hos Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 Alla

(cm lös snö)

0,0 (1) (19) (168) (103) (291)

0,1-0,9 4 5 9

1-2 14 12 26

3-4 1 2 3

Alla 1 19 187 122 329

       

Nästan 90 % av de underkända körfälten har godkänt väglag i hjulspåren, dvs.

ett snödjup på 0 om. De snödjup som förekommer är små, nästan aldrig över 2 cm.

5.5.2 Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. förekomst av lös snö framgår av tabell 39.

     

Tabell 39 Sektionselement som underkänts p. g.a. förekomst av lös snö vid
vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom mäxtid och under
övrig tid, kallfall". Vintern 1995/96.

Region Typ av element

K1 K2+K3 V GC ALLA
antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel
obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 1062 118 11,1% 71 7 9,9% 441 32 7,3% 293 65 22,2% 1867 222 11,9%
vsö 2380 245 10,3% 121 14 11,6% 1093 116 10,6% 543 55 10,1% 4137 430 10,4%
VMN 1525 151 9,9% 117 9 7,7% 582 57 9,8% 575 47 8,2% 2799 264 9,4%
WÄ 3400 488 14,4% 284 53 18,7% 1309 172 13,1% 485 86 17,7% 5478 799 14,6%
VST 793 76 9,6% 127 9 7,1% 182 46 25,3% 19 2 10,5% 1121 133 11,9%
VM 1731 209 12,1% 67 12 17,9% 661 43 6,5% 109 7 6,4% 2568 271 10,6%
VN 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 44 0 0,0% 44 0 0,0%
ALLA 10891 1287 11,8% 787 104 13,2% 4268 466 10,9% 2068 262 12,7% 18014 2119 11,8%

        

         

Detta krav, att ingen lös snö får förekomma, är ett av de svåraste att uppfylla.

Mer än vart tionde sektionselement har blivit underkänt. Skillnaden i andel under-

känt är liten mellan de olika sektionselementen.

För körfält av typ Kl är de regionala variationema i andel underkänt inte så
stora denna vinter. Vägrenarna varierar mer, från ca 7 % underkänt i region Mitt

och Skåne upp till drygt 25 % i Stockholm. Även GC-vägama uppvisar stora vari-
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ationer i andel underkänt, från knappt 7 % i region Mitt till över 20 % i Skåne.

Region Norr saknar observerade körfält och vägrenar eftersom regionen bara hade

vägar i standardklass El och B2 denna vinter.

I följande fyra tabeller redovisas en undersökning av hur allvarliga de drygt

2 100 bristerna år. Detta görs genom att beskriva vilka snödjup som de under-

kända sektionselementen har.

I tabell 40 redovisas snödjupet för de 1287 + 104 = 1391 underkända körfälten

av typ K1,K2 och K3.

Tabell 40 Största omräknade snödjup bland de jjøra ingående observations-
ytornaför körfält (KI, [(2 och [(3) som underkänts p. g. a. förekomst
av lös snö fördelatpå standardklass. Vintern 1995/96.

    

Största snödjup på Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 Alla

(em lös snö)

0,1-0,4 19 18 52 45 134

0,5-0,9 11 10 94 57 172

1-2 22 60 437 327 846

3-4 1 8 88 78 175

5-6 2 25 17 44

7-8 1 3 1 5

9-10 3 3 6

1 1- 3 6 9

Alla 53 99 705 534 1391

       

Av tabellen framgår att praktiskt taget alla körfält som underkänts p.g.a. lös

snö tillhör standardklass A3 och A4. Det största snödjupet på de underkända kör-

fälten äroftast ganska litet. Ca 80 % har ett snödjup på högst 2 om.

I nästa tabell redovisas snödjupet på de 466 underkända inre vägrenshalvorna.

    

Tabell 4] Omräknat snödjup på de inre vägrenshalvor som underkänts p. g. a.
förekomst av lös snö med fördelning på standardklass. Vintern
1995/96.

Snödjup på under- Standardklass

kända vägrenar A1 A2 A3 Alla
(cm lös snö)

0,1-0,4 15 43 20 78

0,5-0,9 18 27 33 78

1-2 19 66 148 233

3-4 7 21 37 65

5-6 1 1 5 7

7-8 4 4

9- 1 1

Alla 60 158 248 466
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Mer än hälften av de underkända vägrenama tillhör standardklass A3. Precis

som för körfält är snödjupen oftast ganska små. Över 95 % av vägrenarna har ett

snödjup på högst 4 om.

Av tabell 42 framgår snödjupet på de 262 underkända GC-vägarna.

Tabell 42 Omräknat snödjup på GC-vägar som underkänts p. g. a. förekomst
av lös snöfördelat på standardklass. Vintern 1995/96.

      

Största snödjup på Standardklass

underkända CC-vägar C1 C2 C3 Alla

(cm lös snö)

0, 1-0,4 7 10 9 26

0,5-0,9 1 24 15 40

1-2 12 71 5 1 134

3-4 6 21 6 33

5-6 1 6 3 10

7-8 1 5 0 6

9-10 1 5 1 7

1 1- 2 4 0 6

Alla 3 1 146 85 262

      

Praktiskt taget alla underkända GC-vägar återfinns i standardklass C2 och C3.
Även för GC-vägar är snödjupen oftast ganska små. Drygt 75 % av de underkända

GC-vägarna har ett snödjup på högst 2 om.

Det bör också tilläggas att några riktigt stora snödjup har registrerats, två på

ungefär 25 och ett på 50 cm lös snö.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen "lös snö ej lika med 0 om" för körfält

visas i tabell 43.

Tabell 43 Omräknat snödjup i hjulspär hos körfält (KI, [(2 och [(3) som
underkänts p. g. a. förekomst av lös snö fördelat på standardklass.
Vintern 1995/96. Inom parentes anges antalet körfält med godkänt

    

snöab'up i hjulspär.

Snödjup i hjulspår hos Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 Alla
(cm lös snö)

0,0 (49) (87) (647) (475) (1258)

0,1-0,9 4 2 19 14 39

1-2 10 28 37 75

3-4 1 1 8 19

Alla 53 99 705 534 1391

      

 

Över 90 % av de underkända körfälten har godkänt väglag i hjulspåren, dvs.

ett snödjup på 0 om. De snödjup som förekommer är små, nästan aldrig över 2 om.
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5.5.3 Vintern 1996/97

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. förekomst av lös snö framgår av tabell 44.

Tabell 44 Sektionselement som underkänts p. ga. förekomst av lös snö vid
vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under
Övrig tid, kallfall". Vintern 1996/97.

 

Region Typ av element

K1 K2+K3 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 561 43 7,7% 4 8,3% 283 15 5,3% 892 62 7,0%

VSÖ 1 871 126 6,7% 19 14,3% 672 62 9,2% 2 676 207 7,7%

VMN 1077 108 10,0% 16 16,3% 445 28 6,3% 1620 152 9,4%

WÄ 2415 332 13,7% 33 14,9% 547 88 16,1% 3184 453 14,2%

VST 548 39 7,1% 12 15,6% 136 42 30,9% 761 93 12,2%

VM 1 553 76 4,9% 6 8,8% 303 1,0% 1 924 85 4,4%

VN 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0%

ALLA 8025 724 9,0% 9013,9% 2386 238 10,0% 11057 1052 9,5%

   

0
0
0

               

ä
o
e
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ä
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Detta krav, att ingen lös snö får förekomma, är ett av de svåraste att uppfylla.

Nästan vart tionde sektionselement har blivit underkänt. För körfält av typ K2 och

K3 är andelen underkänt så hög som 14 %.

För körfält av typ Kl finns stora regionala variationer i andel underkänt. Högst

ligger region Mälardalen och Väst med 10-14 % underkänt, därnäst kommer

region Skåne, Sydöst och Stockholm med ca 7 %. Lägst ligger region Mitt med ca

5 % underkänt. Även för vägrenar är de regionala skillnaderna stora, mellan 1 och

30 % underkänt. Region Norr saknar observerade sektionselement eftersom det

bara fanns vägar i standardklass Bl och B2 denna vinter.

I följande tre tabeller redovisas en undersökning av hur allvarliga de nästan

1 100 bristerna år. Detta görs genom att beskriva vilka snödjup som de under-

kända sektionselementen har.

I tabell 45 redovisas snödjupet för de 724 + 90 = 814 underkända körfälten av

typ Kl, K2 och K3.
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Tabell 45 Största omräknade snöayup bland de fyra ingående observations-
ytornaför körfält (KI, [(2 och [(3) som underkänts p. g. a. förekomst
av lös snö fördelatpå standardklass. Vintern 1996/97.

    

Största snödjup på Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 Alla

(cm lös snö)

0,1-0,4 0 21 40 22 83

0,5-0,9 4 18 34 20 76

1-2 16 72 242 174 504

3-4 2 8 61 39 1 10

5-6 1 3 18 7 29

7-8 2 1 3

9-10 5 3 8

1 1- 1 1

Alla 23 122 402 267 8 14

       

Av tabellen framgår att över 80 % av alla körfält som underkänts p.g.a. lös snö

tillhör standardklass A3 och A4. Det största snödjupet på de underkända körfälten

är Oftast ganska litet. Ca 80 % har ett snödjup på högst 2 cm.

I nästa tabell redovisas snödjupet på de 238 underkända inre vägrenshalvorna.

    

Tabell 46 Omräknat snöayup på de inre vägrenshalvor som underkänts p. g. a.
förekomst av lös snö med fördelning på standardklass. Vintern
1996/97.

Snödjup på under- Standardklass

kända Vägrenar A1 A2 A3 Alla

(cm lös snö)

0,1-0,4 19 44 0 63

0,5-0,9 6 27 0 33

1-2 33 89 0 122

3-4 2 6 10 18

5-6 0 1 1

7- l 1

Alla 61 166 1 1 238

  

 

  

  

Merparten av de underkända vägrenarna tillhör standardklass A2. Precis som

för körfält är snödjupen Oftast ganska små. I princip inga Vägrenar har ett snödjup

på mer än 4 cm lös snö.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen "lös snö ej lika med 0 cm" för körfält
visas i tabell 47.
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Tabell 47 Omräknat snödjup i hjulspär hos körfält (KI, [(2 och K3) som
underkänts p. g. a. förekomst av lös snö fördelat på standardklass.
Vintern 1996/97. Inom parentes anges antalet körfält med godkänt
snöayup i hjulspär.

Snödjup i hjulspår hos Standardklass

underkända körfält A1 A2 A3 A4 Alla

(cm lös snö)

0,0 (20) (98) (328) (208) (654)

0,1-0,9 2 18 51 36 107

1-2 1 5 22 23 51

3-4 1 1 2

Alla 23 122 402 267 814

       

Drygt 80 % av deunderkända körfälten har godkänt väglag i hjulspåren, dvs.

ett snödjup på 0 cm. De snödjup som förekommer är små, nästan aldrig över 2 cm.

5.6 Lös snö med snödjup större än 2 cm

Kravet att snödjupet högst får uppgå till 2 cm lös snö gäller på körfält (standard-

klass B1-B2), Vägren, bussficka/rastficka och sidoanläggning vid vädersituatio-

nerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under övrig tid, kallfall" samt för

Vägren även vid varmfall. Under vintern 1996/97 gäller detta krav även GC-vägar.

5.6.1 Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. förekomst av lös snö med snödjup större än 2 cm framgår av den delade

tabell 48.
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Tabell 48 Sektionselement som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö med
snödjup större än 2 om vid vädersituationerna "Efter snö-
fall/snödrev utom maxtid ochunder Övrig tid, kallfall" samt för
vägren även vid varmfall. Vintern 1994/95.

                   

Region Typ av element

K1 K2 V

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 483 6 1,2% 0 0 0,0% 1331 6 0,5%

vsö 799 11 1,4% 0 0 0,00/o 1323 16 1,2%
VMN 1989 24 1 ,2% 0 0 0,0% 1086 20 1 ,8%

VVÄ 1284 13 1,0% 0 0 0,0% 1638 31 1 ,9%

VST 857 1 0,1% 0 0 0,0% 376 1 0,3%

VM 4555 45 1 ,0% 13 0 0,0% 1005 23 2,3%

VN 3132 60 1 ,9% 0 0 0,0% 381 32 8,4%

ALLA 13099 160 1,2% 13 0 0,0% 7140 129 1,8%

Region Typ av element

F SA ALLA

 

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk eI obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 1076 28 2,6% 279 2,5% 3169 47 1 ,5%

VSÖ 1 1 18 17 1 ,5% 294 1 ,4% 3534 48 1 ,4%

VMN 928 36 3,9% 67 0,0% 4070 80 2,0%

VVÄ 1391 57 4,1% 143 2,1% 4456 104 2,3%

VST 113 0 0,0% 63 0,0% 1409 2 0,1%

VM 1863 65 3,5% 283 2,5% 7719 140 1,8%

VN 1120 130 11,6% 39 7,7% 4672 225 4,8%

ALLA 7609 333 4,4% 1168 24 2,1% 29029 646 2,2%

 

C
D
N
O
O
O
O
-
D
-
N

           

  

Kravet att snödjupet högst får uppgå till 2 om lös snö är relativt lätt att uppfylla

för körfält, Vägrenar och sidoanläggningar. Bara 1-2 % av dessa sektionselement

har blivit underkända. För bussfickor/rastfickor är kravet något svårare att upp-

fylla, drygt 4 % är underkända.

De regionala skillnaderna i andel underkänt är inte särskilt stora, dock med två

undantag. Region Stockholm ligger extremt lågt med bara 2 underkända element

av 1 400 observerade, medan region Norr ligger högst med 225 underkända av

4 700 undersökta, Vilket innebär nästan 5 % underkänt.

De sektionselement i region Norr som underkänns oftast är buss-

fiokor/rastfickor, Vägrenar och sidoanläggningar, där ungefär vart tionde element

blir underkänt.

I följande fem tabeller redovisas en undersökning av hur allvarliga de knappt

650 bristerna år. Detta görs genom att beskriva Vilka snödjup som de underkända

sektionselementen har.

I tabell 49 redovisas snödjupet för de 160 underkända körfälten av typ Kl.
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Tabell 49 Största omräknade snödjup bland de jjøra ingående observations-
ytorna på körfält, typ KI, som underkänts p. g. a. förekomst av lös
snö med snödjup större än 2 cm medfördelning på standardklass.

     

Vintern 1994/95.

Största snödj up på Standardklass

underkända körfält B 1 B2 Alla

(cm lös snö)

3-4 33 41 74

5-6 14 25 39

7-8 15 6 21

9-10 1 1 6 17

1 1-15 1 5 6

16-20 0 1 1

21- 1 1 2

Alla 75 85 160

     

Snödjupen är relativt stora, t.ex. har vart tredje underkänt körfält ett snödjup på

7 om eller mer på den observationsyta som har störst snödjup. På Bl-vägarna är

denna andel ännu högre, nästan 40 %.

I tabell 50 redovisas snödjupet för de 129 st. underkända vägrenarna.

Tabell 50 Största omräknade snöayup bland ingående observationsytor för
vägrenar som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö med snödjup
större än 2 om medfördelning på standardklass. Vintern 1994/95.

     

Största snödjup på Standardklass

underkända vägrenar A1 A2 A3 A4 B 1 Alla
(om lös snö)

3-4 3 22 3 1 5 35 96

5-6 8 5 2 2 17

7-8 1 3 0 1 5

9-10 0 4 l 1 6

1 1-15 1 1 0 2

16- 2 1 3

Alla 3 32 46 8 40 129

        

Största snödjup på underkända vägrenar är oftast inte så stort. Exempelvis har

bara drygt 10 % av vägrenarna ett snödjup på 7 om eller mer. Bristen lös snö

större än 2 om är koncentrerad till standardklasserna A2, A3 och B 1.

I tabell 51 redovisas snödjupet för de 333 st. underkända bussfickorna/rastfick-

orna.
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Tabell 51 Största omräknade snödjup bland ingående observationsytor för
bussfickör/rastfickor som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö
med snödjup större än 2 cm medfördelning på standardklass. Vin-

    

tern 1994/95.

Största snödjup på Standardklass

underkända fickor A2 A3 A4 B 1 B2 Alla

(cm lös snö)

3-4 22 46 16 100 13 197

5-6 8 23 2 23 4 60

7-8 2 9 2 14 2 29

9-10 0 4 14 1 19

1 1-15 3 5 3 1 1

16-20 2 4 2 8

21-30 1 4 5

3 1-40 1 1

41- 3 3

Alla 38 99 20 156 20 333

         

Bristen lös snö större än 2cm förekommer till mer än 50 % på elementtypen

bussficka/rastficka och där framför allt på A3- och B 1-vägar. Största snödjupet på

underkända fickor är ofta relativt stort, nästan varfjärde ficka har ett snödjup över

6 cm och nästan 10 % har 11 cm snö eller mer. Det bör tilläggas att fyra riktigt

stora snödjup registrerats, nämligen 40, 42, 64 och 82 cm.

I tabell 52 redovisas snödjupet för de 24 underkända sidoanläggningarna.

Tabell 52 Största omräknade snödjup bland ingående observationsytör på
sidoanläggningar som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö med
snödjup större än 2 cm medfördelning på standardklass. Vintern

    

1994/95.

Största snödjup på Standardklass

underkända sidoanl. C1 C2 C3 Alla

(cm lös snö)

3-4 6 9 2 17

5-6 0 4 4

7-8 0 1 1

9- 1 1 2

Alla 7 15 2 24

 

 

 

    

Bara tre observationer har ett snödjup större än 6 cm. Detta är mycket bättre än

för bussfickor/rastfickor.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen lös snö > 2 cm för körfält visas i tabell
53 nedan.
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Tabell 53 Väglag hos körfält, typ KI, som underkänts pga. förekomst av lös
snö medsnödjup större än 2 cm, med uppdelning på standardklass.
Omräknat snödjup. Vintern 1994/95.

Väglag Standardklass

B 1 B2 Alla

Barmark med snö/is på körfältskanten 3 2 5

Spårslitage med barmark i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup 3-4 cm 8 5 13

snödjup 5-6 cm 3 3 6

snödjup 7-8 cm 1 1 2

snödjup z 9 cm 2 3 5

14 12 26

Spårslitage med barmark i spåren och 2 O 2

hårda/packade väglag utanför spåren

Spårslitage med tunn is i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup 3-4 cm 3 0 3

snödjup 5-6 cm 4 O 4

snödjup 7-8 cm 0 0 O

snödjup z 9 cm 0 O O

7 0 7

Spårslitage med tunn is i spåren och 2 O 2

hårda/packade väglag utanför spåren

Rimfrost/tunn is 3 O 3

Packad snö/tjock is 18 16 34

Lös snö/snömodd

snödjup 3-4 cm 14 31 45

snödjup 5-6 cm 4 16 20

snödjup 7-8 cm 6 3 9

snödjup Z 9 cm 2 5 7
26 55 8 1

Alla 75 85 160

     

Av de 160 körfält som underkänts p.g.a. att någon observationsyta harlös snö

> 2 cm, har 20 % (5 + 26 + 2 = 33 st.) barmark i hjulspåren. Packad snö/tjock is

förekommer ungefär lika ofta. Rimfrost/tunn is och spårslitage med tunn is i hjul-

spåren förekommer sammanlagt i nästan 10 % av fallen. Detta innebär att ungefär

hälften av de underkända körfälten har godkänt väglag i hjulspåren. Den andra

hälften, 81 st. körfält, har lös snö/snömodd med snödjup större än 2 cm i hjul-

sparen.
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De snödjup som registrerats i hjulspåren är inte så stora. T.ex. är drygt hälften

av snödjupen bara på 3-4 cm och endast 20 % är större än 6cm.

5.6.2 Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p. g.a. förekomst av lös snö med snödjup större än 2 cm framgår av tabell 54.

     

Tabell 54 Sektionselement som underkänts pga. förekomst av lös snö med
snödjup större än 2 cm vid vädersituationerna "Efter snöfall/

snödrev utom maxtid ochunder Övrig tid, kallfall " samtför vägren
även vid varmfall. Vintern 1995/96.

Region Typ av element

K1 v F SA ALLA
antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk eI uk el

vek 407 3 0,7% 1223 24 2,0% 873 66 7,6% 250 11 4,4% 2753 104 3,8%
V80 1879 23 1,2% 2352 70 3,0% 2210 90 4,1% 605 11 1,8% 7046 194 2,8%
VMA: 2037 60 2,9% 1200 49 4,1% 977 57 5,8% 89 4 4,5% 4303 170 4,0%
WA 1950 21 1,1% 2662 59 2,2% 2381 105 4,4% 241 1 0,4% 7234 186 2,6%
VST 1193 6 0,5% 746 7 0,9% 262 2 0,8% 46 2 4,3% 2247 17 0,8%
VM 6513 19 0,3% 1232 11 0,9% 2710 49 1,8% 389 5 1,3% 10844 84 0,8%
VN 7900 1 0,0% 611 3 0,5% 3482 116 0,0% 105 1 1,0% 12098 121 1,0%
ALLA 21879 133 0,6% 10026 223 0,5% 12895 485 3,8% 1725 35 2,0% 46525 876 1,9%

                 

Kravet att snödjupet högst får uppgå till 2 cm lös snö är lätt att uppfylla för

körfält och vägrenar. Bara ca 0,5 % av dessa sektionselement har blivit under-

kända. För bussfickor/rastfickor och sidoanläggningar är kravet något svårare att

uppfylla, 2-4 % är underkända.

Det finns vissa regionala skillnader i andel underkänt. Region Stockholm, Mitt

och Norr ligger alla på eller under 1 %, medan övriga regioner har mellan ca 2,5

och 4 % underkänt.

I följande fem tabeller redovisas en undersökning av hur allvarliga de nästan

900 bristerna är. Detta görs genom att beskriva vilka snödjup som de underkända

sektionselementen har.

I tabell 55 redovisas snödjupet för de 133 underkända körfälten av typ Kl.
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Tabell 55 Största omräknade snödjup bland de fyra ingående observations-
ytörna på körfält, typ KI, som underkänts p. g. a. förekomst av lös
snö med snöayup större än 2 cm medfördelning på standardklass.

    

Vintern 1995/96.

Största snödjup på Standardklass

underkända körfält B 1 B2 Alla

(cm lös snö)

3-4 23 42 65

5-6 1 1 21 32

7-8 13 4 17

9-10 5 7 12

1 1-15 1 2 3

16-20 1 1 2

21- 2 2

Alla 54 79 133

      

Snödjupen är relativt stora, t.ex. har vart fjärde underkänt körfält ett snödjup på

7 om eller mer på den observationsyta som har störst snödjup. På Bl-vägama är

denna andel ännu högre, nästan 40 %.

I tabell 56 redovisas snödjupet för de 223 underkända vägrenama.

Tabell 56 Största omräknade snödjup bland ingående observationsytör för
vägrenar som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö med snödjup
större än 2 cm medfördelning på standardklass. Vintern 1995/96.

    

Största snödjup på Standardklass

underkända vägrenar A1 A2 A3 A4 B 1 Alla
(cm lös snö)

3-4 1 1 60 74 9 7 161

5-6 2 5 15 3 3 28

7-8 0 5 6 2 2 15

9-10 1 l 1 0 0 3

1 1-15 0 0 1 1 0 2

16- 3 1 6 2 2 14

Alla 17 72 103 17 14 223

      

   

Största snödjup på vägrenar är mindre än för körfält. Exempelvis har bara 15 %

av vägrenama ett snödjup på 7 om eller mer jämfört med drygt 25 % för körfälten.

Bristen lös snö större än 2 om är för vägrenar k0ncentrerad till standardklasserna

A2 och A3. Det bör tilläggas att 14 st. stora snödjup har registrerats, nämligen

5 st. på 20cm, 2 st. på 25 cm och 7 st. på 30 cm lös snö.

I tabell 57 redovisas snödjupet för de 485 underkända bussfickorna/ rastfick-

erna.
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Tabell 57 Största omräknade snöayup bland ingående observationsytor för
bussftckor/rastjickor som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö
med snöafup större än 2 cm medfördelning på standardklass. Vin-

    

tern 1995/96.

Största snödjup på Standardklass

underkända fickor A2 A3 A4 B1 B2 Alla

(cm lös snö)

3-4 35 134 21 1 17 12 3 19

5-6 13 37 1 1 26 3 90

7-8 4 15 4 4 2 29

9-10 3 9 2 3 0 17

1 1-15 2 6 3 4 1 16

16-20 1 4 0 1 6

21-30 1 1 0 1 3

3 1-40 1 1 1 3

41- 2 2

Alla 59 209 42 157 18 485

         

Bristen lös snö större än 2 cm förekommer till mer än 50 % på elementtypen

bussficka/rastficka och där framför allt på A3- och B 1-vägar. Största snödjupet på

underkända fickor är ofta relativt stort, nästan var sjätte ficka har ett snödjup över

6 cm och drygt 5 % har 11 cm snö eller mer. Det bör tilläggas att två riktigt stora

snödjup registrerats, nämligen 60 och 75 cm lös snö.

I tabell 58 redovisas snödjupet för de 35 underkända sidoanläggningarna.

Tabell 58 Största omräknade snöayup bland ingående observationsytor på
sidoanläggningar som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö med
snödjup större än 2 cm med fördelning på standardklass. Vintern

    

1995/96.

Största snödjup på Standardklass

underkända sidoanl. C1 C2 C3 Alla
(cm lös snö)

3-4 0 8 14 22

5-6 0 1 7 8

7-8 2 1 1 4

9- 1 1

Alla 2 10 23 35

     

  

Bara fem observationer har ett snödjup större än 6 cm. Detta är mycket bättre

än för bussfickor/rastfickor.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen lös snö > 2 cm för körfältvisas i tabell
59 nedan.
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Tabell 59 Väglag hos körfält, typ KJ, som underkänts pg. a. förekomst av lös
snö medsnÖdjup större än 2 cm, med uppdelning på standardklass.
Omräknat snödjup. Vintern 1995/96.

     

Väglag Standardklass

B 1 B2 Alla

Barmark med snö/is på körfältskanten 5 O 5

Spårslitage med barmark i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup 3-4 cm 7 7 14

snödjup 5-6 cm 6 6 12

snödjup 7-8 cm 3 1 4

snödjup z 9 cm _2 _O _2

1 8 14 32

Spårslitage med barmark i spåren och O O O

hårda/packade väglag utanför spåren

Spårslitage med tunn is i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup 3-4 cm 5 6 11

snödjup 5-6 cm 1 1 2

snödjup 7-8 cm 1 O 1

snödjup z 9 cm __2 __O ___2

9 7 16

Spårslitage med tunn is i spåren och 1 l 2

hårda/packade väglag utanför spåren

Rimfrost/tunn is 1 1 2

Packad snö/tjock is 8 23 31

Lös snö/snömodd

snödjup 3-4 cm 6 18 24

snödjup 5-6 cm 3 8 11

snödjup 7-8 cm 3 3 6

snödjup 2 9 cm ___Q __4 __4

12 33 45

Alla 54 79 1 3 3

     

Av de 133 körfält som underkänts p.g.a. att någon observationsyta har lös snö

> 2 cm, har nästan 30 % (5 + 32 = 37 st.) barmark i hjulspåren. Packad snö/tjock

is förekommer nästan lika ofta. Rimfrost/tunn is och spårslitage med tunn is i hjul-

spåren förekommer sammanlagt i 15 % av fallen. Detta innebär att drygt 65 % av

de underkända körfälten har godkänt väglag i hjulspåren. Resterande körfält, 45

st, har lös snö/snömodd med snödjup större än 2cm i hjulspåren.
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De snödjup som registrerats i hjulspåren är inte så stora. T.ex. är hälften av

snödjupen bara på 3-4 cm och endast 20 % är större än 6 cm.

5.6.3 Vintern 1996/97

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. förekomst av lös snö med snödjup större än 2cm framgår av tabell 60. Det

bör påpekas att denna vinter ingår bussfickor/rastfickor i sidoanläggningarna.

     

Tabell 60 Sektionselement som underkänts p.ga. förekomst av lös snö med
snödjup större än 2 cm vid vädersituationerna "Efter snö-
fall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall" samt för
vägren även vid varmfall. Vintern 1996/9 7.

Region Typ av element

K1 V GC SA (inkl. F) ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk eI uk el obs el uk el uk eI obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 295 1 0,3% 771 7 0,9% 184 3 1,6% 682 37 5,4% 1932 48 2,5%
VSÖ 2306 7 0,3% 1837 19 1,0% 381 7 1,8% 2964 41 1,4% 7488 74 1,0%
VMN 2204 26 1,2% 1212 13 1,1% 607 7 1,2% 1117 24 2,1% 5140 70 1,4%
WÄ 1833 5 0,3% 1802 19 1,1% 620 5 0,8% 2498 66 2,6% 6753 95 1,4%
VST 1126 11 1,0% 725 6 0,8% 20 0 0,0% 320 5 1,6% 2191 22 1,0%
VM 7789 37 0,5% 1026 6 0,6% 195 2 1,0% 3230 66 2,0% 12240 111 0,9%
VN 5766 59 1,0% 519 4 0,8% 24 0 0,0% 2569 128 5,0% 8878 191 2,2%

ALLA 21319 146 0,7% 7892 74 0,9% 2031 24 1,2% 13380 367 2,7% 44622 611 1,4%

                 

Kravet att snödjupet högst får uppgå till 2 cm lös snö är relativt lätt att uppfylla

för körfält, vägrenar och GC-vägar. Bara ungefär 1 % av dessa sektionselement

har blivit underkända. För sidoanläggningar är kravet något svårare att uppfylla,

nästan 3 % är underkända.

De regionala skillnaderna i andel underkänt är inte heller så stora, möjligen

med undantag för sidoanläggningarna. Alla regioner ligger kring 2 % underkänt

utom Skåne och Norr som har runt 5 % underkända sidoanläggningar.

I följande fem tabeller redovisas en undersökning av hur allvarliga de drygt

600 bristerna är. Detta görs genom att beskriva vilka snödjup som de underkända

sektionselementen har.

I tabell 61 redovisas snödjupet för de 146 underkända körfälten av typ Kl.
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Tabell 6] Största omräknade snödjup bland de fyra ingående observations-
ytörna på körfält, typ KI, som underkänts p. g. a. förekomst av lös
snö med snöd/'up större än 2 cm medfördelning på standardklass.
Vintern 1996/97.

     

Största snödjup på Standardklass

underkända körfält B 1 B2 Alla

(cm lös snö)

3-4 30 30 60

5-6 13 13 26

7-8 26 7 33

9-10 12 4 16

1 1-15 5 2 7

16-20 1 1 2

21- 2 0 2

Alla 89 57 146

     

Snödjupen är relativt stora, t.ex. har mer än 40 % av deunderkända körfälten

ett snödjup på 7 om eller mer på den observationsyta som har störst snödjup. På

B 1-vägarna är denna andel ännu högre, drygt 50 %.

I tabell 62 redovisas snödjupet för de 74 st. underkända vägrenarna.

Tabell 62 Största ömräknade snöayup bland ingående Observationsytor för
vägrenar som underkänts p. g. a. förekomst av lös snö med snödjup
större än 2 cm medfördelningpå standardklass. Vintern 1996/97.

     

Största snödjup på Standardklass

underkända vägrenar A1 A2 A3 A4 B 1 Alla

(cm lös snö)

3-4 3 15 22 8 6 54

5-6 1 2 6 0 9

7-8 1 0 0 0 1

9-10 3 3 2 8

1 1- 2 2

Alla 5 20 33 10 6 74

  

   

 

  

Största snödjup på vägrenar är mindre än för körfält. Exempelvis har bara drygt

15 % av vägrenarna ett snödjup på 7 cm eller mer jämfört med ca 40 % för kör-

fälten. Bristen lös snö större än 2 om är för vägrenar koncentrerad till standard-

klasserna A2-A4.

Av tabell 63 framgår snödjupet på de 24 underkända GC-vägarna.
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Tabell 63 Omröknat snödjup på GC-vägar som underkänts 19. g. a. förekomst
av lös snö med snödjup större än 2 cm fördelat på standardklass.

     

Vintern 1996/97.

Största snödjup på Standardklass

underkända GC-vägar C2 C3 Alla
(cm lös snö)

3-4 8 6 14

5-6 2 3 5

7-8 0 1 1

9-10 1 1 2

l 1- 0 2 2

Alla 1 1 13 24

     

De underkända GC-vägarna fördelar sig lika på standardklass C2 OCh C3. Snö-

djupen är inte så stora. Nästan 80 % av deunderkända GC-vägarna har ett snödjup

på högst 6 cm.

I tabell 64 redovisas snödjupet för de 367 st. underkända sidöanläggningarna.

Tabell 64 Största omräknade snödjup bland ingående observationsytor för
sidoanläggningar s0m underkänts 17. g. a. förekomst av lös snö med
snödjup större än 2 cm med fördelning på standardklass. Vintern

     

1996/97.

Största snödjup på Standardklass

underkända sidoanl. A1 A2 A3 A4 B 1 B2 Alla
(cm lös snö)

3-4 0 22 80 20 108 7 237

5-6 0 6 27 4 30 4 71

7-8 0 1 5 5 l 1 22

9-10 2 1 3 12 18

1 1-15 2 4 6 12

16-20 2 1 2 5

21- l 1 2

Alla 2 34 121 29 170 1 1 367

  

  

  

  

Bristen lös snö större än 2cm förekommer till 60 % på elementtypen sidoan-

läggning och där framför allt på A3- OCh Bl-vägar. Största snödjupet på under-

kända sidoanläggningar är inte så stort. T.ex. har bara 15 % av platserna ett snö-

djup på 7 om eller mer.

Ytterligare ett sätt att beskriva bristen lös snö > 2 cm för körfält visas i tabell

65 nedan.
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Tabell 65 Väglag hos körfält, typ KI, som underkänts pga. förekomst av lös
snö med snÖdjup större än 2 cm, med uppdelningpå standardklass.
Omräknat snödjup. Vintern 1996/9 7.

     

Väglag Standardklass

B 1 B2 Alla

Barmark med snö/is på körfältskanten 4 3 7

Spårslitage med barmark i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren
snödjup 3-4 cm 13 3 16

snödjup 5-6 cm 5 2 7

snödjup 7-8 cm 6 l 7

snödjup 2 9 cm _4_ _1 _5

28 7 35

Spårslitage med barmark i spåren och O O O

hårda/packade väglag utanför spåren

Spårslitage med tunn is i spåren och lös

snö/snömodd utanför spåren

snödjup 3-4 cm 0 1 1

snödjup 5-6 cm 2 0 2

snödjup 7-8 cm 2 O 2

snödjup 2 9 cm __2 _(_) __2

6 1 7

Spårslitage med tunn is i spåren och 5 O 5

hårda/packade väglag utanför spåren

Rimfrost/tunn is 3 O 3

Packad snö/tjock is 19 23 42

Lös snö/snömodd

snödjup 3-4 cm 12 12 24

snödjup 5-6 cm 6 6 12

snödjup 7-8 cm 3 4 7

snödjup 2 9 cm ___3_ ___l _4

24 23 47

Alla 89 57 146

     

Av de 146 körfält som underkänts pga. att någon observationsyta har lös snö

> 2 cm, har nästan 30 % (7 + 35 = 42 st.) barmark i hjulspåren. Packad snö/tjock

is förekommer lika ofta. Spårslitage med tunn is i hjulspåren samt rimfrost/tunn is

förekommer i ca 10 % av fallen. Sammantaget har nästan 70 % av de underkända

körfälten godkänt väglag i hjulspåren. Resterande körfält, 47 st, har lös

snö/snömodd med snödjup större än 2cm i hjulspåren.
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De snödjup som registrerats i hjulspåren är inte så stora. T.eX. är drygt hälften

av snödjupen bara på 3-4 cm och endast 20 % är större än 6 cm.

5.7 a Förekomst av halka efter snö och under övrig tid

Kravet att halka inte får förekomma gäller för alla typer av sektionselement vid

vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, kall-

fall". Under vintern 1996/97 gäller detta krav även vägrenar i standardklass A3

vid varmfall.

5.7.1 a Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p. g.a. halka (inklusive svår halka) framgår av den delade tabellen nedan.

                        

Tabell 66 Sektionselement som underkänts p. g. a. halka (inklusive svår halka)
vid vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtia' och
under Övrig tid, kallfall". Vintern 1994/95.

Region Typ av element

K1 K2 V F

antal antal andel. antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk eI uk el obs el uk el uk eI obs el uk el uk el obs eI uk el uk el

VSK 348 17 4,9% 12 0 0,0% 545 11 2,0% 1076 57 5,3%

VSÖ 821 56 6,8% 18 2 11,1% 549 16 2,9% 1118 62 5,5%

VMN 1588 71 4,5% 24 0 0,0% 415 11 2,7% 928 36 3,9%

WÄ 1176 168 14,3% 27 1 3,7% 643 50 7,8% 1391 146 10,5%

VST 666 19 2,9% 13 0 0,0% 216 4 1,9% 113 5 4,4%

VM 3211 245 7,6% 26 1 3,8% 569 11 1,9% 1863 43 2,3%

VN 2054 48 2,3% 0 0 0,0% 371 0 0,0% 1120 1 0,1%

ALLA 9864 624 6,3% 120 4 3,3% 3308 103 3,1% 7609 350 4,6%

Region Typ av element

GC SA ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk eI obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 21 0 13 6,2% 279 26 9,3% 2470 1 24 5,0%

VSÖ 339 32 9,4% 294 17 5,8% 31 39 1 85 5,9%

VMN 552 24 4,3% 67 2 3,0% 3574 144 4,0%

WÄ 298 6 2,0% 143 12 8,4% 3678 383 10,4%

VST 1 0 0 0,0% 63 0 0,0% 1 081 28 2,6%

VM 69 7 10,1% 283 9 3,2% 6021 316 5,3%

VN 21 0 0,0% 39 0 0,0% 3605 49 1 ,4%

ALLA 1499 82 5,5% 1168 66 5,7% 23568 1229 5,2%

            

Att halka inte får förekomma är ett av de krav som är svårast att uppfylla.

Andelen underkänt varierar från ungefär 3 % för körfält av typ K2 och vägrenar

till 5 a 6 % för körfält av typ Kl, GC-vägar, bussfickor/rastfickor och sidoanlägg-

ningar. Medeltalet underkänt ligger på drygt 5 %.

De regionala variationema är inte så stora med ett undantag. Region Väst har

hög andel underkänt, i medeltal ca 10 %, med toppnotering för körfält, typ Kl

med drygt 14 %.
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Det ska tilläggas att i de 1 229 underkända sektionselementen ingår 21 st. som

har underkänts p.g.a. svår halka i stället för halka.

Det är av intresse att undersöka hur allvarliga bristerna är. Detta görs i tabell 67

genom att redovisa hur de drygt 1 200 sektionselementen med halka fördelas på

olika standardklasser.

Tabell 67 Sektionselement som underkänts p. g. a. halka (inklusive svår halka)
uppdelatpå standardklasser. Vintern 1994/95.

     

Sektions- Standardklass

element A1 A2 A3 A4 Bl B2 C1 C2 C3 Alla

Körfält 1 8 49 96 474 0 - - - 628

Vägrenar 21 33 42 0 7 0 - - - 103

Fickor 3 54 204 37 38 14 - - - 350

GC-vägar - - - - - - 7 44 3 1 82

Sidoanl. - - - - - - 8 5 1 7 66

Alla 25 95 295 133 519 14 15 95 38 1229

            

Av tabellen framgår att 75 % av de drygt 600 körfält som underkänts p.g.a.

halka finns på B l-vägar. I någon mån förekommer bristen halka på körfält också

på A3- och A4-vägar. Vad gäller Vägrenar så förekommer halka ganska sällan,

med då oftast i standardklass A1-A3. Halka på bussfickor/rastfickor förekommer

ofta på A3-vägar, för övrigt relativt sällan. För GC-vägar och sidoanläggningar

gäller att 2/3 av de ca 150 bristerna finns i den mellersta standardklassen C2.

Anledningen till att inga underkända körfält hittas i standardklass B2 eller

underkända Vägrenar i standardklass A4 och B2 är att kravet i dessa fall är "fri

från svår halka".

5.7.2 a Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. halka (inklusive svår halka) framgår av den delade tabellen nedan.
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Tabell 68 Sektionselement som underkänts p. g. a. halka (inklusive svår halka)
via' vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtia' och
under Övrig tid, kallfall". Vintern 1995/96.

Region Typ av element

K1 K2+ K3 V F

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs eI uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 1062 81 7,6% 71 4 5,6% 441 69 15,6% 873 114 13,1%

VSÖ 3 055 149 4,9% 121 1 0,8% 1 111 42 3,8% 2 210 87 3,9%

VMN 2 685 163 6,1% 117 1 0,9% 599 34 5,7% 977 61 6,2%

WÄ 4 275 242 5,7% 284 15 5,3% 1 309 97 7,4% 2 381 150 6,3%

VST 1 583 215 13,6% 127 6 4,7% 281 18 6,4% 262 7 2,7%

VM 5623 210 3,7% 67 2 3,0% 789 17 2,2% 2710 23 0,8%

VN 5458 85 1,6% 0 0 0,0% 611 7 1,1 % 3482 15 0,4%

ALLA 23 741 1145 4,8% 787 29 3,7% 5141 284 5,5% 12 895 457 3,5%

Region Typ av element

GC SA ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 293 57 19,5% 250 37 14,8% 2990 362 12,1%

VSÖ 543 15 2,8% 605 36 6,0% 7645 330 4,3%

VMN 575 13 2,3% 89 3 3,4% 5042 275 5,5%

WÄ 485 18 3,7% 241 18 7,5% 8975 540 6,0%

VST 19 0 0,0% 46 8 17,4% 2318 254 11,0%

VM 109 1 0,9% 389 4 1 ,0% 9687 257 2,7%

VN 44 0 0,0% 105 1 1 ,0% 9700 1 08 1 ,1%

ALLA 2 068 104 5,0% 1 725 107 6,2% 46357 2126 4,6%

            

Att halka inte får förekomma

Region Skåne och Stockholm har hög andel underkänt, i medeltal 11-12 %.

är ett av de krav som är svårast att uppfylla.

Andelen underkänt ligger på mellan 3,5 och 6 % för de olika typerna av sektions-

element.

De regionala variationerna är inte så stora med undantag för två regioner.

Det ska tilläggas att i de 2 126 underkända sektionselementen ingår 22 st. som

har underkänts p.g.a. svår halka i stället för halka.

Det är av intresse att undersöka hur allvarliga bristerna är. Detta görs i tabell 69

genom att redovisa hur de drygt 2 100 sektionselementen med halka fördelas på

olika standardklasser.
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Tabell 69 Sektionselement som underkänts p. g. a. halka (inklusive svår halka)
uppdelatpå standardklasser. Vintern 1995/96.

     

Sektions- Standardklass

element A1 A2 A3 A4 B1 132 C1 C2 C3 Alla

Körfält 34 62 284 185 609 0 - - - 1 174

Vägrenar 47 72 139 0 26 0 - - - 284

Fickor 4 79 302 18 38 16 - - - 457

GC-vägar - - - - - - 6 77 21 104

Sidoanl. - - - - - - 17 31 59 107

Alla 85 213 725 203 673 16 23 108 80 2126

            

Av tabellen framgår att hälften av de nästan 1 200 körfält som underkänts

p. g.a. halka finns på B l-vägar. Resterande körfält med bristen halka finns huvud-

sakligen på A3- och A4-vägar uppgående till ungefär 25 respektive 15 %. Vad

gäller vägrenar förekommer halka oftast i standardklass A2-A3. Halka på buss-

fickor/rastfickor registreras oftast på A3-vägar. För GC-vägar och sidoanlägg-

ningar gäller att 90 % av dedrygt 200 bristerna finns i standardklass C2 och C3.

Anledningen till att inga underkända körfält hittas i standardklass B2 eller

underkända vägrenar i standardklass A4 och B2 är att kravet i dessa fall är "fri

från svår halka".

5.7.3 a Vintern 1996/97

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. halka (inklusive svår halka) framgår av den delade tabellen nedan.
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Tabell 70 Sektionselemeni som underkänts p. g. a. halka (inklusive svår halka)
vid vädersituaiionerna "Efter snöfall/snödrev utom maxiid och
under Övrig tid, kallfall", för vägren i standardklass A3 även vid
varmfall. Vintern 1996/97.

 

Region Typ av element
K1 K2+ K3 V

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk eI uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 561 47 8,4% 48 3 6,3% 434 48 11,1%

VSÖ 3 032 38 1,3% 133 0 0,0% 1 234 4 0,3%

VMN 2 359 72 3,1% 98 1 1,0% 692 6 0,9%

VVÄ 3 357 168 5,0% 222 24 10,8% 879 57 6,5%
6

1

0

   

VST 1 281 268 20,9% 77 7,8% 200 14 7,0%
VM 6 476 234 3,6% 68 1,5% 577 17 2,9%
VN 4 030 359 8,9% 0 0,0% 0 0 0,0%

ALLA 21096 1 186 5,6% 646 35 5,4% 4 016 146 3,6%

              

Region Typ av element

GC SA (inkl. F) ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk eI uk el obs eI uk el uk el obs eI uk el uk el

VSK 184 15 8,2% 682 98 14,4% 1909 211 11,1%

   

VSÖ 381 1 0,3% 2 964 12 0,4% 7744 55 0,7%
VMN 607 7 1,2% 1 117 19 1,7% 4873 105 2,2%
VVÄ 620 1 1 1,8% 2 498 92 3,7% 7576 352 4,6%
VST 20 2 10,0% 320 14 4,4% 1898 304 16,0%
VM 195 3 1 ,5% 3 230 49 1 ,5% 10546 304 2,9%
VN 24 0 0,0% 2 569 63 2,5% 6623 422 6,4%

         

   

ALLA 2031 39 1,9% 13380 347 2,6% 41169 1753 4,3%

 

Att halka inte får förekomma är ett av de krav som är ganska svåra att uppfylla.

Andelen underkänt varierar från ungefär 2 % för GC-vägar till 5 a 6 % för körfält.

Medeltalet underkänt ligger på drygt 4 %.

De regionala variationerna är stora. Region Stockholm har hög andel under-

känt, i medeltal 16 %, med toppnotering för körfält, typ Kl med nästan 21 %.

Även region Skåne har en hög andel underkänt, ca 11 %. Den andra extremen är

region Sydöst där bara 55 sektionselement av drygt 7 700 har blivit underkända

p.g.a. halka. Detta innebär att mindre än 1 % av observationema har underkänts.

Det ska tilläggas att i de 1 753 underkända sektionselementen ingår 33 st. som

har underkänts p.g.a. svår halka i stället för halka.

Det är av intresse att undersöka hur allvarliga bristerna är. Detta görs i tabell 71

genom att redovisa hur de drygt 1 750 sektionselementen med halka fördelas på

olika standardklasser.

VTI meddelande 859 81



Tabell 7] Sektionselement som underkänts 19. g. a. halka (inklusive svår halka)
uppdelatpå standardklasser. Vintern 1996/9 7.

     

Sektions- Standardklass

element A1 A2 A3 A4 Bl 132 C1 C2 C3 Alla
Körfält 15 53 172 107 874 0 - - - 1221

Vägrenar 27 40 79 0 0 0 146

GC-vägar - - - - - - 8 21 10 39

Sidoanl. 6 45 183 32 81 0 - - - 347

Alla 50 142 428 139 955 0 8 21 10 1753

            

Av tabellen framgår att drygt 70 % av de mer än 1 200 körfält som underkänts

p.g.a. halka finns på Bl-vägar. Till viss del förekommer bristen halka på körfält

också på A3- och A4-vägar. Vad gäller vägrenar så förekommer halka ganska

sällan, med då oftast i standardklass A2 och A3.

För sidoanläggningar gäller att 75 % av de ca 350 bristerna finns i standard-

klass A3 och Bl.

Anledningen till att inga underkända körfält hittas i standardklass B2 eller

underkända vägrenar i standardklass A4, Bl och B2 är att kravet i dessa fall är "fri

från svår halka".

5.7 b Förekomst av halka efter regn

Kravet att halka inte får förekomma gäller för alla typer av sektionselement också

vid vädersituationen "Efter regn utom maxtid, kallfall" Under vintern 1996/97

gäller detta krav även för vägrenar i standardklass A3 vid varmfall.

5.7.1 b Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p. g.a. halka (inklusive svår halka)framgår av den delade tabell 72 nedan.
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Tabell 72 Sektionselement som underkänts p. g. a. halka (inklusive svår halka)
vid vädersituationen "Efter regn utom maxtid, kallfall". Vintern
1994/95.

Region Typ av element

K1 K2 V F

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs eI uk el uk el

VSK 6 0 0,0% 0 0 0,0% 4 0 0,0% 11 2 18,2%

VSÖ 100 2 2,0% 1 0 0,0% 95 0 0,0% 166 4 2,4%

VMN 37 0 0,0% 0 0 0,0% 2 0 0,0% 20 1 5,0%

WÄ 64 3 4,7% 2 0 0,0% 85 1 1,2% 155 2 1,3%

VST 2 0 0,0% 0 0 0,0% 7 0 0,0% 2 0 0,0%

VM 70 9 12,9% 0 0 0,0% 15 1 6,7% 48 2 4,2%

VN 63 0 0,0% 0 0 0,0% 25 0 0,0% 25 0 0,0%

ALLA 342 14 4,1% 3 0 0,0% 233 2 0,9% 427 11 2,6%

Region Typ av element

GC SA ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk eI uk el

VSK 3 1 33,3% 2 1 50,0% 26 4 15,4%

VSÖ 63 2 3,2% 73 0 0,0% 498 8 1 ,6%

VMN 19 0 0,0% 1 0 0,0% 79 1 1,3%

VVÄ 45 2 4,40/o 32 3 9,4% 383 1 1 2,9%
VST 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0 0,0%

VM 3 0 0,0% 6 2 33,3% 142 14 9,9%

VN 0 0 0,0% 1 0 0,0% 114 0 0,0%

ALLA 133 5 3,8% 1 15 6 5,2% 1253 38 3,0%

 

 

    

 

   

 

 

Antalet sektionselement som underkänts p. g.a. halka efter regn är bara ca 40 st,

varför några ytterligare analyser inte är meningsfulla. Andelen underkänt ligger på

3 %, alltså något under genomsnittet för alla typer av brister under denna vinter.

Det ska tilläggas att i de 38 underkända sektionselementen ingår 1 st. som har

underkänts p.g.a. svår halka i stället för halka.

5.7.2 b Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.ga. halka (inklusive svår halka) framgår av den delade tabellen nedan.
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Tabell 73 Sektionselement som underkänts 19. g. a. halka (inklusive svår halka)
vid vädersituationen "Efter regn utom maxtia', kallfall". Vintern
1995/96.

Region Typ av element

K1 K2+K3 V F

antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 16 0 0,0% 0 0 0,0% 12 0 0,0% 32 0 0,0%

VSÖ 93 2 2,2% 5 0 0,0% 30 2 6,7% 115 2 1,7%

VMN 137 6 4,4% 3 1 33,3% 9 0 0,0% 77 4 5,2%

WÄ 172 11 6,4% 2 0 0,0% 56 3 5,4% 172 9 5,2%

VST 56 10 17,9% 0 0 0,0% 9 1 11,1% 11 0 0,0%

VM 399 15 3,8% 0 0 0,0% 37 0 0,0% 238 3 1,3%

VN 177 8 4,5% 0 0 0,0% 32 0 0,0% 96 4 4,2%

ALLA 1 050 52 5,0% 10 1 10,0% 185 6 3,2% 741 22 3,0%

Region Typ av element

GC SA ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 13 0 0,0% 12 1 8,3% 85 1 1,2%

vsö 35 0 0,0% 22 1 4,5% 300 7 2,3%
VMN 53 2 3,8% 7 0 0,0% 286 13 4,5%

VVÄ 41 3 7,3% 20 5 25,0% 463 31 6,7%

VST 2 0 0,0% 6 1 16,7% 84 12 14,3%

VM 14 0 0,0% 47 1 2,1% 735 19 2,6%

VN 2 0 0,0% 7 0 0,0% 314 12 3,8%

ALLA 160 5 3,1% 121 9 7,4% 2267 95 4,2%

 

 

    

   

   

Antalet sektionselement som underkänts p.g.a. halka efter regn är bara 95 st.

Andelen underkänt ligger på 4 %, alltså något bättre än genomsnittet för alla typer

av brister under denna vinter. En närmare undersökning visar att körfälten med

halka till största delen finns på Bl-vägar.

Det ska tilläggas att i de 95 underkända sektionselementen ingår 3 st. som har

underkänts p.g.a. svår halka i stället för halka.

5.7.3 b Vintern 1996/97

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. halka (inklusive svår halka) framgår av den delade tabellen nedan.
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Tabell 74 Sektionselement som underkänts [9. g. a. halka (inklusive svår halka)

vid vädersituationen "Efter regn utom maxtid, kallfall" samt för
vägren i standardklass A3 även vid varmfall. Vintern 1996/9 7.

Region Typ av element

K1 V GC SA (inkl. F) ALLA
antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs eI uk el uk el obs el uk eI uk el

VSK 26 0 0,0% 58 1 1 ,7% 38 3 7,9% 71 2 2,8% 193 6 3,1%

VSÖ 145 2 1 ,4% 157 0 0,0% 28 0 0,0% 301 1 0,3% 631 3 0,5%
VMN 1 19 2 1 ,7% 80 0 0,0% 77 1 1,3% 93 0 0,0% 369 3 0,8%

WÄ 199 10 5,0% 82 1 1,2% 104 1 1,0% 318 4 1,3% 703 16 2,3%

VST 70 13 18,6% 9 0 0,0% 1 0 0,0% 18 0 0,0% 98 13 13,3%

VM 349 14 4,0% 56 0 0,0% 18 0 0,0% 167 3 1,8% 590 17 2,9%
VN 123 32 26,0% 0 0 0,0% 4 0 0,0% 62 7 11,3% 189 39 20,6%

ALLA 1031 73 7,1% 442 2 0,5% 270 5 1,9% 1030 17 1,7% 2773 97 3,5%

                 

Antalet sektionselement som underkänts p. g.a. halka efter regn är nästan

100 st. Andelen underkänt ligger på knappt 4 %, alltså något bättre än genom-

snittet för alla typer av brister under denna vinter. En undersökning av körfälten

med halka visar att de till allra största delen finns på Bl-vägar.

Det ska tilläggas att i de 97 underkända sektionselementen ingår 2 st. som har

underkänts p.g.a. svår halka i stället för halka.

5.7 c Förekomst av svår halka efter snö och under övrig tid

Kravet att svår halka inte får förekomma gäller för körfält i standardklass B2 och

för vägrenar i standardklassema A4 och BZ vid vädersituationerna "Efter snö-

fall/snödrev utom maxtid och under övrig tid, kallfall". Under vintern 1996/97

gäller kravet även vägrenar i standardklass B 1.

5.7.1 c Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.ga. svår halka framgår av tabell 75.
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Tabell 75 Korfa'lt och vägrenar som underkänts 19. g. a. svår halka vid vädersi-
tuationerna "Efter snöfall/snodrev utom maxtid och under Övrig
tid, kallfall". Vintern 1994/95.

Region Typ av element

K1 V ALLA
antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk eI

VSK 483 1 0,2% 26 0 0,0% 509 1 0,2%
VSÖ 466 4 0,9% 109 0 0,0% 575 4 0,7%
VMN 783 3 0,4% 0 0 0,0% 783 3 0,4%
WÄ 699 1 0,1% 115 0 0,0% 814 1 0,1%
VST 305 2 0,7% 33 0 0,0% 338 2 0,6%
VM 1845 1 0,1% 14 0 0,0% 1859 1 0,1%
VN 1 078 0 0,0% 1 0 0 0,0% 1 088 0 0,0%

ALLA 5659 12 0,2% 307 0 0,0% 5966 12 0,2%

            

Endast ett 10- tal körfält i standardklass B2 har underkänts p.ga. svår halka.

Några fler analyser görs därför inte.

5.7.2 c Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. svår halka framgår av tabell 76.

     

Tabell 76 Körfa'lt och vägrenar som underkänts p. g. a. svår halka vid Vädersi-
tuationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig
tid, kallfall". Vintern [995/96.

Region Typ av element

K1 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel
obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 407 0 0,0% 21 0 0,0% 428 0 0,0%

VSÖ 1 204 9 0,7% 97 0 0,0% 1301 9 0,7%

VMN 877 7 0,8% 0 0 0,0% 877 7 0,8%

WÄ 1 075 1 0,1% 106 0 0,0% 1 181 1 0,1%

VST 403 3 0,7% 62 0 0,0% 465 3 0,6%

VM 2 621 0 0,0% 0 0 0,0% 2621 0 0,0%

VN 2442 0 0,0% 0 0 0,0% 2442 0 0,0%

ALLA 9 029 20 0,2% 286 0 0,0% 9315 20 0,2%

      

 

 

    

Endast 20 körfält i standardklass BZ har underkänts p.g.a. svår halka. Några

fler analyser görs därför inte.
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5.7.3 c Vintern 1996/97

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. svår halka framgår av tabellen nedan.

Tabell 77 Körfält och vägrenar som underkänts p. g. a. svår halka vid vädersi-
tuationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid ochunder Övrig
tid, kallfall". Vintern 1996/97.

      

Region Typ av element

K1 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs eI uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk eI

VSK 295 5 1,7% 0 0 0,0% 295 5 1 ,7%

VSÖ 1 145 0 0,0% 60 0 0,0% 1205 0 0,0%

VMN 922 1 0,1% 33 0 0,0% 955 1 0,1%

WÄ 891 4 0,4% 56 0 0,0% 947 4 0,4%

VST 393 1 0,3% 153 0 0,0% 546 1 0,2%

VM 2 866 3 0,1 % 398 0 0,0% 3264 3 0,1%

VN 1 736 11 0,6% 519 0 0,0% 2255 11 0,5%

ALLA 8 248 25 0,3% 1 219 0 0,0% 9467 25 0,3%

           

Endast 25 körfält i standardklass BZ har underkänts p.g.a. svår halka. Några

fler analyser görs därför inte.

5.7 d Förekomst av svår halka efter regn

Kravet att svår halka inte får förekomma gäller för körfält i standardklass B2 och

för vägrenar i standardklass A4 och B2 också vid vädersituationen "Efter regn

utom maxtid, kallfall". Under vintern 1996/97 gäller kravet även vägrenar i stan-

dardklass Bl.

5.7.1 d Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. svår halka framgår av tabell 78.
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Tabell 78 Körfält och vägrenär som underkänts p. g. a. svär halka vid väder-
situationen "Efter regn utom maxtid, källfäll". Vintern 1994/95.

       

Region Typ av element

K1 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs eI uk el uk el

VSK 3 0 0,0% 0 0 0,0% 3 0 0,0%

VSÖ 80 1 1 ,3% 1 2 0 0,0% 92 1 1 ,1%

VMN 16 0 0,0% 0 0 0,0% 16 0 0,0%

WÄ 71 0 0,0% 7 0 0,0% 78 0 0,0%
VST 1 0 0,0% 2 0 0,0% 3 0 0,0%

VM 61 0 0,0% 0 0 0,0% 61 0 0,0%

VN 16 0 0,0% 0 0 0,0% 16 0 0,0%

ALLA 248 1 0,4% 21 0 0,0% 269 1 0,4%

          

Bara ett körfält i standardklass BZ har blivit underkänt p.ga. svär halka efter

regn.

5.7.2 d Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.ga. svår halka framgår av tabell 79.

Tabell 79 Kärfält och vägrenär som underkänts 19. g. a. svär halka vid väder-
Situationen "Efter regn utom mäxtid, kallfäll". Vintern 1995/96.

       

Region Typ av element

K1 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 18 0 0,0% 3 0 0,0% 21 0 0,0%

vsö 51 0 0,0% 8 0 0,0% 59 0 0,0%
VMN 68 0 0,0% 0 0 0,0% 68 0 0,0%

WÄ 68 1 1 ,5% 8 0 0,0% 76 1 1 ,3%

VST 15 0 0,0% 0 0 0,0% 15 0 0,0%

VM 201 1 0,5% 0 0 0,0% 201 1 0,5%

VN 75 0 0,0% 0 0 0,0% 75 0 0,0%

ALLA 496 2 0,4% 1 9 0 0,0% 515 2 0,4%

         

 

Bara två körfält i standardklass B2 har blivit underkända p.g.a. svår halka efter

regn.

5.7.3 d Vintern 1996/97

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.ga. svår halka framgår av tabell 80.
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Tabell 80 Körfält och vägrenar som underkänts p. g. a. svår halka vid väder-
Situationen "Efter regn utom maxtid, kallfall". Vintern 1996/9 7.

      

Region Typ av element

K1 V ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs eI uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 34 0 0,0% 0 0 0,0% 34 0 0,0%

vsö 104 0 0,0% 5 0 0,0% 109 0 0,0%
VMN 91 1 1,1% 4 0 0,0% 95 1 1,1%

WÄ 1 16 0 0,0% 2 0 0,0% 1 18 0 0,0%

VST 32 0 0,0% 1 1 0 0,0% 43 0 0,0%

VM 150 2 1 ,3% 22 0 0,0% 172 2 1 ,2%

VN 37 0 0,0% 25 0 0,0% 62 0 0,0%

ALLA 564 3 0,5% 69 0 0,0% 633 3 0,5%

           

Bara tre körfält i standardklass BZ har blivit underkända p.ga. svår halka efter

regn.

5.7 e Förekomst av halka vid alla vädersituationer

Hittills i avsnitt 5.7 har bristerna halka och svår halka redovisats. Sådana brister

innebär att kraven i driftreglema inte har uppfyllts beträffande att ha tillfreds-

ställande friktion" respektive "att vara fri från svår halka".
Det förekommer emellertid vädersituationer då inga explicita krav ställs på en

viss friktionsnivå. Ett exempel på detta är pågående snöfall där kravet enbart

gäller maxsnödjupet. Det finns också krav som innebär att vissa väglag inte får

förekomma, oberoende av om de är hala eller inte. Exempel är kravet "fri från snö

och is".
För att få en totalbild av förekomsten av halka och svår halka beskrivs i detta

avsnitt friktionstillståndet oberoende av om det är en brist eller inte.

5.7.1 e Vintern 1994/95

I tabell 81 redovisas den totala förekomsten av halka/svår halka vid olika väder-

situationer oberoende av om det är en brist eller inte.

VTI meddelande 859 89



     

Tabell 81 Antal observerade sektionselement, alla typer, samt antal och andel
med halka (inklusive svår halka) vid olika vädersituationer. Vintern
1994/95.

Vädersituation Sektionselement, allat per

antal observerade antal med halka andel med halka

( st.) ( st.) ( % )

Pågående snöfall/snödrev och efter 35 478 4 653 13,1

snöfall/snödrev inom maxtid

Efter snöfall/snödrev utom maxtid 17 480 316 1,8

och under Övrig tid, varmfall

Efter snöfall/snödrev utom maxtid 29 534 1 671 5,7

och under Övrig tid, kallfall

Pågående regn och efter regn inom 7 846 294 3,8

maxtid

Efter regn utom maxtid, varmfall 2 118 17 0,8

Efter regn utom maxtid, kallfall 1 522 50 3,3

Alla 93 978 7001 7,4

    

En summering av tabell 66, 72, 75 och 78 visar att antalet underkända sektions-

element p.g.a. bristen halka/svår halka uppgår till ungefär 1 300 st. Enligt tabell

81 uppgår antalet sektionselement med friktionstillståndet halka/svår halka till

7 000 st, d.v.s. drygt 5 gånger så många. Det ojämförligt största tillskottet, över

4 600 sektionselement med halka, är kopplat till Vädersituationema "pågående

snöfall/snödrev och efter snöfall/snödrev, inom maxtid". Vid dessa vädersitua-

tioner är också andelen element med halka störst, över 13 %.

Ett sätt att undersöka hur allvarligt detta friktionstillstånd år görs i tabell 82

genom att redovisa hur de 7 000 sektionselementen med halka, inklusive svår

halka, fördelas på olika standardklasser.

         

  

 

     

Tabell 82 Sektionselement med friktionstillstândet halka/svår halka uppdelat
på olika standardklasser. Vintern 1994/95.

Sektions- Standardklass

element A1 A2 A3 A4 B 1 B2 C 1 C2 C3 Totalt

Körf'alt 88 302 953 577 1 243 1 234 - - - 4 388

Vägrenar 97 346 441 79 22 8 - - - 993

Fickor 5 180 706 166 99 49 - - - 1 205

GC-vägar - - - - - - 17 116 85 218

Sidoanläggn. - - - - - - 23 141 30 194

Alla 190 828 2 100 822 1 355 1 291 40 257 115 6998
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Av tabellen framgår att huvuddelen av de nästan 4 400 körfälten med halka

återfinns på Bl- och B2-vägar, men även på A2-, A3- och A4-vägar förekommer

många körfält med halka. Vad gäller halka på vägrenar så finns det en stark kon-

centration till standardklass A2 och A3. Halka på bussfickor/rastfickor förekom-

mer framför allt på A3-vägar. För GC-vägar och sidoanläggningar gäller att näs-

tan all halka finns i standardklass C2 och C3.

5.7.1 e Vintern 1995/96

I tabell 83 redovisas den totala förekomsten av halka/svår halka vid olika väder-

situationer oberoende av om det är en brist eller inte.

Tabell 83 Antal observerade sektionselement, alla typer, samt antal och andel
med halka (inklusive svår halka) vid olika vädersituationer. Vintern

     

[995/96.

Vädersituation Sektionselement, alla typer

antal observerade antal med halka andel med halka

( st.) ( st.) ( % )

Pågående snöfall/snödrev och efter 23 578 3 386 14,4

snöfall/snödrev inom maxtid

Efter snöfall/snödrev utom maxtid 17 011 204 1,2

och under övrig tid, varmfall

Efter snöfall/snödrev utom maxtid 55 672 2 855 5,1

och under övrig tid, kallfall

Pågående regn och efter regn inom 3 786 154 4,1

maxtid

Efter regn utom maxtid, varmfall 2 341 30 1,3

Efter regn utom maxtid, kallfall 2 782 126 4,5

Alla 105 170 6 755 6,4

    

En summering av tabell 68, 73, 76 och 79 visar att antalet underkända sektions-

 

element p. g.a. bristen halka/svår halka uppgår till ungefär 2 300 st. Enligt tabell

83 uppgår antalet sektionselement med friktionstillståndet halka/svår halka till

nästan 6 800 st, dvs. 3 gånger så många. Det ojämförligt största tillskottet, nästan

3 400 sektionselement med halka, är kopplat till vädersituationerna "pågående

snöfall/snödrev och efter snöfall/snödrev, inom maxtid". Vid dessa vädersituatio-

ner är också andelen element med halka störst, över 14 %.

Ett sätt att undersöka hur allvarligt detta friktionstillstånd är görs i tabell 84

genom att redovisa hur de nästan 6 800 sektionselementen med halka, inklusive

svår halka, fördelas på olika standardklasser.
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Tabell 84 Sektionselement med friktionstillstândet halka/svår halka uppdelat
på olika standardklasser. Vintern 1995/96.

Sektions- Standardklass

element A1 A2 A3 A4 Bl B2 C2 C3 Totalt

Körfält 128 329 961 466 1099 1342 - - 4325

Vägrenar 143 308 423 14 43 2 - - 933

Fickor 4 190 659 39 81 27 - - 1000

GC-vägar - - - - - - 178 43 230

Sidoanläggn. - - - - - - 89 147 262

Alla 275 827 2043 519 1223 1371 267 190 6750

           

Av tabellen framgår att huvuddelen av de 4 300 körfälten med halka återfinns

på B1- och B2-vägar, men även på A-vägar förekommer många körfält med

halka. Vad gäller halka på vägrenar så finns det en stark koncentration till stan-

dardklass A2 och A3. Halka på bussfickor/rastfickor förekommer framför allt på

A3-vägar. För GC-vägar och sidoanläggningar gäller att nästan all halka finns i

standardklass C2 och C3.

5.7.1 e Vintern 1996/97

I tabell 85 redovisas den totala förekomsten av halka/svår halka vid olika väder-

situationer oberoende av om det är en brist eller inte.
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Tabell 85 Antal observerade sektionselement, alla typer, samt antal och andel

med halka (inklusive svår halka) vid olika vädersituationer. Vintern
1 996/9 7.

Vädersituation Sektionselement, allat per

antal observerade antal med halka andel med halka

( st.) ( st.) ( % )

Pågående snöfall/snödrev och efter 15 374 2 042 13,3

snöfall/snödrev inom maxtid

Efter snöfall/snödrev utom maxtid 17 099 113 0,7

och under övrig tid, varmfall

Efter snöfall/snödrev utom maxtid 49006 2393 4,9

och under Övrig tid, kallfall

Pågående regn och efter regn inom 9 418 414 4,4

maxtid

Efter regn utom maxtid, varmfall 3 839 17 0,4

Efter regn utom maxtid, kallfall 3 022 128 4,2

Alla 97 758 5 107 5,2

     

En summering av tabell 70, 74, 77 och 80 visar att antalet underkända sektions-

element p. g.a. bristen halka/svår halka uppgår till ungefär 1 900 st. Enligt tabell

85 uppgår antalet sektionselement med friktionstillståndet halka/svår halka till

5 100 st, d.v.s. nästan 3 gånger så många. Det ojämförligt största tillskottet, över

2 000 sektionselement med halka, är kopplat till vädersituationerna "pågående

snöfall/snödrev och efter snöfall/snödrev, inom maxtid". Vid dessa Vädersituatio-

ner är också andelen element med halka störst, över 13 %.

Ett sätt att undersöka hur allvarligt detta friktionstillstånd är görs i tabell 86

genom att redovisa hur de 5 100 sektionselementen med halka, inklusive svår

halka, fördelas på olika standardklasser.

               

   

Tabell 86 Sektionselement med Fiktionstillståndet halka/svår halka uppdelat
på olika standardklasser. Vintern 1996/97.

Sektions- Standardklass

element A 1 A2 A3 A4 B 1 B2 C 1 C2 C3 Totalt

Körfält 51 152 554 233 1637 1094 - - - 3721

Vägrenar 64 135 161 10 100 0 - - - 470

GC-vägar - - - - - - 10 57 19 86

Sidoanläggn. 10 100 382 57 254 25 - - - 828

Alla 125 387 1097 300 1991 1119 10 57 19 5105
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Av tabellen framgår att huvuddelen av de 3 700 körfälten med halka återfinns

på Bl- och B2-vägar. Även på A2-, A3- och A4-vägar förekommer dock många

körfält med halka. Vad gäller halka på vägrenar och sidoanläggningar så är den

koncentrerad till standardklass A2, A3 och Bl. För GC-vägar gäller att de flesta

bristerna finns i den mellersta standardklassen C2.

5.8 Förekomst av ojämnheter

Kravet att ojämnheter inte får förekomma gäller för alla typer av sektionselement

vid vädersituationema "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under övrig tid,

kallfall" samt för vägren även vid varmfall.

5.8.1 Vintern 1994/95

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. oj ämnheter framgår av den delade tabellen nedan.

                        

Tabell 87 Sektionselement som underkänts p. g. a. ojämnheter vid vädersitua-
tionerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid,
kallfall " samtför vägren även vid varmfall. Vintern 1994/95.

Region Typ av element

K1 K2 V F
antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs eI uk el uk eI obs el uk el uk el

VSK 831 4 0,5% 12 0 0,0% 1331 0 0,0% 1076 1 0,1%
VSÖ 1287 0 0,0% 18 0 0,0% 1323 1 0,1% 1118 0 0,0%
VMN 2371 33 1,4% 24 0 0,0% 1086 1 0,1% 928 5 0,5%
WÄ 1875 19 1,0% 27 0 0,0% 1638 2 0,1% 1391 12 0,9%
VST 971 7 0,7% 13 0 0,0% 376 1 0,3% 113 0 0,0%
VM 5056 141 2,8% 26 0 0,0% 1005 5 0,5% 1863 15 0,8%
VN 3132 85 2,7% 0 0 0,0% 381 0 0,0% 1120 4 0,4%

ALLA 15523 289 1,9% 120 0 0,0% 7140 10 0,1% 7609 37 0,5%

Region Typ av element

GC SA ALLA
antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 210 0 0,0% 279 0 0,0% 3739 5 0,1%
VSÖ 339 1 0,3% 294 0 0,0% 4379 2 0,0%
VMN 552 1 0,2% 67 0 0,0% 5028 40 0,8%
WÄ 298 1 0,3% 143 3 2,1% 5372 37 0,7%
VST 10 0 0,0% 63 0 0,0% 1546 8 0,5%
VM 69 2 2, 9% 283 1 0 3,5% 8302 1 73 2,1%
VN 21 0 0,0% 39 0 0,0% 4693 89 1 ,9%

ALLA 1499 5 0,3% 1168 13 1,1% 33059 354 1,1%

            

Kravet att ojämnheter inte får finnas tillhör de lättare att uppfylla. Andelen

underkänt är endast 1 %. Huvuddelen av ojämnheterna förekommer på körfält av

typ Kl. En närmare undersökning visar att ojämnheter på körfält i princip bara

finns på Bl- och B2-vägar. Ojämnheter förekommer främst i de två nordligaste
regionerna Mitt och Norr.
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5.8.2 Vintern 1995/96

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p. g.a. oj ämnheter framgår av den delade tabellen nedan.

                        

Tabell 88 Sektionselement som underkänts p. g. a. ojämnheter vid vädersitua-
tionerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid,
kallfall" samtför vägren även vid varmfall. Vintern 1995/96.

Region Typ av element

K1 K2+K3 V F
antal antal andel antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 1469 2 0,1% 71 0 0,0% 1 223 0 0,0% 873 1 0,1%
VSÖ 4 259 2 0,0% 121 0 0,0% 2 352 0 0,0% 2 210 0 0,0%
VMN 3 562 9 0,3% 117 0 0,0% 1 200 0 0,0% 977 1 0,1%
WÄ 5 350 31 0,6% 284 4 1,4% 2 662 5 0,2% 2 381 9 0,4%
VST 1 986 0 0,0% 127 0 0,0% 746 0 0,0% 262 0 0,0%
VM 8 244 65 0,8% 67 0 0,0% 1 232 0 0,0% 2 710 12 0,4%
VN 7900 109 1,4% 0 0 0,0% 611 3 0,5% 3482 3 0,1%

ALLA 32 770 218 0,7% 787 4 0,5% 10 026 8 0,1% 12 895 26 0,2%

Region Typ av element

GC SA ALLA
antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 293 0 0,0% 250 0 0,0% 4179 3 0,1%
VSÖ 543 0 0,0% 605 0 0,0% 10090 0,0%
VMN 575 1 0,2% 89 0 0,0% 6520 1 1 0,2%
WÄ 485 2 0,4% 241 2 0,8% 11403 53 0,5%
VST 1 9 0 0,0% 46 0 0,0% 31 86 0 0,0%
VM 109 1 0,9% 389 3 0,8% 12751 81 0,6%
VN 44 0 0 105 0 0,0% 12142 115 0,9%

ALLA 2 068 4 0,2% 1 725 5 0,3% 60271 265 0,4%

   

  

 

  

  

  

Kravet att ojämnheter inte får finnas tillhör de lättare att uppfylla. Andelen

underkänt är endast 0,4 %. Huvuddelen av ojämnhetema förekommer på körfält

av typ Kl. En närmare undersökning visar att ojämnheter på körfält i princip bara

finns på Bl- och B2-vägar. Ojämnheter förekommer främst i de två nordligaste

regionerna Mitt och Norr.
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5.8.3 Vintern 1996/97

Antalet observerade sektionselement samt antal och andel underkända element

p.g.a. oj ämnheter framgår av den delade tabellen nedan.

Tabell 89 Sektionselement som underkänts p. g. a. ojämnheter vid vädersitua-
tionerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid ochunder Övrig tid,
kallfall " samtför vägren även vid varmfall. Vintern 1996/9 7.

                      

Region Typ av element

K1 K2+ K3 V

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk ei obs eI uk el uk eI

VSK 856 6 0,7% 48 0 0,0% 771 0 0,0%

vsö 4 177 1 0,0% 133 0 0,0% 1 837 0 0,0%
VMN 3 281 3 0,1% 98 0 0,0% 1 212 0 0,0%

VVÄ 4 248 7 0,2% 222 0 0,0% 1 802 1 0,1%

VST 1 674 5 0,3% 77 0 0,0% 725 0 0,0%

VM 9 342 145 1,6% 68 0 0,0% 1 026 1 0,1%

VN 5 766 83 1,4% 0 0 0,0% 519 1 0,2%

ALLA 29344 250 0,9% 646 0 0,0% 7 892 3 0,0%

Region Typ av element

GC SA (inkl. F) ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk eI uk eI obs el uk el uk el obs el uk eI uk el

VSK 184 0 0,0% 682 2 0,3% 2541 8 0,3%

VSÖ 381 0 0,0% 2 964 0 0,0% 9492 1 0,0%

VMN 607 0 0,0% 1 117 0 0,0% 6315 3 0,0%

VVÄ 620 1 0,2% 2 498 5 0,2% 9390 14 0,1 %
VST 20 0 0,0% 320 0 0,0% 2816 5 0,2%

VM 195 1 0,5% 3 230 29 0,9% 13861 176 1,3%

VN 24 0 0,0% 2 569 7 0,3% 8878 91 1,0%

ALLA 2 031 2 0,1% 13380 43 0,3% 53293 298 0,6%

        

    

Kravet att ojämnheter inte får finnas tillhör de lättare att uppfylla. Andelen

underkänt är endast ca 0,5 %. Huvuddelen av ojämnheterna förekommer på kör-

fält av typ Kl. En närmare undersökning visar att ojämnheter på körfält i princip

bara finns på Bl- och B2-vägar. Ojämnheter förekommer främst i de två nord-

ligaste regionerna Mitt och Norr.

5.9 Förekomst av mittsträng

Kravet att mittsträng inte får förekomma på körfält gäller vid vädersituationerna

"Efter snöfall/snödrev utom maxtid ochunder övrig tid, kallfall och varmfall".

5.9.1 Vintern 1994/95

Antalet observerade körfält samt antal och andel underkända sådana sektionsele-

ment p.g.a. mittsträng framgår av tabell 90 nedan.
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Tabell 90 Körfält som underkänts p.g. a. mittsträng vid vädersituationerna
"Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall och
varmfall". Vintern 1994/95.

Region Typ av element

K1 K2 ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel
obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 3159 2 0,1% 341 0 0,0% 3500 2 0,1%

vsö 3445 4 0,1% 301 0 0,0% 3746 4 0,1 %
VMN 4908 23 0,5% 334 2 0,6% 5242 25 0,5%

VVÄ 5330 3 0,1% 452 0 0,0% 5782 3 0,1%

VST 1 582 7 0,4% 1 92 0 0,0% 1774 7 0,4%

VM 6346 35 0,6% 76 0 0,0% 6422 35 0,5%

VN 3132 1 0,0% 0 0 0,0% 3132 1 0,0%

ALLA 27902 75 0,3% 1696 2 0,1% 29598 77 0,3%

            

Förekomst av mittsträngar är i huvudsak specialfall av två andra typer av bris-

ter. Den ena sortens mittsträng, att snö eller is förekommer i vägmitten samtidigt

som övriga observationsytor har barmark, är samma sak som att bristen "före-

komst av snö eller is" bara finns i vägmitt. Den andra sortens mittsträng, att lös

snö eller snömodd förekommer i vägmitten samtidigt som övriga observationsytor

är fria från lösa skikt, är väsentligen bristen "förekomst av lös snö" tillämpad i

vägmitt.

Mittsträngar förekommer sällan, bara ca 80 gånger i landet under hela vintern. I

stort sett alla mittsträngar finns på körfält av typ Kl. Andelen underkänt är

obetydlig, under 0,5 %. En undersökning av mittsträngarnas fördelning på stan-

dardklass visar att 90 % av dem förekommer i standardklass A2 och A3.

5.9.2 Vintern 1995/96

Antalet observerade körfält samt antal och andel underkända körfält p. g.a. mitt-

sträng framgår av tabellen nedan.

     

Tabell 9] Körfält som underkänts p. g. a. mittsträng vid vädersituationerna
"Efter snofall/snodrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall och
varmfall". Vintern 1995/96.

Region Typ av element

K1 K2+K3 ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk el obs el uk el uk el obs el uk el uk el

VSK 2828 12 0,4% 363 0 0,0% 3191 12 0,4%

vsö 6734 38 0,6% 503 0 0,0% 7237 38 0,5%
VMN 51 93 46 0,9% 344 0 0,0% 5537 46 0,8%

VVÄ 8462 22 0,3% 854 2 0,2% 931 6 24 0,3%

VST 2733 17 0,6% 450 2 0,4% 3183 19 0,6%

VM 9452 22 0,2% 153 1 0,7% 9605 23 0,2%
VN 7900 0 0,0% 0 0 0,0% 7900 0 0,0%

ALLA 43302 157 0,4% 2667 5 0,2% 45969 162 0,4%
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Förekomst av mittsträngar är, som tidigare påpekats, i huvudsak specialfall av

två andra typer av brister.

Mittsträngar förekommer ca 160 gånger i landet under hela vintern. I stort sett

alla mittsträngar finns på körfält av typ Kl. Andelen underkänt är obetydlig, under

0,5 %. En undersökning av mittsträngarnas fördelning på standardklass visar att

90 % av dem förekommer i standardklass A2 och A3.

5.9.3 Vintern 1996/97

Antalet observerade körfält samt antal och andel underkända körfält pga. mitt-

sträng framgår av tabellen nedan.

Tabell 92 Körfält som underkänts p. g. a. mittsträng vid vädersituationerna
"Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall och
varmfall". Vintern 1996/97.

 

Region Typ av element

K1 K2+K3 ALLA

antal antal andel antal antal andel antal antal andel

obs el uk el uk eI obs eI uk el uk el obs el uk el uk el

    

VSK 1 775 0 0,0% 210 0 0,0% 1985 0 0,0%
vsö 6 821 73 1,1% 511 0 0,0% 7332 73 1,0%
VMN 5 366 48 0,9% 386 0 0,0% 5752 48 0,8%
VVÄ 7 623 36 0,5% 755 6 0,8% 8378 42 0,5%
VST 2 620 15 0,6% 409 1 0,2% 3029 16 0,5%
VM 10407 33 0,3% 153 0 0,0% 10560 33 0,3%
VN 5 766 3 0,1% 0 0 0,0% 5766 3 0,0%

7 0,3% 42802 215 0,5%

           

ALLA 40378 208 0,5% 2424

 

Förekomst av mittsträngar är, som tidigare påpekats, i huvudsak specialfall av

två andra typer av brister.

Mittsträngar förekommer drygt 200 gånger i landet under hela vintern. I stort

sett alla mittsträngar finns på körfält av typ Kl. Andelen underkänt är obetydlig,

bara 0,5 %. En undersökning av mittsträngarnas fördelning på standardklass visar

att drygt 85 % av dem förekommer i standardklass A2 och A3.

5.10 Begränsad bredd i samhälle

Kravet att körfältsbredden inte får vara smalare än 3 m i samhälle gäller vid alla

vädersituationer.

Antalet underkända körfält p.g.a. begränsad bredd i samhälle uppgick under

vintrama 1994/95-1996/97 till endast 6, 9 respektive 3 st.

Eftersom det inte går att bestämma hur många körfält som finns i samhälle så

går det heller inte att beräkna hur stor andel som underkänts p.g.a. begränsad kör-

fältsbredd.

5.11 Sammanfattning av alla brister

Det material som presenteras i avsnitt 5.1-5. 10 är mycket omfattande och

detaljerat. Resultaten varierar en hel del mellan vintrama, varför det är svårt att se

klara mönster hos olika brister eller mellan vintrarnas karaktär och antalet brister

av olika slag.
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Det bör Också framhållas att såväl regelsystem som observationsrutiner och

datorsystem för lagring och analys av väglagsobservationema har ändrats under

den treårsperiod som de studerade vintrarna omfattar. Dessa ändringar försvårar

jämförande studier och analyser.

För att ändå få en bild av det mest grundläggande resultatet, vilka krav i drift-

reglerna som uppfylls ofta respektive mer sällan, har tabell 93 sammanställts. Där

redovisas antal och andel underkända sektionselement dels för den vanligaste kör-

fälttypen Kl, dels för alla sektionselement med uppdelning på nio brister och tre

vintersäsonger.

              

Tabell 93 Sektionselement som underkänts p. g. a. olika typer av brister. Vint-
rarna 1 994/95-1996/9 7.

Typ av brist Vintern 1994/95 Vintern 1995/96 Vintern 1996/97

Typ av sektionselement Typ av sektionselement Typ av sektionselement

Kl Alla Kl Alla Kl Alla

antal andel antal andel antal andel antal andel antal andel antal andel

uk el uk el uk el uk el uk el uk el uk el uk el uk el uk el uk el uk el

Maxsnödjup 248 1,2 % 332 1,4 % 105 0,8 % 171 1,1 % 247 2,6 % 312 2,0 %

Snö/is 690 4,9 % 1033 5,3 % 334 2,8 % 732 3,8 % 175 1,3 % 338 1,6 %

Lös snö 313 12,9 % 592 8,9 % 1287 11,8 % 2119 11,8 % 724 9,0 % 1052 9,5 %

> 0 cm

Lös snö 160 1,2 % 646 2,2 % 133 0,6 % 876 1,9 % 146 0,7 % 611 1,4 %

> 2 cm

Halka/svår 636 4,1 % 1241 4,2 % 1165 3,6 % 2146 3,9 % 1211 4,1 % 1778 3,5 %

halka (snö)

Halka/svår 15 2,5 % 39 2,6 % 54 3,5 % 97 3,5 % 76 4,8 % 100 2,9 %

halka (regn)

Ojämnheter 289 1,9 % 354 1,1 % 218 0,7 % 265 0,4 % 250 0,9 % 298 0,6 %

Mittsträng 75 0,3 % 77 0,3 % 157 0,4 % 162 0,4 % 208 0,5 % 215 0,5 %

Begränsad 6 okänt 6 okänt 9 okänt 9 okänt 3 okänt 3 okänt

bredd

             

En brist i tabellen dominerar klart alla tre vintrarna när det gäller stor andel

underkänt, både för körfält och för sektionselementen totalt. Bristen är att lös snö

förekommer (lös snö > 0 cm) när kravet säger "fri från lös snö". Andelen under-

känt uppgår till mellan 9 och 13 %.

Tre stycken brister medför att andelen underkänt för Kl och totalt uppgår till

mellan 3 och 5 % under minst två av de tre vintrarna. Dessa brister är att snö eller

is förekommer när kravet är barmark och att halka/svår halka råder vid de två

vädersituationer då tillfredsställande friktion krävs.

Bristerna överskridet maxsnödjup vid pågående snöfall/snödrev och inom

maxtid därefter, snödjup större än gränsen 2 cm samt ojämnheter resulterar oftast i
att bara ca 1 % av sektionselementen blivit underkända.
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Förekomst av mittsträng ligger lägst under alla vintrar med 0,5 % underkänt

eller mindre. Begränsad bredd på körfält i samhälle förekommer mycket sällan.

Följande regionala skillnader har varit tydligast.

0 Bristen förekomst av snö/is är relativt sett vanligare i söder än i norr.

0 Ojämnheter förekommer sällan utom i region Mitt och Norr där denna brist

kan uppgå till 10 a 30 0/0 av totala antalet brister.

De vanligaste bristerna antalsmässigt under de tre vintrama har varit.

1. Förekomst av lös snö eller för stort snödjup när kravet är "fri från lös snö"

eller "högst 2 cm lös snö".

2. Halka/svår halka då tillfredsställande friktion krävs.

3. Förekomst av snö eller is när kravet är barmark.

En genomgång har gjorts av alla brister för att undersöka om någon typ av brist

företrädesvis förekom i hjulspåren på körfält, på det högtrafikerade vägnätet eller

om bristen kraftigt överskred det krav som gäller. Det framkom då att ingen typ

av brist utmärkte sig genom att vara påtagligt mer frekvent än de andra i dessa

avseenden.
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Bilaga 1

Sid 1 (3)

Skillnader mellan DRIFT 94 och DRIFT 96

KÖRFÃLT
DRIFT 96
1. Under vädersituationerna "Pågående snöfall/snödrev och efter snöfall/snödrev

inom maxtid, varmfall och kallfall" ska alla fyra observationsytorna (även kör-

fältskant) beaktas vid bestämning av maxsnödjup.

Under vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid + under Övrig

tid, varmfall och kallfall" samt "Efter regn utom maxtid, varmfall" tillåts mitt-

sträng i vägmitt och kantsträng på observationsyta körfältskant i standardklass

A3 och A4. Kravet är dock att mittsträngen ska vara högst 1 meter bred, ha

högst 1 cm lös snö, vara jämn och ha tillfredsställande friktion. Kravet på

kantsträngen är att den ska ha högst 1 cm lös snö, vara jämn och ha tillfreds-

ställande friktion.

DRIFT 94

l.

2.

Endast tre observationsytor (inte körfältskant) beaktas vid bestämning av

maxsnödjup.

Under vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid + under Övrig

tid, varmfall och kallfall" tillåts mittsträng i vägmitt i standardklass A3 och

A4. Kravet på mittsträngen är dock, vid varmfall, att den ska vara högst 1

meter bred, ha högst 1 cm lös snö, vara jämn och ha tillfredsställande friktion.

Vid kallfall är kravet: högst 1 meter bred och högst 1 cm lös snö.

VÄGRENAR
DRIFT 96
1. De krav som anges för vägren gäller endast om vägrenen är minst 0,75 m

bred, inklusive kantmarkering, ( 2 0,75 m ) och ej finns på motorväg. Är väg-

renen smalare än 0,75 m finns inga krav alls (sådana vägrenar finns normalt

inte med i uppföljningen). För vägren på motorväg gäller samma krav som för

sidoanläggning med undantag av att kravet "tillfredställande friktion" i stan-

dardklass Al-A4 och Bl ersätts av kravet "fri från svår halka".

Under vädersituationerna "Pågående snöfall/snödrev och efter snöfall/snödrev

inom maxtid, varmfall och kallfall" får vägren inte ha större snödjup (maxsnö-

djup) än 10 cm lös snö i standardklass A1 och A2 och inte större snödjup än

15 cm lös snö i standardklass A3, A4, Bl och B2. Gräns för "inom maxtid" är

4, 6, 8, 8, 8 och 8 timmar för standardklass A1, A2, A3, A4, Bl och BZ.

Under vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid + under övrig

tid, varmfall" får vägren i standardklass A3 ha högst 2 cm lös snö, vara jämn

och ha tillfredsställande friktion.

Under vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid + under övrig

tid, kallfall" får vägren i standardklass A3 ha högst 2 cm lös snö, vara jämn

och ha tillfredsställande friktion (samma som varmfallet enligt punkt 2 ovan).

Under vädersituationen "Efter regn utom maxtid, varmfall" ska vägren i stan-

dardklass A3 ha tillfredsställande friktion.

Under vädersituationen "Efter regn utom maxtid, kallfall" ska vägren i stan-

dardklass B] vara fri från svår halka. Under vädersituationen "Efter snö-

fall/snödrev utom maxtid + under övrig tid, kallfall" får vägren i standardklass
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Bilaga 1

Sid 2 (3)

B] ha högst 2 cm lös snö, vara jämn och fri från svår halka. Högst 6 cm lös

snö får dock finnas på vägrenshalvan närmast diket.

DRIFT 94

1. De krav som anges för vägren gäller endast om vägrenen är bredare än 0,75 m,

exklusive kantmarkering, ( > 0,75 m ) och ej finns på motorväg. Är vägrenen

smalare gäller samma krav som för fickor. För vägren på motorväg gäller

samma krav som för fickor.

Inga krav alls finns under denna vädersituation.

Under vädersituationema "Efter snöfall/snödrev utom maxtid + under Övrig

tid, varmfall" ska, i standardklass A3, vägrenshalvan närmast körfält vara fri

från snö och is och vägrenshalvan närmast dike ha högst 2 cm lös snö och vara

jämn.

Under vädersituationema "Efter snöfall/snödrev utom maxtid + under övrig

tid, kallfall" ska, i standardklass A3, vägrenshalvan närmast körfält vara fri

från lös snö, vara jämn och ha tillfredsställande friktion och vägrenshalvan

närmast dike ha högst 2 cm lös snö, vara jämn och ha tillfredsställande frik-

tion.

Under vädersituationen "Efter regn utom maxtid, varmfall" ska, i standard-

klass A3, vägrenshalvan närmast körfält vara fri från is. För vägrenshalvan

närmast dike finns inga krav.

Under vädersituationen "Efter regn utom maxtid, kallfall" ska vägren i stan-

dardklass B] ha tillfredsställande friktion. Under vädersituationen "Efter snö-

fall/snödrev utom maxtid + under övrig tid, kallfall" ska vägren i standard-

klass B] ha högst 2 cm lös snö, vara jämn och ha tillfredsställande friktion.

Högst 6 cm lös snö får dock finnas på vägrenshalvan närmast diket.

SIDOANLÃGGNINGAR
DRIFT 96
l.

2.

Bussficka/rastficka är inget separat sektionselementet utan ingår i sidoanlägg-

ningar. Standardklasser för sidoanläggningar är Al-A4 och B l-B2.

Precis som för vägrenar så gäller att under vädersituationema "Pågående snö-

fall/snödrev och efter snöfall/snödrev inom maxtid, varmfall och kallfall" får

sidoanläggning inte ha större snödjup (maxsnödjup) än 10 cm lös snö i stan-

dardklass A1 och A2 och inte större snödjup än 15 cm lös snö i standardklass

A3, A4, Bl och BZ. Gräns för "inom maxtid" är 4, 6, 8, 8, 8 och 8 timmar för

standardklass A1, A2, A3, A4, Bl och BZ. Under övriga vädersituationer

gäller samma krav som för fickor enligt DRIFT 94 med undantaget enligt

punkt 3 nedan. De krav som gällde för sidoanläggningar enligt DRIFT 94

används inte längre.

Under vädersituationema "Efter regn utom maxtid, kallfall" och "Efter snö-

fall/snödrev utom maxtid + under övrig tid, kallfall" är friktionskravet för

sidoanläggningar i standardklass BZ "fri från svår halka".
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Bilaga 1

Sid 3 (3)

DRIFT 94

l. Bussficka/rastficka är ett separat sektionselement. Sidoanläggning är också ett

separat sektionselement. Standardklasser för fickor är A1-A4 och B1-B2.

Standardklasser för sidoanläggningar är Cl-C3.

2. Inga krav alls finns för bussficka/rastficka under vädersituation "Pågående

snöfall/snödrev och efter snöfall/snödrev inom maxtid, varmfall och kallfall".

För sidoanläggningar finns dock krav på ett största maxsnödjup under denna

vädersituation.

3. Under vädersituationerna "Efter regn utom maxtid, kallfall" och "Efter snö-

fall/snödrev utom maxtid + under Övrig tid, kallfall" är friktionskravet för

fickor i standardklass BZ "tillfredsställande friktion".

GC-VÄGAR
DRIFT 96

Under vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid + under övrig tid,

kallfall" ska GC-vägar ha högst 2 cm lös snö, vara jämna och ha tillfredsställande

friktion.

DRIFT 94

Under vädersituationerna "Efter snöfall/snödrev utom maxtid + under övrig tid,

kallfall" ska GC-vägar vara fria från lös snö, vara jämna och ha tillfredsställande

friktion. '
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Bilaga 2

Sid 1 (6)

Beskrivning av hur olika brister kopplas till vädersituatio-
ner, standardklasser och sektionselement

Vintrarna 1994/95 och 1995/96

1 BRIST: MAXSNÖDJUP

Vädersituationer: Pågående snÖfall/snÖdreV och efter snÖfall/snÖdrev inom maxtid, kallfall

och varmfall.

Standardklasser: Alla.

Typ av element: Kl, K2, K3, GC, SA.

2 BRIST: SNÖ ELLER IS

Vädersituationer: Efter snÖfall/snödrev utom maxtid och under övrig tid, varmfall.

Standardklasser: Al-A4 för Kl, K2 och K3. Al-A3 för V.

Typ av element: Kl, K2, K3, V (inre halva).

3 BRIST: IS

Vädersituation: Efter regn utom maxtid, varmfall.

Standardklasser: Al-A4 för Kl, K2 och K3. Al-A3 för V.

Typ av element: Kl, K2, K3, V (inre halva).

4 BRIST: LÖS SNÖ EJ LIKA MED 0 cm

Vädersituationer: Efter snÖfall/snÖdreV utom maxtid ochunder Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: Al-A4 för Kl, K2 och K3. Al-A3 fÖr V. Cl-C3 fÖr GC.

Typ av element: Kl, K2, K3, V (inre halva), GC.

5 BRIST: LÖS SNÖ > 2 cm

Vädersituationer 1: Efter snöfall/snÖdrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklass: B l-B2 för Kl, K2 och K3. Al-A4 och B l-B2 för V (yttre halva) och F.

A4 och B l-B2 fÖr V (inre halva). Cl-C3 för SA.

Typ av element: Kl, K2, K3, V, F, SA.

Vädersituationer 2: Efter snÖfall/snÖdreV utom maxtid ochunder Övrig tid, varmfall.

Standardklass: Al-A4 fÖr V (yttre halva).

Typ av element: V (yttre halva).
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Sid 2 (6)

6 BRIST: HALKA EFTER SNÖ OCH UNDER ÖVRIG TID

Vädersituationer: Efter snöfall/snÖdrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: A1-A4, Bl fÖr Kl, KZ och K3. Al-A3, Bl fÖr V. Al-A4, Bl-BZ för F.

Cl-C3 för GC och SA.

Typ av element: Alla.

7 BRIST: HALKA EFTER REGN

Vädersituation: Efter regn utom maxtid, kallfall.

Standardklasser: Al-A4, Bl fÖr Kl, KZ och K3. Al-A3, Bl för V. Al-A4, Bl-BZ fÖr F.

Cl-C3 för GC och SA.

Typ av element: Alla.

8 BRIST: SVÅR HALKA EFTER SNÖ + UNDER ÖVRIG TID

Vädersituationer: Efter snÖfall/snÖdrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: BZ fÖr Kl, KZ och K3. A4, BZ fÖr V.

Typ av element: Kl, KZ, K3, V.

9 BRIST: SVÅR HALKA EFTER REGN

Vädersituation: Efter regn utom maxtid, kallfall.

Standardklass: BZ för Kl, KZ och K3. A4, BZ fÖr V.

Typ av element: Kl, KZ, K3, V.

10 BRIST: OJÄMNHETER

Vädersituationer 1: Efter snÖfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: Al-A4 och Bl-BZ för Kl, KZ, K3, F och V. Cl-C3 för SA och GC.

Typ av element: Alla.

Vädersituationer Z: Efter snÖfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, varmfall.

Standardklasser: A1-A4 för V (yttre halva).

Typ av element: V (yttre halva).
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Sid 3 (6)

11 BRIST: MITTSTRÄNG
Vädersituationer 1: Efter snöfall/snödrev ut0m maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: A1-A4 OCh B l-B2.

Typ av element: Kl, K2, K3.

Vädersituationer 2: Efter snöfall/snödrev utom maxtid OChunder Övrig tid, varmfall.

Standardklasser: Al-A4.

Typ av element: Kl, K2, K3.

12 BRIST: BEGRÃNSAD BREDD I SAMHÄLLE

Det går inte att bestämma hur många av de observerade elementen som är belägna i sam-

hälle. Förfullständighetens skull görs ändå en beräkning sam visar de brister s0mfznns.

Vädersituationer: Alla.

Standardklasser: A1-A4 och B 1-B2.

Typ av element: Kl, K2, K3.
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Vintern 1996/97

1 BRIST: MAXSNÖDJUP

Vädersituationer: Pågående snÖfall/snÖdrev och efter snöfall/snÖdrev inom maxtid, kallfall

och varmfall.

Standardklasser: Alla.

Typ av element: Kl, K2, K3, V, GC, SA.

2 BRIST: SNÖ ELLER IS

Vädersituationer: Efter snÖfall/snÖdrev utom maxtid och under övrig tid, varmfall.

Standardklasser: Al-A4 fÖr Kl, K2 och K3. Al-A3 för V.

Typ av element: Kl, K2, K3, V (inre halva).

3 BRIST: IS

Vädersituation: Efter regn utom maxtid, varmfall.

Standardklasser: Al-A4 för Kl, K2 och K3. Al-A3 fÖr V.

Typ av element: Kl, K2, K3, V (inre halva).

4 BRIST: LÖS SNÖ EJ LIKA MED 0 cm

Vädersituationer: Efter snÖfall/snÖdrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: Al-A4 fÖr Kl, K2 och K3. Al-A3 fÖr V.

Typ av element: Kl, K2, K3, V (inre halva).

5 BRIST: LÖS SNÖ > 2 cm

Vädersituationer 1: Efter snÖfall/snÖdrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklass: Bl-B2 fÖr Kl, K2 och K3. Al-A4 och Bl-BZ fÖr V (yttre halva) och SA.

A4 och B l-B2 fÖr V (inre halva). Cl-C3 fÖr GC.

Typ av element: Kl, K2, K3, V, SA, GC.

Vädersituationer 2: Efter snÖfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, varmfall.

Standardklass: Al-A4 fÖr V (yttre halva).

Typ av element: V (yttre halva).
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6 BRIST: HALKA EFTER SNÖ OCH UNDER ÖVRIG TID

Vädersituationer 1: Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: A1-A4, Bl för Kl, K2 och K3. Al-A3, Bl för V. A1-A4, B1-B2 för SA.

C1-C3 för GC.

Typ av element: Alla.

Vädersituationer 2: Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, varmfall.

Standardklass: A3.

Typ av element: V.

7 BRIST: HALKA EFTER REGN

Vädersituation 1: Efter regn utom maxtid, kallfall.

Standardklasser: A1-A4, Bl för Kl, K2 och K3. Al-A3, Bl för V. Al-A4, Bl-BZ för SA.

C1-C3 för GC.

Typ av element: Alla.

Vädersituation 2: Efter regn utom maxtid, varmfall.

Standardklass: A3.

Typ av element: V.

8 BRIST: SVÅR HALKA EFTER SNÖ + UNDER ÖVRIG TID

Vädersituationer: Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: B2 för Kl, K2 och K3. A4, Bl, B2 för V.

Typ av element: Kl, K2, K3, V.

9 BRIST: SVÅR HALKA EFTER REGN

Vädersituation: Efter regn utom maxtid, kallfall.

Standardklass: B2 för Kl, K2 och K3. A4, Bl, BZ för V.

Typ av element: Kl, K2, K3, V.
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10 BRIST: OJÃMNHETER

Vädersituationer 1: Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under Övrig tid, kallfall.

Standardklasser: Al-A4 och B1-B2 för Kl, K2, K3, V och SA. Cl-C3 för GC.

Typ av element: Alla.

Vädersituationer 2: Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under övrig tid, varmfall.

Standardklasser: A1-A4 för V (yttre halva).

Typ av element: V (yttre halva).

11 BRIST: MITTSTRÃNG
Vädersituationer 1: Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under övrig tid, kallfall.

Standardklasser: A1-A4 och B 1-B2.

Typ av element: Kl, K2, K3.

Vädersituationer 2: Efter snöfall/snödrev utom maxtid och under övrig tid, varmfall.

Standardklasser: Al-A4.

Typ av element: Kl, K2, K3.

12 BRIST: BEGRÃNSAD BREDD I SAMHÄLLE

Det går inte att bestämma hur många av de observerade elementen som är belägna i sam-

hälle. För fullständighetens skull görs ändå en beräkning som visar de brister somfznns.

Vädersituationer: Alla.

Standardklasser: Al-A4 och B l-B2.

Typ av element: Kl, K2, K3.
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