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• Vinterväghållningsmetoder
• Inverkan av vinterväghållning på samhälle och trafikanter
• Expertsystem för vinterväghållning
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Förord
Den här rapporten ingår som en del i doktorandprojektet ”Expertsystem för
optimal vinterväghållning”. Syftet med projektet är att utveckla ett datoriserat
beslutstödssystem för arbetsledare inom vinterväghållningen på det statliga väg-
nätet. Rapporten är en kunskapsöversikt som behandlar kunskapsläget inom
vinterväghållning. Vinterväghållningsmetoder, vinterväghållningens inverkan på
trafikanter, vägklimatologi och expertsystem för vinterväghållning är områden
som studeras. Rapporten ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av
expertsystemet inom doktorandprojektet.

Rapporten är skriven av Magnus Ljungberg vid avdelningen för vägteknik,
Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Hög-
skolan i Stockholm. Arbetet har utförts vid Statens väg- och transportforsknings-
institut i Linköping.

Projektet är finansierat av Vägverket genom CDU.
Jag vill tacka mina handledare Professor Rolf Magnusson Högskolan Dalarna

och Doktor Anita Ihs, VTI och min referensgrupp i projektet för synpunkter på
rapporten. I referensgruppen ingår förutom handledarna: Forskningschef Gudrun
Öberg, VTI, Forskningsledare Rein Schandersson, VTI, Professor Sture
Hägglund, LiTH, Doktor Jörgen Bogren, GU, Håkan Wennerström, Vägverket,
Dan Eriksson, Vägverket, Föreståndare Hans Cedermark, CDU och Jan-Erik
Johansson, Vägverket. Ett särskilt tack framförs till Henrik Eriksson, LiTH för
hjälp med kapitlet om expertsystem.

Anita Ihs Magnus Ljungberg
Projektledare Doktorand och författare
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Vinterväghållning och expertsystem – en kunskapsöversikt

av Magnus Ljungberg
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning

Ökat behov av expertsystem för vinterväghållning
Det finns idag inga expertsystem i bruk för vinterväghållning inom driftom-
råden. Behovet av ett sådant system för vinterväghållning har ökat under de
senaste åren. Det beror bland annat på att informationen till arbetsledarna
har blivit alltmer komplex, att driftområdena har blivit större och att en stor
del av arbetsledarna går i pension inom några år.

Syftet med litteraturstudien är att skapa en grov översikt av kunskapsläget inom
vinterväghållning med speciell inriktning på expertsystem anpassade för detta.
Detta görs för att kartlägga vad som redan är gjort och för att peka ut de områden
där brister i kunskap finns. Det är också viktigt att hitta områden där det finns
skilda åsikter.

De huvudområden inom vinterväghållningen som behandlas är metoder,
utrustning och vägväderinformationssystem samt inverkan av vinterväghållningen
på trafiksäkerhet framkomlighet och miljö. I kapitlet om expert- eller kunskaps-
system behandlas expertsystem övergripande och speciella system för vinterväg-
hållning djupare.

Det finns idag inga expertsystem i bruk för vinterväghållning inom driftom-
råden. De expertsystem som används är för automatisk halkbekämpning av broar.
Behovet av ett expertsystem för vinterväghållning har ökat i Sverige under de
senaste åren. De huvudsakliga skälen är att informationen till arbetsledarna har
blivit alltmer komplex, driftområdena har blivit större och en stor del av arbets-
ledarna går i pension inom några år. Konkurrensutsättningen av driften av vägarna
har också lett till att arbetsledarna kan bytas vid skifte av entreprenör, vilket leder
till att områdeskunskapen går förlorad. Arbetsledarna har därför fått det svårare att
skaffa sig mångårig kunskap om driftområdet.

Kunskapsöversikten över vinterväghållningen visar att det finns många brister i
kunskapen för att skapa ett effektivt expertsystem baserat på vetenskapliga
grunder.

Den största bristen är att det finns få undersökningar om inverkan av enskilda
vinterväghållningsåtgärder. Skillnader på väglaget med olika saltgivor samt olika
plogar och plogskärs renplogningsförmåga är ett par av områdena som är brist-
fälligt undersökta.

Det finns stora brister även inom de flesta andra områdena och flertalet stora
forskningsprojekten i Sverige är mer än tio år gamla.

Vinterväghållning är också en verksamhet där en stor del av utvecklingen har
bedrivits inom Vägverkets driftorganisation. Den har inte publicerat sina studier i
samma utsträckning som ett universitet eller annat forskningsinstitut skulle ha
gjort vilket gör att en stor del av kunskapen är opublicerad.
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För att föra ut kunskapen om nya metoder och strategier som det mycket om-
fattande MINSALT-projektet kom fram till satsade Vägverket på olika typer av
information till sin egen driftorganisation. Det fanns ett behov av att ge ett bättre
beslutsunderlag för utförare. Vägverket initierade därför ett projekt där en proto-
typ till ett expertsystem, VVEXP, utvecklades. Expertsystem eller kunskaps-
system är datorprogram som försöker att lösa problem på ett sätt som liknar en
verklig expert. Kunskapen i programmen består av regler, i en databas, som har
identifierats och skrivits ned från intervjuer med experter inom området. Med ett
expertsystem kan val av korrekt och mest effektiv åtgärd underlättas och därmed
ökar också förutsättningarna för att minska saltförbrukningen och även reducera
olycksrisken på vägarna vintertid. VVEXP provades under två vintersäsonger på
ett par driftområden och mottogs väl av användarna. På grund av finansierings-
problem lades den fortsatta utvecklingen av VVEXP ned.

Det finns ett behov av en utveckling av ett nytt expertsystem för vinterväg-
hållning.
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Winter Road Maintenance and Expert Systems – an Knowledge Overview

by Magnus Ljungberg
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95  Linköping Sweden

Summary

Increased need for an expert system in winter road maintenance
Today, there are no expert systems in use for winter road maintenance in the
operating districts. The need for such a system has increased in recent years,
partly because information to supervisors has become increasingly complex,
operating districts have become larger and many supervisors will be retiring
within the near future.

The aim of the literature study is to obtain a good overview of present knowledge
in winter road maintenance with particular attention to expert systems adapted for
this purpose. This is being done to chart the work already done and to identify
areas where knowledge is insufficient. It is also important to find areas where
there are diverging views.

The main areas in winter road maintenance dealt with are traffic safety, traffic-
ability, environment, methods, equipment, and road weather information systems.
The chapter on expert or knowledge systems deals with expert systems in general
and winter road maintenance systems in particular.

At present, there are no expert systems in use for winter road maintenance in
the operating districts. The expert systems that are in use are designed for auto-
matic de-icing on bridges. The need for an expert system for winter road main-
tenance has increased in Sweden in recent years. The main reasons are that infor-
mation to supervisors has become increasingly complex, the operating districts
have grown in size and many supervisors will be retiring during the coming years.
The introduction of competition in road operation has also led to supervisors
being replaced when subcontractors are changed, which leads to a loss of specific
knowledge of a district. Supervisors thus face greater difficulties in acquiring long
experience of the districts.

The overview shows that there are many shortcomings in knowledge for
creating an efficient expert system based on a scientific approach.

The greatest deficiency is that there are few investigations of the influence of
individual winter road maintenance measures. Differences in road conditions with
different salt dosages, different types of snow plough and different capacities of
snowploughs are some of the areas that have been inadequately studied.

There are also major shortcomings in most other areas and the majority of
research projects in Sweden are over ten years old.

However, winter road maintenance is also an operation where much develop-
ment has been carried on within the organisation of the National Road Admini-
stration. The organisation has not published its studies to the same extent as a uni-
versity would have done, which has caused much of the knowledge to remain un-
published.
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To disseminate knowledge of new methods and strategies such as those
developed by the new MINSALT project, the National Road Administration has
concentrated on distributing various types of information to its own operating
organisation. Since there was a need to provide a better decision basis for con-
tractors, the National Road Administration initiated a project to develop a proto-
type for an expert system, VVVEXP. Expert systems or knowledge systems are
computer programs that attempt to solve problems in the same way as a human
expert. The knowledge in the programs consists of rules in a database that have
been identified and written down during interviews with experts in the area. Using
an expert system facilitates the choice of the correct and most effective action, and
thereby enhances the prospects of reducing salt consumption and reducing the
accident risk on roads in winter. VVEXP was tested for two winter seasons in two
operating districts and was well received by the users. However, owing to funding
problems, further development of VVEXP was discontinued.

There is a need for development of a new expert system for winter road main-
tenance.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Vinterväghållning är ett sammanhållande namn på de aktiviteter som en väg-
hållare utför för att hålla vägarna användbara när de påverkas av snö, is och kyla.
De huvudsakliga aktiviteterna är plogning, saltning, sandning och isrivning. Snö-
bortforsling och trumtining är också vinterväghållningsaktiviteter. Normala under-
hållsåtgärder som potthålslagning är inte vinterväghållningsåtgärder, även om de
utförs på vintern.

Vinterväghållningen i Sverige står för en stor del av kostnaden för vägunder-
hållet. Vägverkets kostnader för vinterväghållningen uppgår till ca 1,5 miljarder
kronor per år (Vägverket, 2000). Kommunernas kostnader är något lägre, ca 1
miljard. Utan vinterväghållning skulle många vägar vara oframkomliga under
vinterhalvåret. I dag kräver också industrin att vägarna alltid ska vara
framkomliga för att klara sina leveranser. Olyckskvoten är högre på vintern än
sommaren men skadeföljden är lindrigare på vintern, (Nilsson & Obrenovic,
1998). Vinterväghållningen bidrar till att minska olycksrisken på vintern
(Johansson, 1997).

Vinterväghållningen påverkar miljön. Saltet orsakar skador på vegetationen
och grundvattnet (Blomqvist, 1998). Saltet påverkar också urlakningen av vissa
tungmetaller i marken. Påverkan på människors hälsa p.g.a. saltning på vägar är
försumbar. Sandningssanden tär på våra grustillgångar och sätter igen brunnar.
Saltningen gör också vägbanorna fuktigare. Detta leder till mer stänk och en ökad
användning av spolarvätska och rengöringsmedel.

På de större vägarna i södra Sverige är saltning den vanligaste åtgärden medan
på mindre vägar och i Norrland är det sandning som är vanligast. En normal vinter
i Sverige sprids det mellan 200 000 och 350 000 ton salt på vägarna (Vägverket,
2000). Saltet orsakar rost på fordon. Kostnaderna för miljöpåverkan är svåra att
kvantifiera men de är inte försumbara. Kostnaden för rost på fordon p.g.a. vägsalt
är över 1,5 miljarder kronor per år (Öberg et al., 1985). Nya bilar, tillverkade från
ca 1990 och framåt, har ett mycket bättre rostskydd än de bilar som har studerats i
tidigare undersökningar. Detta kommer att leda till att kostnaderna för korrosion
av bilplåt kommer att minska dramatiskt. Nya bilar innehåller mer elektronik än
äldre och det ta kan leda till att kostnaderna för korrosion av elektriska
komponenter och kopplingar i bilar ökar. Ökningen kan vara av samma storleks-
ordning som minskningen av plåtkorrosion.

För att minska saltanvändningen genomfördes under slutet av 80-talet och
början av 90-talet ett stort forskningsprogram, MINSALT, i Sverige (Öberg,
Gustafson & Axelson, 1991). Resultatet av MINSALT var bl.a. att förslag på
strategier och metoder som väsentligt kunde minska skadeverkningarna av salt-
användningen med bibehållen trafiksäkerhet togs fram. För att föra ut kunskapen
om de nya metoderna och strategierna satsade Vägverket på olika typer av infor-
mation till sin egen driftorganisation. Det fanns ett behov av att ge ett bättre
beslutsunderlag för utförare. Behovet av mer information och bättre beslutsunder-
lag har även påvisats i andra sammanhang.

Under två vintrar, 1993–1995, gjordes en undersökning av trafikolyckor inom
några driftområden. Denna undersökning publicerades i en rapport ”Haveriut-
redning: vinterväghållning” (Ihs, Gustavsson, Persson, Öberg & Wretling, 1996b).
Väder- och väglagsomständigheter kring olyckstidpunkten studerades tillsammans
med utförda vinterväghållningsinsatser. Trots att några definitiva resultat ej kunde
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fastställas kunde det bl.a. konstateras att halkbekämpning vid anmärkningsvärt
många tillfällen hade satts in för sent, dvs. efter det att halka uppstått, trots att
detta borde ha kunnat förutses i god tid med den information som erhålls från
VViS-stationerna. Att några definitiva resultat ej kunde fastställas berodde på att
antalet olyckor som kunde utredas var för få. Behovet av ett hjälpmedel för att
kunna samla och utvärdera tillgänglig information framgår klart.

Redan 1991 initierade Vägverket därför ett projekt där en prototyp till ett
expertsystem, VVEXP, utvecklades (Malmberg & Axelson, 1991). Expertsystem
eller kunskapssystem är datorprogram som försöker att lösa problem på ett sätt
som liknar det sätt en verklig expert använder. Kunskapen i programmen består av
regler, i en databas, som har identifierats och skrivits ned som ett resultat av
intervjuer med experter inom området. De använder logiska resonemang och
sökalgoritmer. Med ett expertsystem kan val av korrekt och mest effektiva åtgärd
underlättas och därmed ökar också förutsättningarna för att minska
saltförbrukningen och även reducera olycksriskerna på vägarna vintertid. VVEXP
provades under två vintersäsonger på ett par driftområden och mottogs väl av
användarna. På grund av finansieringsproblem lades dock den fortsatta
utvecklingen av VVEXP ned.

År 1996 beslutade Vägverket att finansiera ett doktorandprojekt som skulle ut-
veckla ett expertsystem för optimal vinterväghållning. Denna litteraturstudie är en
av rapporterna inom projektet.

1.2 Syfte
Syftet med litteraturstudien är att skapa en grov översikt av kunskapsläget inom
vinterväghållningsområdet med speciell inriktning på expertsystem anpassade för
detta. Detta görs för att kartlägga vad som redan är gjort och för att peka ut de om-
råden där brister i kunskap finns. Det är också viktigt att hitta områden med
motstridiga resultat.

Avsikten med litteraturstudien är att samla in material som kan vara användbart
i ett expertsystem för vinterväghållning. Materialet gör inget anspråk på att ge en
fullständig beskrivning av forskningsfronten varken vad avser expertsystem i all-
mänhet eller metoder i vinterväghållningen och vinterväghållningens inverkan på
trafikanter och samhälle.

De huvudområden inom vinterväghållning som behandlas är trafiksäkerhet,
framkomlighet, miljö, metoder, utrustning och vägväderinformationssystem. I
kapitlet om expert- eller kunskapssystem behandlas expertsystem i allmänhet
övergripande och speciella expertsystem för vinterväghållning djupare.

Tyngdpunkten i studien ligger, vad gäller vinterväghållning, på de senast pub-
licerade rapporterna. Kapitlet om expertsystem är skrivet för att ge en allmän
överblick över ämnet och kan sakna en del av den senaste utvecklingen. Studien
inkluderar inte den historiska utvecklingen. Huvuddelen av materialet kommer
från Sverige även om flera rapporter från USA och de övriga nordiska länderna
också finns med.

1.3 Arbetsmetodik för litteraturstudie
Det studerade materialet kommer från sökningar i biblioteksdatabaser som t.ex.
Roadline och IRRD. Internetsökningar, tips från kollegor och konferensbidrag har
också studerats.
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Eftersom området expertsystem för vinterväghållning är nytt finns det mycket
lite litteratur inom området. Vinterväghållning är en aktivitet som sköts av väg-
hållarmyndigheter som också gör en stor del av utvecklingen inom området. De
publicerar mycket lite av sina försök vilket gör att informationen är bristfällig.
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2 Expertsystem
2.1 Allmänt
Expertsystem är en del av vad datavärlden kallar för artificiell intelligens (AI). AI
har sitt ursprung långt tillbaka i tiden då man började tänka att den mänskliga
hjärnan arbetade som en maskin. Expertsystem eller kunskapssystem är dator-
system som försöker att efterlikna mänskliga experters metodik för problem-
lösning.

Kapitlet är i huvudsak en översikt över expertsystem. Det gör inga anspråk på
att vara heltäckande eller inkludera all den senaste tekniken.

2.1.1 Historisk utveckling
Det var först med datorns tillkomst som dessa tidiga tankar om AI kunde testas.
Under 50-talet utvecklades enkla program för att t.ex. spela dam. År 1958
utvecklade John McCarthy programspråket LISP, list programming, som blev det
dominerande språket för AI-programmering (Russell & Norvig, 1995).

Ett språk eller programspråk för programmering är en typ av program. Språken
består av olika kommandon, regler och algoritmer. Genom att använda dessa
byggstenar tillsammans med egen information kan man bygga program.

Språket LISP är ett symbolspråk. Det är skapat för att hantera logiska resone-
mang och symboler. LISP klarar att hantera abstrakta resonemang. I konventio-
nella språk, t.ex. C, är det inte lika enkelt, även om de kan hantera rekursion. LISP
använder rekursion medan vanliga språk normalt använder iteration för
problemlösning. Ett exempel på rekursion är om programmet söker efter ett värde
på c och upptäcker att värdet på a är nödvändigt för att veta c så börjar program-
met om med samma procedur, men söker efter ett värde på a. Ett exempel på
iteration är att programmet börjar med ett värde, t.ex. a, och gör en beräkning.
Svaret, t.ex. b, används sedan som nytt ingångsvärde. När skillnaden mellan in-
gångsvärde och svar är mindre än ett bestämt värde slutar programmet att göra
beräkningar och ger det sista värdet som svar.

LISP program tenderar att bli mycket stora och därför översätts ofta LISP-
program till konventionella språk för att minska storleken och öka exekverings-
hastigheten. Idag har LISP:s kod översatts till modernare språk som C++. Den
mesta programmering, inom expertsystemområdet, som sker idag är i moderna
språk. Anledningen är att språken ger mindre och snabbare program. Dessutom
har dagens programmerare mer utbildning på dessa än på LISP-liknande språk.

Med ökad datorkraft och kunskap gick man vidare och 1968 utvecklades ett
program för diagnostik av blodinfektioner, som heter MYCIN. MYCIN är baserat
på expertintervjuer och inte en teoretisk modell. Programmet fungerade enligt
tester bättre än nyutexaminerade läkare.

Genom att fler och fler expertsystem utvecklades som hanterade verkliga prob-
lem, ökade kraven på att kunskapsrepresentationen i språken skulle vara hanter-
bar. Med kunskapsrepresentationen menas den form den från experten inhämtade
kunskapen måste skrivas på för att programspråket ska kunna förstås. I LISP är
det även för experter svårt att skriva om vanlig kunskap till en form som LISP kan
förstå. Ett av de programspråk som utvecklades för att hantera detta är Prolog. Det
är ett språk som bygger på grundläggande logiska resonemang och symbolhante-
ring och använder bakåtlänkning, se kap. 2.2, för problemlösning. Prolog utveck-
lades av fransmannen Alain Colmerauer 1972.
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2.1.2 Kommersiell utveckling
Det första expertsystemet som hade kommersiell framgång var DEC (Digital
Equipement Company) XCON som lanserades 1981 och de första utvecklings-
verktygen, så kallade skal, fanns att köpa 1983, (Russell & Norvig, 1995). Ett av
de första och mest framgångsrika ”skalen” var EMYCIN. EMYCIN är i princip
programmet MYCIN utan kunskapsdatabas, se figur 2.2. Genom att skapa en ny
kunskapsdatabas kan ett nytt expertsystem skapas i EMYCIN utan att nya
algoritmer behöver programmeras.

Ökningen av antalet lanserade expertsystem har varit dramatisk, 1985 fanns det
50 och 1988 2200 system (Harmon & Sawyer, 1989). Idag är expertsystem
mycket vanliga och används inom flera områden som t.ex. transport, inköp och
medicin. De flesta expertsystemen är idag integrerade i större system t.ex. produk-
tionsstyrningssystem inom industrin.

2.1.3 Skillnader mellan expertsystem och system baserade på ana-
lytiska lösningsmetoder

Skillnaden mellan expertsystem och vanliga program, program baserade på ana-
lytiska lösningsmetoder, är sättet att leta reda på lösningarna. I ett vanligt program
söker datorn ett förbestämt sätt igenom all data och all kunskap finns inbyggd i
algoritmerna. Ett expertsystem använder någon typ av algoritm för att hitta rätt.
All data behöver inte alltid genomsökas i ett expertsystem. I ett expertsystem är
också data- och kunskapsdatabasen separerade. Expertsystem kan förklara hur det
har kommit fram till en lösning.

Expertsystem kan hantera logiska resonemang och symboler. Vad som normalt
kallas information kan delas in i tre nivåer (Smith, 1996) data, information och
kunskap; – 10 är data, -10°C är information och ”Om det är -10°C ute är det kallt”
är kunskap.

Ett exempel på hur kunskap kan förenkla beslut kan visas genom att ta reda på
vad en resa mellan Göteborg och Stockholm skulle kosta. Om man kan ta alla
vägar och färdsätt mellan städerna så fås en mycket stor mängd möjliga resalter-
nativ och kostnader. Om jag vet vilket färdsätt, om jag vill stanna i någon stad på
vägen och om jag vet vilken väg som är kortast kan alternativen begränsas avse-
värt.

2.1.4 Grunder för expertsystemuppbyggnad
Enligt Björn Möller, PITCH, finns det tre grundkriterier som ska vara uppfyllda
för att ett expertsystem ska komma att utnyttjas.

1. Det måste finnas ett behov
2. Det måste finnas experter
3. Det måste finnas en marknad.

För att underlätta uppbyggnaden av ett expertsystem, som ofta är omfattande, är
en modell över hur arbetet ska fortlöpa ett viktigt hjälpmedel. En modell för att
bygga expertsystem är METAMETH-metoden (Nordbö, Vestli & Sölvberg,
1991). Bakgrunden till metoden är att det behövs ett mellansteg mellan den in-
formation som fås ur intervjuer och den information som datorprogrammet kan
förstå. Metoden bygger på en femstegs utvecklingsprocess. De fem stegen är:
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1. Problemdefinition
2. Kunskapsmodellering
3. Systemdesign
4. Implementering och utprovning
5. Installation och underhåll

Problemdefinition: Målen med detta steg är att få en överblick över systemet,
definiera problemet och att göra en lämplighetsstudie.
Kunskapsmodellering: I detta steg sker kunskapsinsamlingen och omvandling av
kunskapen till en modell. Detta sker i två faser. Den första fasen är kontakten med
experterna och den andra fasen är en analys av kunskapen som resulterar i en
modell. Detta steg är iterativt, vilket betyder att den modell som genereras i
analysfasen visas för experten som gör justeringar.
Systemdesign: I detta steg transformeras modellerna till ett färdigt system. Här
utarbetas principer för att systemet ska kunna implementeras. Hur kunskapen ska
representeras i systemet, vilken typ av inferens, hur osäkerhet behandlas och
användargränssnittets utformning är beslut som fattas i detta steg.
Implementering och utprovning: I detta steg byggs systemet och testas. Under
tester visar det sig ofta att revideringar av modeller är nödvändiga.
Installation och underhåll: Efter installation krävs kontinuerligt underhåll under
hela systemets livstid.

5. Installation 
och underhåll

4. Implementering 
och utprovning

3. Systemdesign
2. Kunskapsmodellering

1. Problem-
definition

Representation

Prototyp Utvärdering

Kunskaps-
inhämtning

Analys

Figur 2.1  METAMETH livscykelmodell, (Nordbö et al., 1991)
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En liknande modell presenteras i boken Introduction to Knowledge Systems
(Stefik, 1995). Även i denna modell delas processen in i fem steg:

1. Identifiering – Projektgruppen fastställer målen för projektet och identifie-
rar användare och experter.

2. Koncept – Här utvecklas en modell för hur projektet ska genomföras, hur
problem ska lösas.

3. Formalisering – Här utvecklas en formell modell av uppgiften. En full-
ständig modell med detaljerade delar.

4. Implementering – Utveckling av en fungerande prototyp av systemet.
5. Testning – Här testas modellen och återföring sker till tidigare steg med

korrigeringar.

2.1.5 Nyckelpersoner
För att konstruera ett expertsystem krävs medverkan av ett antal personer. Några
av dessa är nyckelpersoner. Nedan räknas dessa personer upp och deras huvud-
sakliga uppgift vid konstruktion av ett expertsystem (Smith, 1996).
Kunskapsingenjören: Kunskapsingenjören är den person som är ansvarig för
kunskapsinsamlingen, val av experter och han bestämmer också vilken typ av
expertsystem som ska konstrueras.
Experten: Experten är den eller de personer som har kunskapen som ska föras in i
expertsystemet.
Systemingenjören: Systemingenjören är den person som har hand om program-
mering och systeminstallation. I de flesta fall är detta samma person som kun-
skapsingenjören.
Användaren: Personen eller grupp av personer som ska använda det färdiga
systemet.

2.2 Olika typer av expertsystem
Det finns tre grundtyper av expertsystem. En grundtyp är regelbaserade system,
en annan grundtyp är induktionsbaserade system och den tredje grundtypen är
case-based-reasoning system. Neurala nätverk kallas ibland expertsystem, men
brukar i litteraturen separeras från dessa även om de kan lösa likartade problem. I
den fortsatta texten räknas inte neurala nätverk som expertsystem. De olika
typerna beskrivs senare.

2.2.1 Expertsystems uppbyggnad
Ett expertsystem är uppbyggt av fyra huvudbeståndsdelar: en kunskapsdatabas, en
indatabas, en inferensmaskin och ett användargränssnitt. I figur 2.2 visas en
schematisk uppbyggnad av ett expertsystem. Förklaringssystemet är en del av
användargränssnittet men visas i figuren som en egen del.
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Användare

Kunskapsingenjör1 Externa sensorer2

1Kunskapsingenjören underhåller och uppdaterar systemet
2Externa sensorer används ej i alla system

Indatabas

Förklarings-
system

Användar-
gränssnitt

Kunskaps-
databas

Inferensmaskin

Figur 2.2  Schematisk bild över uppbyggnad av ett expertsystem.

2.2.1.1 Indatabasen
Kunskapsinsamlingssystem kallas ofta för indatabasen. Experten eller kunskaps-
ingenjören är endast delaktiga vid byggandet av systemet och vid uppgraderingar.
Förklaringssystemet används för att förklara de beslut som systemet föreslår
eftersom de inte förklaras automatiskt. Indatabasen innehåller all data som behövs
för att lösa problemet. Här finns bakgrundsdata och annan data som behövs. In-
databasen är kopplad till användargränssnittet.

2.2.1.2 Kunskapsdatabasen
Kunskapsdatabasen innehåller den lagrade kunskapen inom området. Detta är det
som blir resultatet av kunskapsinsamlingen. Kunskapen kan vara representerad på
olika sätt. Det vanligaste är som regler, se kapitel 2.2.3. Andra vanliga sätt är som
objekt även kallat ramar. I ett system kan båda användas för att representera olika
saker.

Med objekt menas att data klassificeras i klasser med tillhörighet. Databasen
struktureras i ett hierarkiskt system. Objekten ärver egenskaper från objekt ovan-
för dem i strukturen. För förståelse kan som  exempel en fordonsdatabas
användas. Grundobjektet blir i exemplet fordon. Fordon kan delas in i bl.a.
objekten bilar och motorcyklar. Objektet bilar kan ges attributen fyra hjul och
motor. Sedan kan objektet bilar delas in underobjekt som t.ex. herrgårdsvagnar
och sedaner. Om objektet sedaner ges attributet vanlig baklucka, har sedaner
attributen vanlig baklucka, fyra hjul och motor. Uppdelningen kan sedan fortsätta.
En fördel med ett objektbaserat system är att nya data, i exemplet en ny bilmodell,
behöver bara placeras i rätt objektsgrupp och tilldelas de attribut som är unika.
Alla andra attribut som karakteriserar dessa nya data är givet av placeringen i
strukturen. I dessa system är det lättare än i vanliga regelsystem att få en överblick
och det är lättare att redigera data. Moderna system är ofta hybrider av regler och
objekt.
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2.2.1.3 Inferensmaskinen
Inferensmaskinen är hjärnan i ett expertsystem. Det är den som bestämmer hur
kunskapsdatabasen ska genomsökas. Inferensmaskinen kan hantera information
av symboltyp. Inferensmaskinen drar slutsatser genom att besluta vilka krav som
är uppfyllda av indata (Giarratano & Riley, 1998). Sökningen sker enligt en
sökalgoritm. Hur sökalgoritmen arbetar förklaras under respektive systemkapitel,
kapitel 2.2.2 till kapitel 2.2.4.

2.2.2 Induktionssystem
I ett induktionssystem skapas ett sökträd från en tabell med attribut och värden.
Sökträdet som skapas av inferensmaskinen är det effektivaste utifrån de antal
frågor som behöver besvaras. I figur 2.3 och figur 2.4 (Harmon & Sawyer, 1989)
visas ett exempel på hur ett induktionssystem kan omvandla en tabell till ett effek-
tivt sökträd för att på bästa sätt välja en lämplig skrivare i ett datorsystem. Efter-
som exemplet är hämtat ur en engelsk bok är tabellen på engelska. I kolumnerna
är värden för olika attribut angivna och varje rad motsvarar specifikationen på en
skrivare.

Induktion är användbart när problemet kan formuleras som ett antal val och
endast ett svar är det bästa. I dag utvecklas inte expertsystem som endast använder
induktion som inferens. De flesta av dagens system är hybridsystem (se 2.2.6) där
induktion används för att strukturera kunskapsdatabasen.

Induktion kan användas för att rangordna attribut. Det attribut som rangordnas
högst är det attribut som minskar sökträdet mest. Ur boken (Harmon & Sawyer,
1989) tas ett exempel på ett system för att välja skrivare. I exemplet är Price det
viktigaste attributet. Induktion visar också om det finns luckor i kunskapsdata-
basen. I exemplet är det när det i sökträdet står no data. Det betyder, i exemplet,
att för attribut – värdekombinationen price = low och quality = near_letter finns
det ingen skrivare i databasen. Ett induktionssystem visar också om det finns två
identiska attribut – värdekombinationer med olika svar. I exemplet finns inga
sådana kombinationer.

Speed Bit-images Quality Fonts Price Printer
Low No Letter Fixed Low Daisy_wheel_type_1
Low Yes Draft Variable Medium Dot_matrix_type_1
Medium Yes Draft Fixed Low Dot_matrix_type_1
Medium Yes Near_letter Variable Medium Dual_dot_matrix
High Yes * Variable High Laser_printer
High Yes Near_letter Variable Medium Dot_matrix_type_2
High No Letter Fixed Medium Daisy_wheel_type_2
Low Yes Near_letter Variable High Dual_dot_matrix
* No Letter Fixed Medium Daisy_wheel_type_2

Figur 2.3  Ursprungsmatris i ett induktionssystem (Harmon). Värdet * betyder att
cellen kan anta vilket värde som helst.
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PRICE

 Low QUALITY Letter daisy-wheel_type_1
Draft dot_matrix_type_1
Near_letter no data

 Medium QUALITY Letter daisy_wheel_type_1
Draft dot_matrix_type_1
Near_letter SPEED Low no data

Medium dual_dot_matrix
High dot_matrix_type_2

 High SPEED Low dual_dot_matrix
Medium no data
High laser_printer

Figur 2.4  (Harmon & Sawyer, 1989) Resultatet av induktion på ingångsmatrisen
i figur 2.3.

2.2.3 Regelsystem
Regelsystem är det vanligaste sättet att bygga expertsystem på. Kunskapen är
representerad som regler. Regler är ofta lämpliga för att det är lätt för en människa
att förstå regler uppbyggda med om-då struktur. Det liknar också det sätt på vilket
människor fattar beslut (Smith, 1996). En nackdel är att vid stora regelmängder,
över ca 50, blir det svårt att överblicka (Sandahl, 2000). För att minska detta prob-
lem används numera hybridsystem, se kapitel 2.2.6.

Oavsett ordningen på reglerna i systemet och om-satserna inom reglerna kom-
mer ett regelbaserat system fram till samma lösning. Det som förändras är vilken
ordning som programmet frågar efter saknade uppgifter.

Figur 2.5 visar ett exempel på hur regler för val av skrivare kan se ut. Det som
står till vänster om =-tecknet kallas för attribut och det som står till höger kallas
för värde. Som exempel kan första raden i figur 2.5 användas. Där står speed =
low. Speed är attribut och low är värdet på attributet.
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Regel 1
IF speed = low AND

bit_images = no AND
quality = letter AND
fonts = fixed AND
price = low

THEN printer = daisy_wheel_type_1

Regel 2
IF speed = high AND

bit_images = yes AND
fonts = variable AND
price= high

THEN printer = laser_printer

Regel 3
IF overnight_batch_printouts = yes AND

letter_printing_in_less_than_10_minutes = no
THEN speed = low

Figur 2.5  (Harmon & Sawyer, 1989) exempel på regler i ett regelbaserat expert-
system för val av skrivare. Denna figur visar samma typ av kunskap som figur 2.4,
men ska ses som helt fristående.

Regelbaserade expertsystem använder antingen bakåtlänkning eller framåtlänk-
ning som inferens.

2.2.3.1 Bakåtlänkning
Slutledning genom bakåtlänkning, som är det vanligaste sättet i regelbaserade
expertsystem, fungerar genom att målet för problemet, t.ex. ”Vilken skrivare ska
jag välja?”, skrivs in i datorns arbetsminne och sedan letar programmet igenom
reglerna för att kontrollera om någon regel passar.

För att förklara bakåtlänkning används reglerna i figur 2.5. Vi söker efter en
skrivare. Printer, skrivare, blir då vårt mål som skrivs in i datorns arbetsminne.
Programmet letar efter om det finns en regel med en THEN-sats som ger ett värde
för printer. I regel 1 hittar programmet satsen THEN printer = daisy_wheel_typ_1.
Inferensmaskinen backar sedan i regeln till första IF-satsen. I exemplet hittas då
IF speed = low AND, som lagras i datorns minne. Inferensmaskinen börjar om
och letar efter en regel som har en THEN-sats som ger ett värde på speed. I regel
3 hittas ”THEN speed = low”. Den backar sedan till första IF-satsen i regeln och
lägger in overnight_batch_printouts i arbetsminnet. När programmet nu söker ett
värde på overnight_batch_printouts hittar den inget. Programmet frågar då an-
vändaren om ett värde på overnight-batch-printout som ska skrivas in i datorns
arbetsminne. Användaren kan ange värdena yes eller no. Om användaren anger
värdet no avskrivs regel 3 och programmet går tillbaka till att finna ett värde på
speed. Den hittar inget och ställer därför en fråga till användaren för att han ska
ange ett värde på attributet speed. Om användaren skriver high kan regel 1
uteslutas och datorn söker efter en annan passande regel. Regel 2 passar men
värdena för bit_images, fonts och price saknas i exemplet. Programmet frågar där-
för användaren och om han anger värdena yes, variable respektive high kommer
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programmet att kunna svara laser_printer på den ursprungliga frågan som var
”Vilken skrivare ska jag välja?”.

2.2.3.2 Framåtlänkning
Slutledning genom framåtlänkning fungerar omvänt mot bakåtlänkning. Här ger
programmet indata, som sedan kontrolleras mot reglerna. Kontrollen sker uppifrån
och ned eller framåt i reglerna därav namnet. Om det finns någon regel som
matchar alla indata blir detta resultatet. På samma sätt som med bakåtlänkning
stannar programmet och ställer frågor om något indata saknas.

2.2.4 Case-based-reasoning system
Case-based-reasoning system, i fortsättningen kallade CBR-system, är en för-
hållandevis ny metod att konstruera expertsystem på. De första systemen av CBR-
typ kom under andra halvan av 80-talet.

CBR-system bygger på att dra slutsatser ur tidigare exempel. Kunskapsdata-
basen i ett CBR-system består av ett antal exempel med lösningar från problem-
området. I indatabasen läggs det problem som ska lösas. Inferensmaskinen i ett
CBR-system använder en algoritm som försöker att hitta det exempel i kunskaps-
databasen som ligger närmast eller mest liknar problemet som ska lösas. Svaret
blir svaret från exemplet. En viktig del i CBR-system är återföring av kunskap.
Problemet som systemet har behandlat läggs in som exempel i kunskapsdatabasen
tillsammans med lösningen och med uppgiften om problemet löstes tillfreds-
ställande eller ej.

Neurala nätverk bygger på samma princip med att dra slutsatser ur tidigare
exempel. Skillnaden är att inferensen i ett CBR-system bygger på en algoritm som
är tydlig medan neurala nätverk ger svar beroende på de kalibrerade vikterna i
kopplingarna mellan neuroner, se figur 2.6 nedan. Dessa vikter är inte baserade på
logiska resonemang och det är därför svårt att förstå hur neurala nätverk kommer
fram till sina resultat.

En fördel med CBR-system är att de är snabba att komma igång med. Det
behövs endast några, ett tiotal, exempel för att börja använda systemet. Systemet
blir bättre ju fler exempel som läggs till kunskapsdatabasen.

2.2.5 Neurala nätverk
Neurala nätverk är en annan typ av system för problemlösning (Hajek & Hurdal,
1993). Neurala nätverk försöker att efterlikna den mänskliga hjärnans sätt att
fungera. De är uppbyggda kring tre eller flera ”lager”. Det första lagret är indata
och det sista är utdata. Mellan dessa finns gömda neuroner, se figur 2.6. Mellan
närliggande lager finns kopplingar vars styrka kan varieras så att systemet ger
resultat som stämmer med exemplen. Vid uppbyggnaden av ett system ges
exempel på tidigare lösningar, som förs in i systemet. Här är det viktigt att
relevanta indata används och att exemplen är representativa.

Efter att ett lämpligt antal exempel har lagts in i systemet körs det och styrkan i
kopplingarna mellan neuronerna kalibreras. Sedan testas detta mot ytterligare
exempel. Ett neuralt nätverk blir bättre om fler exempel kan användas. Antalet
neuroner i det gömda lagret påverkar också systemets prestanda. Fler neuroner ger
ett exaktare svar, men det tar längre tid att kalibrera.

En fördel med neurala nätverk är att djupare kunskap om området inte behövs.
En annan fördel är att kunskapsinsamlingen är mycket mindre omfattande än för
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regelsystem eller induktionsbaserade system. Nackdelarna med neurala nätverk är
främst att de ej kan hantera nya exempel. Med nya exempel menas sådana exem-
pel där annan indata behövs eller där värdena för indata ligger utanför värdena för
indata i exemplen. Ett neuralt nätverk kan inte förklara lösningsgången.

Figur 2.6  Schematisk bild över uppbyggnad av neuralt nätverk

2.2.6 Hybridsystem
Moderna större system använder sig normalt av både induktion, regler och objekt.
Dessa system kallas hybridsystem. En fördel med att använda regelsystem är att
kunskapsdatabasen kan kontrolleras och redigeras enkelt och att kunskapen är
representerad på ett förhållandevis lättförståeligt sätt. Med en objektuppbyggnad
är det lättare att överblicka systemet, regeldatabasen blir mindre och programmet
snabbare. Induktion används för att strukturera kunskapsdatabasen och hitta
brister och kolliderande regler, dvs. regler med identiska om-satser men med olika
då-satser.

2.3 Kunskapsinsamling
Kunskapsinsamling är en viktig del av byggandet av ett expertsystem. Den går ut
på att samla in information och göra om den till ett datoranvändbart format. Nor-
malt görs kunskapsinsamlingen genom expertintervjuer. Det finns några grund-
regler för att insamlingen ska bli lyckad.

• Inför intervjuerna med experterna bör man skapa en exempeldatabas base-
rad på utfrågningar av slutanvändarna.

• Två personer bör vara närvarande vid utfrågningarna. En områdeskunnig
och en expertsystemkunnig.

• Gå tillbaka till experten efter att reglerna är skrivna och kontrollera att de
stämmer.

• Experterna bör vara duktiga på att utrycka sina beslutsgrunder i ord.

Det finns enligt Björn Möller två skäl att inte experterna ska skapa exempel-
databasen:

De tar upp problem som de tycker är intressanta och inte dem som användarna
behöver.
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De tar upp problem som de redan har funderat på och kan därför inte redogöra i
ord varför en viss lösning är bra. Detta sker eftersom det är svårt att formulera i
ord beslutsgrunder som man har tänkt på länge.

Enligt Peter Smith i boken An Introduction to Knowledge Engineering kan
kunskapsinsamling ske på tre olika sätt (Smith, 1996):

1. Skrivna källor
2. Intervjuer
3. Observationer

2.3.1 Skrivna källor
Skrivna källor är till exempel manualer, regelverk och vetenskapliga rapporter.
Skrivna källor bör inte användas direkt för att skriva regler utan mer som bak-
grundsinformation och som förberedelser inför intervjuer. Ett väl genomfört
arbete med de skrivna källorna kan spara mycket tid i intervjufasen.

2.3.2 Intervjuer
Intervjuer är den vanligaste och viktigaste källan vid kunskapsinsamling. Syftet
med intervjun är att få information från experten som sedan kan skrivas ned som
regler i ett expertsystem. Det är viktigt att det är en intervju och inte en diskussion
då en sådan är ineffektiv. Intervjun kan vara ostrukturerad eller strukturerad. En
ostrukturerad intervju kräver mindre förberedelser än en strukturerad, men det är
svårt att inte övergå till diskussion och att få med allt som var tänkt från början.

Strukturerade intervjuer kan delas in i tre steg. Först berättar kunskapsingenjö-
ren om ämnet och hur intervjun är upplagd. Sedan kommer frågefasen där kun-
skapsingenjören frågar experten. Sist kommer återföringsfasen där kunskaps-
ingenjören återberättar vad experten har sagt för att kontrollera att det stämmer.

Vid en strukturerad intervju kan flera olika intervjutekniker användas (Smith,
1996).

1. Föreläsning – i denna teknik ges experten ett ämne av kunskapsingenjören.
Experten ska förbereda och hålla en 15–20 minuter lång föreläsning för
kunskapsingenjören.

2. Tjugo frågor – kunskapsingenjören ställer frågor till experten som bara får
svara ja eller nej. Detta är ett sätt att snabbt få ett grepp på området.

3. Återföring – experten beskriver en procedur för kunskapsingenjören, som
sedan ska återberätta den. Detta upprepas tills experten är nöjd.

4. Provocerande intervjuer – är avsedda att stimulera expertens svar genom att
presentera bilder eller data från tidigare intervjuer eller tidigare händelser.

5. Introspektiva intervjuer – kunskapsingenjören presenterar ett antal exempel
på situationer som experten sedan får förklara hur han skulle lösa.

6. Retrospektiva intervjuer – kunskapsingenjören presenterar ett antal verkliga
situationer som experten har varit utsatt för. Experten förklarar hur han
gjorde.
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7. Kritiska incidenter – experten ska beskriva sina erfarenheter av speciella
eller särskilt svåra fall. Eftersom de är de fall som är lättast att komma ihåg
är det troligt att svaren blir mer detaljerade än vid retrospektiva intervjuer.
Nackdelen är att eftersom problem av denna typ är sällsynta blir hjälpen till
systemuppbyggnaden liten. En fördel är att denna intervjutyp kan vara
användbar för att hitta gränserna för problemområdet.

2.3.3 Observationer
Kunskapsinsamlingen, vid observationer, sker genom att kunskapsingenjören
observerar och antecknar hur beslutsprocessen fungerar. Den huvudsakliga för-
delen med att använda observationer vid kunskapsinsamling är att de beslut som
experten fattar är verkliga beslut till verkliga problem. En nackdel med observa-
tioner är att det är svårt att ställa kontrollfrågor vid oklarheter för att man kan
störa experten. En annan nackdel är att inte hela problemområdet täcks in, om inte
observationerna pågår under en lång tid.

Observationer används normalt som ett komplement till intervjuer.

2.3.4 Exempel på kunskapsinsamling i ett verkligt projekt
I Kanada genomfördes i början av 90-talet ett projekt där ett expertsystem för väg-
underhåll utvecklades (Hanna, Papagiannakis & Hanna, 1992). I projektet stu-
derades befintliga system i övriga världen. Alla de fem system som hittades var
uppbyggda som regelbaserade expertsystem med ett relativt litet antal regler, färre
än 300. Kunskapen i alla de studerade systemen inhämtades från befintlig littera-
tur och expertintervjuer. Antalet experter som hade använts var en eller två.

Det system som efter studien av övriga system utvecklades i Kanada var upp-
byggt med regler på samma sätt som de studerade systemen. Kunskapsinsam-
lingen för det nya systemet genomfördes med tre olika källor:

1. Manualer för underhåll
2. Vetenskapliga artiklar
3. Expertintervjuer

Expertintervjuerna genomfördes med två experter. Varje expert intervjuades vid
flera tillfällen och efter intervjuerna skrevs regler ner och en återkontroll genom-
fördes med experterna. Efter att systemet var konstruerat kontrollerades det mot
verkliga exempel. Rapporten redogör inte för om systemet är i praktiskt bruk.

Detta projekt kan betraktas som ett typexempel på hur ett system byggs.

2.4 System för vinterväghållning
2.4.1 Allmänt
Ett expertsystem för vinterväghållning som kan hjälpa driftledaren att fatta rätt be-
slut i rätt tid har stor potential att minska miljöpåverkan, öka effektiviteten och
öka trafiksäkerheten. Den största besparingen skulle göras om antalet åtgärder
kunde minskas och om antalet väghållningsfordon kunde minskas för vissa
åtgärder.

För att ett system ska bli framgångsrikt måste det ge lika pålitliga svar som en
expert kan ge. Vinterväghållningssystem har potential att bli bättre än en expert,
eftersom systemet kan hantera mer information. Dagens driftledare får stora
mängder information: VViS -värden och -prognoser, radar- och satellitbilder, som
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ger information om nederbördsområden och molnfronter, väderprognoser från
SMHI och information från andra områden. Driftledaren behöver dessutom hålla
reda på sina fordon och deras utrustning, vägarnas tillstånd och klimatvariationer
inom sitt område.

Vid val av expertsystem för vinterväghållning bör ett regelbaserat system med
framåtlänkning användas. Anledningarna till att inte använda ett neuralt nätverk är
för det första att det kan inte förklara varför det föreslår en lösning, vilket är
viktigt när det gäller beslut som kan få allvarliga konsekvenser. För det andra kan
det inte hantera situationer med indata som ligger utanför dem i programmerings-
exemplen. Framåtlänkning är lämpligt eftersom förändringar i indata styr vilken
åtgärd som ska utföras. Bakåtlänkade regelbaserade system är sämre anpassade
för processtyrning, vilket vinterväghållningen kan liknas vid.

2.4.2 Exempel på system
2.4.2.1 VVEXP
VVEXP (Malmberg & Axelson, 1991) är en prototyp av ett expertsystem för
vinterväghållning. Systemet ger råd till driftledaren angående saltningsåtgärder i
förebyggande syfte. Det baseras på en databas av regler, närmare 1000 stycken,
som med indata från VViS- stationer och viss indata från arbetsledaren kan dra
slutsatser och ge råd om vilken åtgärd som bör utföras. Systemet körs på en PC
som är kopplad till en centraldator, där VViS-informationen finns. Utvecklings-
verktyget eller skalet som är använt för att bygga systemet är Nexpert Object.
Kunskapsinsamlingen skedde i fält genom intervjuer med experter. Intervjuerna
bandades, eftersom de tog flera timmar, och omarbetades sedan till regler.
Frågorna som ställdes var t.ex. vilken saltgiva används vid en viss vädersituation
och vid vilken vägytetemperatur befuktat salt används. Kunskapsingenjörn kont-
rollerade sedan resultaten med experten. Utvärderingen som är gjord (Gustavsson
& Malmberg, 1994) visar att detta expertsystem är användbart som beslutstöd
inom vinterväghållningen enligt användarna.

Följande slutsatser dras i rapporten:

• VVEXP konsulterades flitigast av personal med minst erfarenhet av
vinterväghållning.

• De åtgärder som föreslagits har stämt i ca 60% av fallen. Bäst var överrens-
stämmelsen vid risk för frost och vid beslut om halkbekämpning i före-
byggande syfte. Sämst vid beslut om åtgärder i samband med nederbörd
och vid snabba temperaturväxlingar.

• Systemet anses lätt att använda, men manuell registrering av nuvarande
väglag och nederbördsprognos bör elimineras. Mängden restsalt, en funger-
ande fryspunktgivare eller teoretisk modell för att beräkna fryspunkten på
vägbanan är också en förutsättning för ett väl fungerande system.

• Majoriteten av den tillfrågade personalen tror att det går att utveckla
VVEXP som stöd vid val av vinterväghållningsåtgärd.

• Störst nytta av de som testade systemet hade driftledaren på ett område.

För att skriva ner reglerna på ett överskådligt sätt behövs ett notationsspråk. Åke
Malmberg använde sig av Systemic Grammar Network som språk, vilket är ett
icke-formellt kunskaps- representations språk. Att det är icke-formellt betyder att
de skrivna reglerna inte kan användas i ett system utan omskrivning.
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2.4.2.2 DART
I Ontario Canada testas ett expertsystem som ger förslag på vilken åtgärd som ska
utföras. Systemet heter DART, De-icing Anti-icing Response Treatment Program.
Utvecklingen av detta system ingår som en del av ett större projekt i Ontario där
förutom beslutsstödssystem även nya vinterväghållningsmetoder testas och ut-
veckling av nya standarder och system för kvalitetsuppföljning också ingår. Själva
beslutstödsystemet har testats under två säsonger, 97/98 och 98/99. Programmet
har nyligen kopplats till informationen i Kanadas vägväderinformationssystem.
Ännu finns det inga resultat publicerade men efter vintern 99/00 ska en jämförelse
mellan av systemets föreslagna åtgärder och myndighetens, vägverket i Ontario,
rekommenderade åtgärder göras. Eventuella programförändringar görs efter detta.
Systemet ska till vintern 00/01 implementeras med hela Ontarios vägväderinfor-
mationssystem.

2.4.2.3 VINTERMAN
VINTERMAN (Jaquet, 1994) är ett databaserat system som är utvecklat i
Danmark för att väghållaren ska kunna övervaka väder och väglag, understödja
under åtgärder och kunna fakturera kostnader för utförda åtgärder. VINTERMAN
övervakar väglaget genom en ständig ström av information från vägväderinforma-
tionssystemet i Danmark, den nationella vädertjänsten, ett väderradarsystem och
personalen som arbetar i vinterjouren. Det kombinerar dessa data och varnar
beredskapshavaren när det föreligger risk för halka eller snö. Systemet föreslår
också en åtgärdsplan och för en loggbok över åtgärder och mängder för fakture-
ringen. Systemet är inte ett expertsystem utan ett ”vanligt” datasystem som har
vissa rådgivande funktioner. Systemet kan inte ”resonera”. Indata i systemet är
dock desamma som till VVEXP.

2.4.2.4 ROAD-94
ROAD-94 (Norström, Berg & Paulsen, 1994) är den senaste versionen av det
norska datasystem som hjälper driftledarna och trafikledningscentralerna att fatta
korrekt åtgärdsbeslut i rätt tid. ROAD-94 inkluderar både väderinformation, väg-
lagsinformation, trafik (flöde och hastighet), avstånd mellan bilar och trafiktyp.
Detta är inte något expertsystem utan ett konventionellt dataprogram.

2.4.2.5 Övriga system
I Iowa, USA har två expertsystem utvecklats som hjälpmedel för beslut om vinter-
väghållningsåtgärder (Takle & Thomson, 1996). Det första är ett system för att
bestämma sannolikheten att frost bildas nästa dag. Det är ett litet regelbaserat
system med bakåtlänkning. Hela systemet har 32 parametrar och variabler och 33
regler. Systemet kördes varje dag klockan 11:00 för att förutse frost klockan 5:00
dagen efter. Vid en jämförelse mellan systemet och meteorologer befanns att
systemet hade ungefär samma förmåga att förutse frost som meteorologerna.

Det andra expertsystemet använde samma program som det första men förutsåg
dimma på en vägsträcka som låg nära kyltornen på en industri. Även detta system
fungerade bra efter en tids inkörning.

Ett annat amerikanskt expertsystem är PASCON, (Kaminski & Mohan, 1991).
Detta är ett system för att utforma snöstaket. Ett regelbaserat bakåtlänkande sys-
tem har använts. Skalet som användes heter GURU. Vid kunskapsinsamlingen har
en huvudexpert använts. Kortare intervjuer med annan personal också har ingått.
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Systemet har arbetat mot regeldatabasen och en beräkningsalgoritm. Systemet har
fungerat tillfredsställande även om det inte kan ersätta en expert.

2.5 Systemstruktur
Figur 2.7 visar ett exempel enligt författaren på hur ett expertsystem för vinter-
väghållning kan vara uppbyggt.

ÅtgärdVäglag

Väder
prognos

Väder

Expert
system

Område
information Regler

Driftledare
Beslut

Figur 2.7  Exempel på uppbyggnad av ett expertsystem för vinterväghållning. För
att förstå kopplingen med figur 2.2 så ligger den i boxen Expertsystem.

Strukturen ovan bygger på olika moduler. De gröna boxarna är variabla databaser
som förändras p.g.a. väder eller åtgärder. De rosa boxarna är områdesspecifika
databaser som inte ändras.

Nedan beskrivs kortfattat innehållet i modulerna i figur 2.7:

Väderprognoser – här finns det prognostiserade vädret. Prognoser på yttempera-
tur, lufttemperatur, luftfuktighet, daggpunkt, molnighet nederbördstyp, neder-
bördsmängd och restsalt. Restsalt är den saltmängd per kvadratmeter som finns
kvar på vägytan vid nästa åtgärdstillfälle. Se kapitel 3.
Väglag – här finns det nuvarande väglaget. I väglag finns snö, is, snömodd, vått,
torrt och restsalt. Väglaget kan också vara kombinationer av dessa.
Väder – här finns det nuvarande vädret. Det är observationer från VViS-statio-
nerna som finns här. Värden på vägytetemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet,
daggpunkt, molnighet, vindhastighet och vindriktning och nederbördstyp och -
mängd. Se kapitel 3.
Områdesinformation – här finns information om området. Väglängd, vägbredd
och vägklasser är en del. En annan del är vägsträckornas termiska egenskaper, se
kap. 3.5. Här finns dessutom information om områdets tillgängliga utrustning t.ex.
typ och antal av plogar och saltspridare. Även fordonens rutter och inställelsetider
finns i denna modul. I denna modul finns en bank med åtgärder som är tillgäng-
liga för området.
Regler – här finns de gällande regelverken beskrivna. Se kapitel 6.
Expertsystem – denna box består av två delar, dels kunskapsdatabasen, som
består av regler, och dels inferensmaskin.
Åtgärd – är den av operatören beslutade åtgärden som utförs. Se kapitel 3.
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3 Väder och väderprognoser
3.1 Allmänt
Vädrets inverkan på vinterväghållningen är uppenbar. Både nederbörd och tempe-
ratur påverkar förhållandena på vägen. Nederbörd i form av snö måste plogas och
forslas bort och vid regn måste det saltas om det finns risk för att det fryser.
Temperatur och luftfuktighet kan också orsaka halka t.ex. genom utfällning av
rimfrost på vägytan. Solinstrålning och vind är andra väderfaktorer som påverkar
väglaget. Alla dessa faktorer kombinerat med topografi, vägöverbyggnadstyp och
omkringliggande växtlighet gör det svårt att ställa korrekta prognoser för ett helt
område. Eftersom vädret inte är helt förutsägbart måste ibland åtgärder utföras
som i efterhand visade sig vara överdimensionerade eller onödiga. Det händer
också att halka uppstår p.g.a. att arbetsledaren inte förutsåg väderutvecklingen och
beslutade om nödvändiga åtgärder i tid.

Att minska osäkerheten för utförare av vinterväghållningen är ett av målen med
vägklimatologiforskningen. Forskning om väder har förekommit länge och de
senaste decennierna har även forskning som inriktar sig på vägväder fått en ökad
omfattning på flera universitet runt om i världen. Två av universiteten som arbetar
med vägklimatologi finns i Göteborg respektive Birmingham. Forskning inom
vägväder behandlar områden som t.ex. korttidsprognoser, som omfattar en
tidsperiod på några timmar, prognoser inom områden på några hundra km2, hur
halka uppstår på vägytan, utrustning för att mäta olika parametrar som påverkar
väglaget och system för vinterklassificering. Vinterklassificering kan t.ex. göras
med en beräkning av ett index som beskriver hur allvarlig eller svår vintern har
varit. Normalt brukar antalet dygn med snönederbörd räknas plus dygn med halka.

3.2 Snö och is
Snö bildas i moln när underkylda vattendroppar kondenseras på små fasta partik-
lar som finns i atmosfären t.ex. salt och damm. För att vatten ska frysa krävs
förutom en temperatur under 0°C också partiklar för iskristallerna att bildas på.
När snöflingorna har vuxit till sig tillräckligt faller de p.g.a. tyngdlagen mot
marken (Minsk, 1998).

Även om snö är fruset vatten så finns det mikroskopiska mängder av ofruset,
fritt vatten kring snökristallerna även vid temperaturer under -50°C. Mängden fritt
vatten ökar desto högre temperatur det blir.

Is är fruset vatten. När vatten fryser expanderar det och den teoretiskt högsta
densitet som is kan ha är 917 kg/m3. Det finns enligt Minsk fyra vanliga meka-
nismer för hur is bildas på en beläggning.

• Underkylt regn
• Återfrysning av packad snö
• Utfällning av rimfrost
• Vatten som fryser

David Minsk, (Minsk, 1998), har angett några viktiga egenskaper hos snö.
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Tabell 3.1  Densitet för olika typer av snö och is (Minsk, 1998)

Densitet
Snötyp Densitet (kg/m3)

Ny 50-60

Gammal 70-100

Packad 160

Is 830-917

I tabell 3.1 visas densiteten för några olika typer av snö. Övergång från snö till is
definieras som den densitet när luft inte kan passera genom porerna i materialet.
Detta sker vid densiteten 830 kg/m3.

Hårdhet eller hållfasthet
Snöns hårdhet är relaterat till motståndskraften mot packning och penetration. Det
är kohesionen mellan snökristallerna som bestämmer hårdheten.

Snöns hårdhet kan variera mycket. Lättpackad snö med en densitet på 100
kg/m3kan ha en hårdhet på 7 kPa och hårdpackad snö med en densitet på 400
kg/m3 kan ha en hårdhet på 200 kPa.

Minsk anger också en manuell metod för bestämning av hårdheten. Om man
lätt med handen knuten eller öppen med handske kan trycka in den i snön är
hårdheten under 50 kPa. Om man kan trycka in ett finger är hårdheten mellan 50
kPa och 250 kPa. Om det krävs en penna är hårdheten mellan 250 kPa och 550
kPa och om det krävs en kniv för att kunna penetrera snön är hårdheten över 550
kPa.

Packning
Ny snö är mycket lättpackad och detta medför att vid plogning används upp till
drygt 30% av plogbilens rörelseenergi till att packa snön istället för att forsla den
åt sidan.

Kohesion
Ny snö är ofta lätt packad och har låg hållfasthet p.g.a. att bindningarna mellan
snökristallerna är få och bräckliga. När snö blir äldre eller bearbetas blir det fler
och fler bindningar mellan flingorna och hållfastheten ökar.

Adhesion
Kall snö som faller på en kall vägbana fastnar inte, men om temperaturen stiger
över -6,7°C finns det tillräckligt med fritt vattnen kring partiklarna för att snön ska
börja fastna på vägytan. Eftersom bindningen mellan is eller packad snö och be-
läggningen är mycket kraftigare än bindningen mellan ny snö och beläggningen är
det viktigt att snöröja i tid.
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Temperaturinstabilitet och temperaturegenskaper
Snö smälter vid 0°C och redan vid lägre temperaturer frigörs vatten kring kristal-
lerna. Detta medför snabbare åldrande. När snö åldras eller bearbetas bildas det
fler och starkare bindningar mellan kristallerna. Processen för åldrade är den-
samma som för bearbetning. Snö är isolerande eftersom den innehåller en stor del
luft och kontaktytorna mellan kristallerna är få. Konduktiviteten ökar kraftigt med
ökande densitet.

Hårdnande med ålder
Inom en snömassa kommer med tiden densiteten att öka p.g.a. temperaturvaria-
tioner och migration av vattenånga. Med migration menas en förflyttning av ett
ämne inom ett annat ämne, i detta fall vatten mellan snökristallerna inom snö-
massan. Detta sker även om snömassan är orörd. Snökristallerna växer och håll-
fastheten i snön ökar till en gräns när kristallernas kohesion minskar och det
bildas en grovkorning snö med mycket låg hållfasthet.

Effekter av mekanisk bearbetning
Genom mekanisk bearbetning av t.ex. vind, trafik eller plogning ökar bind-
ningarna mellan partiklarna snabbt, vilket leder till ökad hårdhet. Det är egent-
ligen samma process, men snabbare, som vid åldrande. Om snö ska flyttas efter
plogning är det, p.g.a. detta, effektivast att göra detta i direkt anslutning till plog-
ningen, då hårdheten fortfarande är måttlig.

3.3 Vägklimatologi
3.3.1 Grunder
Med vägklimatologi menas studier av klimatets eller vädrets inverkan på vägar
och trafik. Energiflöden och temperaturförlopp i vägkroppen är två stora forsk-
ningsområden inom vägklimatologi. Andra viktiga områden är studier om hur
halka uppstår och utveckling av mätinstrument för mätning av de faktorer som på-
verkar vägklimatet. Några sådana instrument beskrivs i kapitel 3.4.

I figur 3.1 visas några grundläggande energiflöden i en vägkropp.
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Figur 3.1  Energibalans i en vägkropp. De ljusa pilarna visar in- och utstrålning
vid en markyta. De mörka pilarna visar riktningen på den energitransport som
sker genom kontakt mellan markyta och luft och mellan markyta och djupare
skikt. (Vägverket, 1994).

Flera faktorer påverkar värmebalansen i vägkroppen. Konvektion, avdunstning
och in- och utstrålning är några av dessa faktorer. Vägkroppens uppbyggnad på-
verkar också värmebalansen mycket. Konvektionen, värmeavledning till luften,
påverkas av vind. Mycket vind gör att vägytans temperatur snabbare anpassar sig
till luftens. Fukt som avdunstar från vägbanan kräver energi vilket leder till att
vägytans temperatur sjunker. In- och utstrålningen från vägbanan påverkas av om
det är molnigt eller klart och om det finns växtlighet vid sidan av vägen. En mörk
vägbana blir varmare än en ljus vid solbelysning.

Hastigheten med vilken temperaturen på vägytan förändras påverkas i hög grad
av vägkroppens uppbyggnad. En vägkropp med låg värmekapacitet t.ex. berg-
krossöverbyggnad, en vägkropp med isolering eller ett brodäck ändrar temperatur
snabbare än en vägkropp med hög värmekapacitet t.ex. en grusöverbyggnad,
(Gustafson, 1981).

3.3.2 Halka
Hur halka uppstår och olika typer av halka är ett av de viktigaste områdena för
forskningen inom vägklimatologi. Sven Lindqvist, (Lindqvist, 1979), har studerat
detta. I rapporten beskrivs 24 olika typer av uppkomst av halka på vägar. De sju
allvarligaste av dessa redovisas nedan:

• Is, orsakad av vattenbeläggning, inkl. smältvatten, som fryser
• Is, orsakad av underkylt regn
• Is, bildad genom packning av snö
• Rimfrost betingad av strålningsavkylning, se figur 3.2 C
• Rimfrost under uppvärmningsperiod, då vägytan fortfarande är kall, se

figur 3.2 D
• Lös snö vid nederbörd
• Packad snö genom trafikpåverkan
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I figur 3.2 visas fyra bilder av temperaturer och daggpunkter och hur dessa på-
verkar väglaget. Den maximala mängd vatten som luft kan innehålla, innan vatten
faller ut, beror på luftens temperatur. Den temperatur vid vilken luften blir
vattenmättad kallas för daggpunkten. I bild A och B visas situationer där ingen
risk för halka föreligger. I bild C visas en situation där lätt rimfrost bildas. Denna
åtgärdas, enligt författaren, med förebyggande halkbekämpning med liten giva. I
bild D visas en situation där kraftig rimfrost bildas. Denna förhindras med
förebyggande halkbekämpning med kraftig, minst 10 g/m2 giva och
återkommande saltning för att förhindra återfrysning. Skillnaden mellan bild C
och bild D är att temperaturskillnaden mellan vägen och daggpunkten är större i
bild D än i bild C, vilket medför en mycket kraftigare rimfrostbildning.

Figur 3.2  Olika situationer med avdunstning, kondensation och sublimation
(Bogren, Gustavsson & Ölander, 1999).

Förklaringar till i figur 3.2 använda termer:
Avdunstning – när vägytans temperatur är högre än daggpunkten medför det att

det vatten som finns på vägytan avdunstar.
Kondensation – när vägytans temperatur är under luftens daggpunkt men över

0°C fälls vatten från luften ut på vägbanan i form av dagg.
Sublimation – när vägytans temperatur är under luftens daggpunkt och under

0°C fälls vatten från luften ut på vägbana i form av is. Sublimation är fasövergång
direkt från gasfas (ånga) till fast fas (is). I detta fall övergång från vattenånga
direkt till is.

Halka kan uppstå vid olika vädersituationer. Hur halkan uppstår varierar med
situationen. Nedan redovisas ett antal vädersituationer och hur halka uppstår i
dessa (Bogren et al., 1999):
Kväll och natt, lugnt och klart: Vid en allmän lufttemperatur strax över frys-
punkten är denna vädersituation mycket förrädisk eftersom plötslig halka kan
uppkomma. På grund av att vägytan snabbt avkyls genom utstrålning, kan den



34 VTI meddelande 902

relativt fuktiga luften ovan vägen ge snabb frostbildning. Svackor i terrängen, dal-
gångar och ådalar är platser som är särskilt utsatta för detta fenomen.
Morgon, lugnt och klart: Överraskande halka kan uppstå vid denna situation.
Vägbanan kan vara kraftigt avkyld från natten utan att rimfrost bildas. Men när
solen börjar att värma luftskiktet närmast vägbanan, blir det en omrörning av luft-
lagren och förhållandevis fuktig luft kan komma i kontakt med vägbanan med
snabb uppkomst av halka som följd. Växter i vägens närhet värms snabbt och av-
ger fuktig luft. Morgontrafiken kan också förorsaka denna omrörning av luften.
Utsatta platser är svackor och låga partier.
Uppklarnande efter mulen period: Vid uppklarnande efter mulen period med
temperaturer nära 0°C ökar halkrisken. Om denna situation inträffar på kvällen,
sjunker temperaturen snabbt. Eftersom luften är relativt fuktig, kan rimfrost
snabbt bildas. Om den mulna väderleken varit åtföljd av regn, är det stor risk att
befintligt vatten på vägbanan fryser.
Mulet och blåsigt väder: När det är mulet och blåsigt väder är temperaturen lägst
på höglänta partier, och om det finns vatten på vägbanan fryser det där först.
Mulet och blåsigt väder minskar skillnaderna mellan luftens temperatur och väg-
banans temperatur, vilket medför minskad risk för rimfrostbildning.
Frontpassage: Kraftig rimfrostbeläggning kan uppkomma på en kall vägbana,
som utsätts för fuktig relativt varm luft. Detta kan vara relativt vanligt i anslutning
till lågtryckspassager. Denna typ av halka kan uppkomma i alla terränglägen.
Figur 3.2 D visar ett exempel på en sådan situation. Om kall luft kommer in kan
den kyla en våt vägbana och orsaka halka.
Nederbörd i form av snö och regn: Vid snöfall kan flera olika halksituationer
uppstå beroende på luftens temperatur, vägytans temperatur och fuktighet på väg-
banan. En särskilt svår situation uppstår vid underkylt regn. Mycket snabbt kan is
bildas på vägen, även om vägytans temperatur är över 0°C. En liknande situation
uppstår då det regnar på en vägbana som är kallare än 0°C.

3.3.3 Temperaturkartläggning
Temperaturkartläggning, även kallat thermal mapping, är ett sätt att undersöka de
termiska egenskaperna inom ett vägnät. Ett fordon utrustat med en infraröd termo-
meter och en noggrann trippmätare mäter vägytans temperatur på en vägsträcka
under flera olika väderförhållanden och tidpunkter. Med dessa mätningar som
underlag kan sedan kartor med temperaturprofiler tillverkas. En temperaturprofil
visar hur temperaturen på vägytan varierar längs en väg under en viss tid och
väderlek. I Sverige har temperaturkartläggning tillsammans med bl.a. nederbörds-
studier använts för att kunna placera VViS-stationer på lämpliga platser, eftersom
punkter där det t.ex. finns stor risk för halka kan lokaliseras. Sverige och England
har varit föregångare inom temperaturkartläggning, (Thornes, 1991), (Bogren,
1990), (Gustavsson, 1990).

3.4 Vägväderinformationssystem
Informationssystem för vägväder är system uppbyggda för att samla in väderin-
formation och sprida den till användarna. Det system som används av Vägverket i
Sverige heter VViS (Vägverkets Väderinformationssystem) (Frimodig,
Heijkenskjöld & Eriksson, 1998). VViS består av ca 600 stycken mätstationer.
Mätstationerna byggs kring en centralenhet, vanlig PC plattform, och olika typer
av mätare kan sedan kopplas till stationen, se figur 3.3. Stationerna samlar in upp-
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gifter om vägytetemperatur, lufttemperatur, vind, nederbörd m.m. Uppgifterna
samlas in automatiskt och skickas sedan via telenätet till en central dator, placerad
på Vägverket i Borlänge. Varje halvtimme hämtas ny information. Som komple-
ment till den information som samlas in från mätstationerna hämtas också annan
väderinformation från SMHI. Informationen från SMHI består av satellitbilder,
radarbilder och prognoser. Exempel på informationen från SMHI visas i figur 3.4
och figur 3.5.

Figur 3.3  Exempel på VViS-station (Vägverket, 1994).

De klimatvariabler som mäts av VViS-stationerna är:

• Vägytans temperatur
• Lufttemperatur
• Relativ luftfuktighet
• Nederbördstyp (regn, snö eller snöblandat regn)
• Nederbördsmängd
• Vindhastighet
• Vindriktning
• Fryspunkt för fukt på vägbanan

Yttemperatur, lufttemperatur och relativ luftfuktighet mäts vid alla stationer.
Nederbördstyp, nederbördsmängd, vindhastighet och vindriktning mäts vid de
flesta stationerna. Fryspunkt för vätskan på vägbanan mäts endast av ett fåtal sta-
tioner. Hur fryspunkten mäts redovisas i kapitel 3.4.2.

Utöver den mätta informationen beräknas också några klimatvariabler (Möller,
Bogren & Gustavsson, 1999):

• Prognoser för utveckling av vägytans temperatur och daggpunktstempe-
raturen. Prognostiden är upp till två timmar.

• Varsel vid risk för frostutfällning och tillfrysning av våta/fuktiga vägbanor.
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Informationen från VViS-stationerna och SMHI sammanställs vid Vägverket i
Borlänge och läggs ut på Internet. Informationen kan sedan hämtas av t.ex. arbets-
ledaren på ett driftområde.

Figur 3.4  Satellitbild över Sverige. Bilden visar förekomst av moln och molnhöjd
(SMHI).

Figur 3.5  Radarbild över södra Sverige. Bilden visar förekomst av nederbörd
och nederbördsintensitet (SMHI).

Väderradarstationer finns idag på ca 10 platser i Sverige och täcker nästan hela
Sveriges yta. De fungerar enligt principen att radarvågor reflekteras mot regn-
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droppar eller snökristaller. Genom att mäta det reflekterade ekots storlek kan
intensiteten av nederbörden mätas.

Två typer av satellitbilder används för vägväderinformation idag. Den ena
heter NOAA och är en omloppssatellit och den andra är Meteosat som är en geo-
stationär satellit. Att satelliten är geostationär betyder att den befinner sig över
samma punkt på jorden hela tiden. Båda levererar bilder över molnighet. NOAA
har en bättre upplösning än Meteosat men levererar bilder med oregelbundna tids-
intervall, beroende på dess bana. Meteosat levererar bilder vid fasta tidpunkter,
varje hel timme.

Baserat på satellitbilderna levererar SMHI molnprognoser för de kommande
två timmarna till VViS.

Väderradar har använts i England sedan 1985 och anses som ett mycket värde-
fullt tillskott till vinterväghållningen, (Perry & Symons, 1991). I boken, (Perry &
Symons, 1991), presenteras två vanliga vädersituationer där väderradar kan vara
till stor hjälp.

1. Kalla nätter med regnskurar. Radarn kan spåra skurarna så att saltning kan
användas på bara dessa platser.

2. Vid kraftiga snöfall kan radarn beräkna när snöfallet upphör och om det kom-
mer att börja snöa igen. Med denna information kan plogningsinsatser utföras
vid rätt tidpunkt.

I en rapport från Colorado, USA, (Woodham, 1993) är slutsatsen efter en utvärde-
ring att tidig varning med VViS är bra. Salt- och sandanvändningen har minskat
och likaså har kostnaden för övertidsarbete minskat något.

3.4.2 Mätning av fryspunkt
Mätning av fryspunkt görs för att få veta saltkoncentrationen på vägbanan. Om
man vet saltkoncentrationen kan man avgöra om det behövs mer salt för att hindra
att halka uppstår.

Det finns idag två olika metoder för att mäta saltkoncentrationen. Den ena
metoden mäter konduktiviteten mellan två metallelektroder placerade på väg-
banan. Den andra metoden använder ett peltier-element för att omväxlande kyla
och värma vätska som uppsamlas i en liten kopp, som sitter monterad på väg-
banan. Vätskan som samlas upp består av vatten, salt och restprodukter från vägen
och fordon.

Metoden med konduktivitetmätning är en passiv metod, dvs. den påverkar inte
det mätta objektet (Turunen, 1996). En fördel med metoden är den är enkel och
passiv. En nackdel är att den bara kan mäta koncentrationen av den typ av salt
som den är kalibrerad för. Detta p.g.a. att alla salter har olika konduktivitet vid en
viss koncentration.

Metoden med peltier-element är en aktiv metod, dvs. den påverkar det mätta
objektet genom att värma och kyla det. Elementet fungerar genom att vätska,från
vägbanan, som samlas i koppen kyls. Mätaren registrerar temperaturkurvan för
vätskan. När vätskan fryser uppstår en platå på temperaturkurvan. Denna platå är
fryspunkten för vätskan. En fördel med metoden är att den mäter fryspunkten
direkt och därför inte är känslig för vilket salt som finns på vägbanan. En nackdel
är att den är aktiv och påverkar den mätta vätskan, (Turunen, 1996).
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I VViS används metoden med peltier-element. Mätaren som används i Sverige
är utvecklad av Telub och heter Frensor (Sahlin, 1998). Försök med vägmontera-
de och bilmonterade Frensorer pågår för närvarande, (Backman & Forslöf, 2000).

3.5 Lokalklimatmodell (LCM)
Vägklimatologigruppen vid Göteborgs universitet har utvecklat en modell för
sträckvis vägtemperaturinformation, Local Climatological Model, LCM, (Bogren,
1996).

Syftet med att få temperaturinformation sträckvis är att kunna veta mer nog-
grant var halka inträffar än med information endast från de punkter där VViS-
stationerna mäter. LCM baseras på temperaturkartläggning, topografiska kartor,
fältundersökningar och information från VViS. Med denna information kan man
få bättre kunskap om prognosen för ett helt område i stället för enbart platserna
där VViS-stationerna är placerade.

Temperaturkartläggning – ger i kombination med samtidiga studier av registre-
ring från VViS möjlighet att utveckla modeller som ger information om tempera-
turvariationernas storlek längs en vägsträcka.

Topografiska kartor och fältundersökningar – ger information om topografiska
och geografiska faktorer som påverkar temperaturen på vägen. Exempel på sådana
faktorer är förekomst av dalar, vindutsatta platser, skuggiga platser och höjden
över havet.

Information från VViS – ger möjlighet att studera historiska värden och veri-
fiera mätningarna från temperaturkartläggningen.

Med denna information kan sedan beräkningen av temperaturmönster för väg-
sträckorna påbörjas. Först tas mätningar från VViS tillsammans med molnighets-
information för att göra trendanalyser. Sedan används algoritmen i modellen för
att jämföra luftens och vägytans temperatur för att bestämma vilken typ av tempe-
raturvariation som för närvarande råder i området.

Modellen särskiljer fem olika vädersituationer när den beräknar yttemperaturen
på en sträcka:

1. Natt-lugnt-klart: variationen i temperatur beräknas med avseende på den
lokala topografin och korrektioner görs med hänsyn till den minskade sänk-
ningen av vägytans temperatur på skyddade platser.

2. Natt-blåsigt-klart: mätvärdena från VViS-stationer på vindutsatta och vind-
skyddade platser används tillsammans med den empiriska formeln för reduk-
tion p.g.a. tät vegetation.

3. Dag-lugnt/blåsigt-klart: temperaturskillnader beroende på skuggning beräknas
med en oskymd VViS-station som referens. Orientering och utbredning av de
skuggande objekten tillsammans med solhöjden används för att beräkna
skuggeffekten.

4. Dag/natt-lugnt/blåsigt-molnigt: höjdprofiler över området används för att be-
räkna temperaturvariationer och luft- och vägytetemperatur extrapoleras med
hänsyn tagna till variationer i höjd och vegetation.

5. Dag/natt-lugnt/blåsigt-delvis molnigt: reduktionen av temperaturvariationerna
bestäms genom jämförelse med de mätta värdena på VViS-stationerna.

Om en modell av denna typ kan implementeras i ett expertsystem skulle detta
innebära att nyttan av expertsystemet skulle öka avsevärt.
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4 Vinterväghållningsmetoder
4.1 Allmänt
Grunden för olika vinterväghållningsåtgärder är att ta bort snö och is från väg-
banan för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. I början, fram till mitten
av 1900-talet, var behovet i huvudsak plogning för att tillgodose kravet på fram-
komlighet. Hastigheterna var låga och antalet fordon var litet i förhållande till
dagens mått. På senare år, då problem med framkomlighet är relativt sällsynta, har
vinterväghållningsinsatserna och forskningen koncentrerats på ökad trafiksäkerhet
eftersom hastigheterna och trafikmängden har ökat, vilket har medfört en ökad
risk för olyckor. Med framkomlighet menas avstängda vägar och att fordonen
måste hålla en lägre hastighet än de önskar. Dessutom har miljöproblem i
samband med saltning uppmärksammats, vilket medfört satsning på forskning och
återhållsamhet i saltanvändningen.

Vinterväghållningen omfattas av de trafikpolitiska mål som har fastslagits av
riksdagen.

Halkbekämpningens huvudsakliga mål är att ökad trafiksäkerhet. På senare år
har det förekommit en debatt i Sverige om sambandet mellan vinterväghållnings-
åtgärder och trafiksäkerhet. Det som har diskuterats är att vinterväghållningen i
huvudsak är bra för framkomligheten. I och med att framkomligheten förbättras
ökar också hastigheten, vilket leder till en mycket liten förändring av antalet
olyckor trots en bättre vägytestandard, se kapitel 5.

Vinterväghållning inkluderar också snödikning, vallavskärning, uppsättning av
snöstörar och snöbortforsling. Dessa aktiviteter kommer inte att behandlas mer än
översiktligt i denna litteraturstudie. Planering av rutter för väghållningsfordon, in-
förskaffande av materiel och skydd mot snödrev är också vinterväghållningsakti-
viteter, som denna studie inte går närmare inpå.

Skydd mot snödrev består oftast av staket eller trädplanteringar, men kan också
vara speciellt utformade skärningar och bankar. Problemet med snödrev försvin-
ner nästan helt med en för snödrev riktigt byggd väg, dvs. vägbanan befinner sig
över snöytan i den närmaste omgivningen och markytan är någorlunda plan
(Hubendick, 1961).

Huvudproblemet inom vinterväghållningen är att utföra rätt åtgärd vid rätt tid-
punkt.

Det finns tre grundorsaker till att en väg blir hal:

1. nederbörd i form av snö eller underkylt regn
2. nederbörd på en frusen vägbana
3. frostutfällning, som sker då luftens daggpunkt är högre än vägytans tempera-

tur och vägytans temperatur är under 0°C.

Svårigheten är att i tid kunna identifiera dessa och välja den bästa åtgärden för att
förhindra att halka uppstår.

4.2 Historik
Skötsel av vintervägar har, enligt vad som finns dokumenterat, förekommit sedan
1300-talet, även om det inte var plogning utan tillplattning som utfördes på den
tiden. Från mitten av 1700-talet var de närboende skyldiga att ploga vägarna. Det
är dock först på 1920-talet som plogning med motorfordon börjar att förekomma.
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Vid denna tid har det också blivit väghållarens ansvar att sköta vinterväghåll-
ningen. Sand började att användas i backar på 1920-talet. Mer allmän blev an-
vändningen av sand på 30-talet och mot slutet av 30-talet började man att blanda i
salt i sanden för att hindra den från att frysa ihop. De första försöken med salt,
kemisk halkbekämpning, utfördes i Sverige vintern 1949/50 men metoden började
i Sverige inte att användas i någon större utsträckning förrän i slutet av 1960-talet.

Från 1971 ligger ansvaret för vinterväghållning av vägarna helt på väghållaren.
Denna historik finns på vägverkets hemsida, www.vv.se, (Montelius, 1999).

4.3 Snöröjning
Snöröjning kan delas in i olika aktiviteter. Den vanligaste är plogning. De andra är
snöbortforsling, vallavskärning och isrivning. Plogning är den ursprungliga for-
men av vinterväghållning näst efter tillplattning. Plogningens mål är att rensa väg-
banan från snö genom att flytta snön till vägsidan. Plogar fungerar genom att ett
skär lossar snön från vägbanan. Snön lyfts sedan in i plogen och transporteras i
sidled för att till sist kastas ut från vägbanan.

Figur 4.1  Diagonalplog Rossöplogen från Mähler & söner (Mähler & söner)

4.3.1 Plogar
Plogar kan delas in i olika kategorier. De tre huvudkategorierna är frontplogar,
sidoplogar och underplogar. Roterande borstar klassificeras också som plogar.
Frontplogar, oftast huvudplogen, är monterad som namnet anger i fronten på for-
donet. Även frontplogar kan delas in i kategorier:

-spetsplogar
-moddplogar
-diagonalplogar
-kommunalblad

Spetsplogar är vinklade plogar med en spets och utkast åt båda hållen. De passar
bäst för smala gator och monteras oftast på traktor Deras användning är minskan-
de och övergår till användning av kommunalblad. Minskningen beror på att stan-
dardkraven har skärpts och det därför sällan hinner samlas så stora snömängder.
Vägverkets driftområde i Jönköping har inga spetsplogar (Torstensson, 2000)
p.g.a. att hyreskostnaderna är större än nyttan. Enligt Torstensson har de bara haft
användning av spetsplogar någon enstaka gång under flera vintersäsonger.

www.vv.se
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Kommunalblad är plogar med fjädrande skär och de är kortkastande plogar som
kan ställas om från höger- till vänsterkastande. De har smalare röjningsbredd än
standardplogar och är oftast anpassade för montering på traktor. Kommunalblad
kan vara ledade på mitten, och kan ändras från standardplog till spetsplog under
användning. Fjädrande skär används för att varken plogen, ploginfästningen eller
det påkörda objektet, t.ex. kantsten eller brunnar, ska skadas vid påkörning. Plogar
med fjädrande skär får även en tystare gång än plogar utan fjädrande skär.
Flertalet plogar som införskaffas av Vägverket Produktion har fjädrande skär
(Henrysson, 2000b).
Moddplogar är specialiserade på att ploga modd på bästa sätt, de har oftast skär
av gummi och är kortkastande. Det finns varianter på moddplogar, men gemen-
samt för alla är att de har ett skär som är mjukt för att kunna följa ojämnheter i
vägbanan bättre. Mjuka skär ger också tystare gång.
Diagonalplogen är den vanligaste plogen. Figur 4.2 visar en diagonalplog. Diago-
nalplogen är konstruerad i huvudsak för plogning på landsväg och har ett långt-
kastande utkast.

Figur 4.2  Diagonalplog

Sidoplog är en plog som monteras på sidan av lastbilen för att öka röjnings-
bredden. De är oftast hydrauliskt styrda för att kunna justera röjningsbredden
under gång. Figur 4.3 visar en lastbil utrustad med diagonal frontplog och sido-
plog.
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Figur 4.3  Lastbil utrustad med front- och sidoplog. (Anna Bergström, VTI)

Vid plogning av vägar på landsbygden används nästan uteslutande standardlast-
bilar med diagonalplog eller moddplog, vid behov monteras sidoplog. På mindre
landsbygdsvägar används också traktorer och väghyvlar. Inom tätorter är både
lastbilar och traktorer vanliga.

Gång- och cykelvägar plogas normalt av en liten traktor. Numer börjar fordon
speciellt utrustade och anpassade för GC-vägar att användas.

4.3.2 Skär
En viktig del av plogen är skäret, den del av plogen som ligger an mot vägen.
Skären är till för att skydda plogen från slitage och för att få bästa möjliga plog-
ningsresultat. Skären är utbytbara och uppdelade i sektioner. Detta gör att vid byte
bara de delar som är nedslitna behöver bytas. Praktiskt sett brukar man flytta runt
och vända på skärsektionerna för att få ett jämnt slitage. Moderna skär har
fjädrande infästning, vilket betyder att skäret kan ge efter vid en eventuell
påkörning av ett hårt föremål och på så sätt minska risken för skador på både plog
och det påkörda föremål.

Det finns många olika typer av skär och utvecklingen har gått framåt mycket
de senaste åren. Standardskär är av stål, de är billiga men slits fort och sliter
mycket på vägytan och vägmarkeringarna. Hårdmetallskär håller längre men är
dyrare och sliter också på vägytan. Plastskären är skonsamma mot vägytan och
vägmarkeringarna men är känsliga för slitage och är dyrare än stålskär. Gummi-
skär är anpassade för att ha bättre kontakt med vägytan och få undan modd bättre,
men de slits fortare och klarar packad snö sämre än ett stålskär. Ett problem med
mjuka skär är att de vid höga plogningshastigheter har en tendens till att flyta
ovanpå snön istället för att ploga undan den. Detta beror på att skären är tjockare
än hårda skär. Enligt Gunnar Henrysson bör ett skär ej vara tjockare än 25 mm för
att detta problem inte ska uppstå (Henrysson, 2000b). Hårdplastskär är ca 40 mm
tjocka.

Vidare finns det kombinationsskär med en del hårdmetall och en del plast.
Enligt undersökningar gjorda av Vägverket kan slitaget på stålen variera kraftigt
beroende på inställningen av plogen. Figur 4.4 visar en jämförelse mellan några
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olika skärs slitagetålighet. JOMA 6000 är ett kombinationsskär med en hård-
metallkärna som är invaulkad i gummi. Tester med detta skär visar goda resultat
både vid traditionell snöröjning och vid moddröjning. Kvaliteten på plogningen
har dock inte undersökts. Joma-skäret borde vara effektivare eftersom det kan
böjas och därmed följa ojämnheter i vägytan bättre. Undersökningen baseras på
mätningar efter en säsong (Gustafsson, 1999).

0,318

0,028 0,008 0,003

0,0000
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500

1

Plogstål

Slitage, mm/km

Konv. Stål
Sandvik hårdmetall
Joma 6000 (97/98)
Joma 6000 (98/99)

Figur 4.4  Några olika plogskärs slitagetålighet (Gustafsson, 1999).

4.3.3 Övriga snöröjningsmetoder
I Norge har man testat flera alternativa metoder för snöröjning (Stötterud, 1993).
Borstar, tvåskäriga plogar och blåsmaskiner är några av de alternativ till traditio-
nell plogning som har testats. Den effektivaste utrustningen i studien av Stötterud
var en släpvagn utrustad med borstar och saltlösningsspridare, se figur 4.5. Utrust-
ningen har vidareutvecklats och är idag en komplett utrustning med plogförsedd
lastbil framför släpvagnen, (Andersen, 1998). Den nya utrustningen har egen
motor för borstarna.

Figur 4.5  Slush Remover 2 (Andersen, 1998).
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4.4 Halkbekämpning
Halkbekämpningens mål är att förhindra att halka uppstår eller höja friktionen på
en vägbana. Det finns två grundtyper av halkbekämpning, mekanisk halkbekämp-
ning och kemisk halkbekämpning. De två metoderna är utförligt beskrivna i detta
kapitel.

Mekanisk halkbekämpning, normalt sandning, utförs på vägar med en års-
medeldygnstrafik på under ca 1500 fordon. Denna gräns varierar något och är
generellt lägre i Södra Sverige än i norra Sverige. För att minska saltförbruk-
ningen har gränsen höjts från tidigare ca 1000 fordon per dygn (Vägverket, 1995).
Sandning utförs även på större vägar vid låga temperaturer. Den temperatur när
större vägar börjar sandas beror på vägens standardklass men varierar mellan -6°C
och -8°C, se kapitel 7.

Kemisk halkbekämpning är den halkbekämpningsmetod som i huvudsak utförs
på de större vägarna.

4.4.1 Mekanisk halkbekämpning
Mekanisk halkbekämpning innebär att påföra vägen ett material som ökar frik-
tionen mellan däck och vägbana. Sand är det vanligaste materialet.

Utvecklingen under 90-talet för mekanisk halkbekämpning har i huvudsak varit
en utveckling från traditionellt saltinblandad sand till en större användning av
fraktionsmaterial utan saltinblandning. På metodsidan har Vägverket Produktion
utvecklat två nya metoder för mekanisk halkbekämpning, Hottstone och Friction
Maker.

4.4.1.1 Sandning
Sandning av backar har förekommit länge i Sverige. Sandning av hela vägar har
pågått sedan 30-talet.

Den sand som används är oftast 0-8 mm med ca 3 vikt-% saltinblandning. Både
naturgrus och krossgrus används. Krossgrus är att föredra både p.g.a. bättre vid-
häftningsegenskaper och begränsad tillgång på naturgrus. Saltinblandning sker för
att förhindra att sanden klumpar sig vid låga temperaturer. Spridningen sker med
flakmonterade spridare med tallrik eller med en dragen spridare som fylls på från
flaket. En normal giva är 0,3–0,4 m3/km, vilket motsvarar ca 150–250 g/m2. Med
3% saltinblandning i sanden blir mängden salt som sprids i samband med
sandning ca 4–7 g/m2, vilket är en ganska betydande mängd. Normalt sprids vid
saltning med befuktat salt ca 8 g salt/m2.

Utrustningen som används vid sandning är antingen en flakmonterad spridare
en påhängsspridare eller en dragen spridare, se figur 4.6. Flakmonterade spridare
använder en spridartallrik för att sprida sanden. Matningen av sand i en påhängs-
spridare eller en dragen spridare sker antingen med vagga eller med valsar.
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Figur 4.6  Sandspridare, dragen (epoke).

Andra sandfraktioner används också och då framförallt fraktion 2–4 mm. Anled-
ningen att använda denna fraktion är att den inte klumpar sig vid låga tempera-
turer och att man därför inte behöver blanda i salt. Erfarenheterna av detta
material är goda. Den friktionshöjande effekten är lika bra som för vanlig sand.
Denna fraktion används framförallt i tätorter, men användningen på landsbygden
har ökat. Nackdelen är att det lättare rullar av vägbanan om vägen är bar.

Andra material som används är framförallt kalksten, (Öberg et al., 1991).
Kalksten fungerar lika bra som sand om rätt kvalitet används. En fördel är att
kalksten motverkar försurning i naturen. Kalksten är en fullgod ersättare till sand
om rätt kvalitet finns inom ekonomiskt avstånd. Slaggprodukter från
järntillverkning kan användas med samma resultat som sand om det kontrolleras
att produkten inte innehåller skadliga restprodukter. I närheten av järnverken är
detta ett realistiskt alternativ då slaggprodukterna är ofta billiga.

En svensk undersökning av Öberg, (Öberg, 1978), testade hur sandningen
påverkade friktionen och reshastigheten. Friktionstalet, uppmätt med BV11,
höjdes med i genomsnitt 0,1 av sandning. Verkan avklingade dock snabbt, efter ca
300 fordonspassager var friktionen samma som innan sandningen. Hastigheten på
de sandade vägarna ökade i genomsnitt med 2,4 km/h.

En kanadensisk undersökning, (Comfort & Dinovitzer, 1996), visar att sand-
ning ger en förbättrad friktion. Friktionsförbättringen är större på is än på snö.
Inverkan av sandningen minskar efter att det första fordonet har passerat. Effekten
försämras mycket lite av de följande fordonen. Kornstorleksfördelningen på
sanden har inte en signifikant inverkan på friktionsnivån.

Sandupptagning är idag ett krav från beställarna för att spara på naturresurser.
Sanden kan i vissa fall återanvändas som sandningssand om det tillåts ur miljö-
synpunkt och inte innehåller för mycket föroreningar. Sandupptagning sker på
våren efter sandningssäsongen. De maskiner som används är vanliga sopmaskiner.

Sand lagras oftast utomhus i högar. Lagring i stora bergrum och sandningssilos
förekommer också.

4.4.1.1 Friction Maker
Friction Maker är en gammal mekanisk halkbekämpningsmetod, som under
senare år vidareutvecklats av Vägverket Produktion, där hett vatten blandas med
sanden i samband med spridningen. I bakänden på flaket monteras en vattentank
på 2,5 m3. Vattnet värms med en dieselbrännare och har en temperatur på ca 85°C
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när det blandas med sanden i spridaren. Blandningsförhållandet är ca 25 g vatten
till 100 g sand. Materialet som används är normalt krossat grus 0–4 mm utan
saltinblandning. Spridaren är av påhängstyp. Kapaciteten är ca 20 km.

Den blöta varma sanden smälter lite av snön eller isen på vägbanan innan
sanden fryser fast. Metoden fungerar även på icke snötäckta vägar. Sanden fryser
fast även på dessa.

I Norge har metoden utvärderats under vintern 1998/99 (Dahlen & Stötterud,
1999). Resultaten från den utvärderingen visar att Friction Maker är en mycket
intressant metod. Varaktigheten, dvs. efter hur många fordonspassager som frik-
tionstalet har sjunkit till samma nivå som innan åtgärden, är 10-20 gånger längre
än för traditionell sandning med saltinblandad sand. Uppmätta friktionsnivåer låg
också väsentligt högre med Friction Maker än för traditionell sandning. Skill-
naden var mindre om vägbanan var täckt med lös snö eller om det snöade under
mätperioden.

4.4.1.2 Hottstone

Hottstone är en mekanisk halkbekämpningsmetod, utvecklad av Vägverket Pro-
duktion, där krossat grus värms innan det sprids. I en sandspridare monteras rör
som är kopplade till en dieselbrännare. Dieselbrännaren värmer luften i rören som
i sin tur värmer stenmaterialet. Stenmaterialet i behållaren värms till ca 180°C.
Spridningen sker med tallriksspridare. Materialet som används är normalt 0-6 mm
krossat grus utan saltinblandning.

Det heta stenmaterialet smälter lite av snön eller isen på vägbanan innan det
fryser fast. Till skillnad mot Friction Maker kan Hottstone inte användas på
icke snötäckta vägar, då metoden i sig inte tillför något vatten som gör att stenarna
fryser fast.

I den norska undersökningen där Friction Maker utvärderades ingick också
en utvärdering av Hottstone. Då den spridarutrustning som användes vid för-
söken inte fungerade tillfredställande blev antalet försök med metoden få. De för-
sök som gjordes indikerar ändock att metoden är väsentligt bättre än traditionell
sandning men sämre än Friction Maker. Dessa resultat gäller både för varaktig-
heten och uppnådda friktionsnivåer.

4.4.2 Kemisk halkbekämpning
Kemisk halkbekämpning sker genom att man påför någon typ av material som
reagerar med snön eller isen och sänker dess fryspunkt. Natriumklorid, NaCl, eller
salt, som man normalt säger, är det helt dominerande medlet i Sverige för kemisk
halkbekämpning.

Åtgärderna för att förhindra att halka uppstår är olika för de tre typerna, som
nämns i kapitel 4.1, men förebyggande halkbekämpning med befuktat salt eller
saltlösning är bra i alla tre fallen. Vid snöfall hindrar saltet snön från att fastna vid
vägytan. I de andra fallen sänker saltet fryspunkten på vattnet på vägbanan och
hindrar därigenom vattnet från att frysa, så länge saltkoncentrationen är tillräcklig
rör rådande temperatur.

NaCl sprids idag på tre olika sätt: torrt, befuktat och som lösning.
Bergab klimatundersökningar har genomfört ett projekt (Ericsson, 1995) där

man har utvecklat en datormodell för att beräkna vätskefilmens tjocklek och salt-
mängd på vägbanan. Modellen är ännu inte helt utvärderad men fältmätningar av
vätskefilmtjocklek och saltkoncentration på vägbanan är genomförda. Resultaten
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av mätningarna visar att avklingningen av mängden salt på vägbanan är obero-
ende av saltningsmetod. Skillnader i initialförluster, förluster av salt från väg-
banan som inträffar inom de första minuterna efter att saltet har spridits, är dock
stora. Det salt som försvinner genom initialförluster hamnar till största delen i
dikena. Initialförlusterna mättes för saltlösning, befuktat salt, mixat salt (se kapitel
4.2.2.1) och torrt salt, se figur 4.8. Av figuren kan utläsas att saltlösning inte ger
några initialförluster medan övriga metoder har initialförluster. Störst skillnad är
det vid spridning på torr vägbana, där har torrt salt nästan inte har någon effekt.

Figur 4.8  Avklingningsförlopp för saltmängden direkt efter saltning vid tidpunk-
ten 0 vid olika metoder och fuktighet på vägbanan. A är saltmängden innan salt-
ning och B är tillförd saltmängd. (Ericsson, 1995).

NaCl sänker fryspunkten på vatten vilket förhindrar isbildning på vägbanan vid
måttliga temperaturer. NaCl är tyngre än vatten vilket leder till att det lägger sig
under snön och därigenom lossar den från vägbanan. Natriumkloriden som an-
vänds i Sverige importeras i huvudsak från Tyskland. För att hindra saltet att
klumpa ihop sig tillsätts antibakmedel i form av natrium- eller kaliumferrocyanid
med max. 300 ppm. Detta används också i vanligt bordssalt fast i mindre mängd. I
Sverige används NaCl med kornfraktionen 0-3 mm.

Nedan visas ett fasdiagram för NaCl, figur 4.9. Ett fasdiagram visar vilken
form fast, flytande eller någon blandform som ett ämne har vid olika koncentra-
tioner och temperatur. NaCl är ett endotermt ämne vilket innebär att det krävs ett
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tillskott av energi, värme, för att det ska övergå från fast form till flytande form.
På vägen är det i huvudsak trafikens bearbetning som tillför denna energi, men
energi tas även från vägbanan vilket leder till att temperaturen på vägbanan kan
sjunka lite i samband med saltning (Minsk, 1998). Att salt är endotermt gör att
effekten av en saltningsåtgärd med torrt eller befuktat salt fördröjs. Fördröjnings-
tiden beror på temperaturen och trafikmängden. Ur figur 4.9 kan utläsas att den
eutektiska punkten, den lägsta temperatur som en saltlösning kan ha innan den
övergår till fast form, för NaCl är -21,1°C vid en koncentration på 23,8 vikt-%.
Denna punkt är den teoretiska temperaturgränsen för när NaCl kan användas för
att smälta is. Den praktiska temperaturgränsen i samband med kemisk halkbe-
kämpning brukar för befuktad NaCl sättas till ca -8°C. På senare år har använd-
ning av NaCl vid ännu lägre temperaturer visat sig fungera bra. Det är dock
viktigt att veta vilken fuktighet vägbanan har. Med saltlösning, i förebyggande
halkbekämpning, har lyckade försök gjorts vid temperaturer ner under -15°C,
(Henrysson, 2000b).

Figur 4.9  Fasdiagram för natriumkloridlösning (Weast, 1975)

Att använda NaCl för att smälta snö i stället för att ploga är inte en försvarbar åt-
gärd vare sig ur ekonomisk eller miljömässig synvinkel. Ett beräkningsexempel
ger att om NaCl ska användas för att smälta snö vid -2°C måste saltkoncentra-
tionen i den bildade lösningen överstiga 3%. Om det finns 2 cm snö på vägbanan
ger det i smält form ca 2 liter vatten eller 2000 g per kvadratmeter vilket leder till
att saltgivan måste vara 0,03 * 2000 = 60 g/m2 för att saltet ska kunna smälta all
snö.

I tabell 4.1 nedan redovisas av Vägverket Produktion rekommenderade salt-
givor under olika förutsättningar, (Henrysson, 2000a).
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Tabell 4.1  Tabellen visar rekommenderade saltgivor vid olika förutsättningar
(Henrysson, 2000a)

Saltmall
vid kemisk halkbekämpning

Vägytans bredd 7m
Spridarinställning

Befuktat salt Saltlösning

Saltåtgång
per mil väg

Väglag
Vägyta

Förväntad
vägyte
temp.
°C

Spr.
Bredd
meter

g/m2
Spr.

Bredd
meter

g/m2
Vid be-
fuktning

kg

Vid lösn.
Spridning

kg

23%-ig
Lösnings-
spridning
per mil

m3

Förebyggande saltning före temperaturfall
Torr/
Fuktig

+-0 / -5
-5 / -10

4 6
11

7 240
440

225
370

0,8
1,4

Våt +-0 / -5
-5 / -10

4 8
13

7 320
520

306
451

1,1
1,7

Mycket
våt/ före
snöfall

+-0 / -5
-5 / -10 4 21

25
840
1000

Åtgärder i samband med snöfall. Kombikörning. Vid risk för fastfrysning/fastkörning
Snöfall
1 – 5 cm

+-0 / -5
-5 / -10

2 x 3 12
18

720
1080

Snöfall
> 5 cm

+-0 / -5
-5 / -10

2 x 3 18
24

1080
1440

Åtgärder på isbildning vid uppehållsväder
Rimfrost-
bildning

+-0 / -5
-5 / -10

4 11
15

7 440
600

370
531

1,4
2,0

Tunn is +-0 / -5
-5 / -10

4 21
25

7 840
1000

757
902

2,8
3,3

Tjock is +-0 / -5
-5 / -10

4 25
25

1000
1000

Åtgärder vid underkylt regn
Pågående
isbild.

+-0 / -5
-5 / -10

4 32
42

1280
1680

Henrysson nämner även några andra faktorer som påverkar givans storlek:

• Tidigare åtgärd
• Tid på dygnet
• Veckodag
• Temperaturutveckling
• Nederbördsutveckling
• Trafiksammansättning
• Beläggningstyp
• Tillgång / val av metod
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Saltning efter det att halka har uppstått är sämre än preventiv saltning d.v.s.
saltning innan halka har uppstått, eftersom olycksrisken är högre på halt väglag
och särskilt när det rör sig om en förändring och saltgivan måste vara större då det
går åt mer salt att smälta is än att förhindra att den fryser. Saltning i samband med
snöfall ska alltid utföras tillsammans med plogning och endast då det föreligger
risk för att snön ska frysa fast på vägbanan. Vid en jämförelse av i tabell 4.1
rekommenderade spridningsmängder för befuktat salt och saltlösning framgår det
att spridning av saltlösning minskar saltåtgången med ca 10%. Saltlösning har
dessutom en snabbare och längre verkan. Se vidare i beskrivningen av de olika
metoderna nedan.

4.4.2.1 Torrt salt
Spridning av NaCl i torrt tillstånd är det ursprungliga sättet och helt dominerande
till in på 1980-talet i Sverige. I USA är användningen av torrsalt mer utbredd än i
Sverige. I England används också torrt salt medan de nordiska länderna inte gör
det. Torrt salt är en metod som i de flesta sammanhang inte är effektiv. Saltet
rullar av vägen i större utsträckning än vad befuktat salt gör både direkt vid sprid-
ningen och p.g.a. trafiken (Öberg et al., 1991). Det tar längre tid för torrt salt att
börja verka än för befuktat salt. Torrt salt bör inte användas annat än vid speciella
tillfällen som t.ex. underkylt regn. Torrsaltning förekommer idag i en större
utsträckning än den borde (Henrysson, 2000b). Anledningen till att torrsalt
används är brister i kunskap hos utförarna. Torrsalt används oftast vid snöfall
p.g.a. att man är rädd för att det extra vatten som tillförs vid befuktad saltning ska
förorsaka en utspädning som kan leda till återfrysning. Risken är dock inte så stor
eftersom en större mängd av saltet stannar kvar på vägbanan vid befuktad saltning
än vid torr saltning även i samband med snöfall.

4.4.2.2 Befuktat salt
Befuktat salt är NaCl som är blandat med vatten eller saltlösning. Normalt är att
till sju gram NaCl tillsätts tre gram mättad saltlösning. Denna blandning görs
under utmatningen till spridartallriken. En annan enklare metod är att direkt i salt-
behållaren på flaket spruta vatten, ca 100 liter/m3 den s.k. Åtvidabergsmetoden.
Denna metod är enklare, men det fungerar inte med mer än 3 m3 salt och allt salt
på flaket måste användas eftersom saltet klumpar sig om det förvaras fuktigt en
längre tid. Metoden används inte idag på statliga vägar.

Spridning av befuktat salt är idag den vanligaste spridningsmetoden. Befukt-
ningen gör att saltet stannar på vägen i större utsträckning än med torrsalt och
verkar snabbare vilket leder till en bättre effektivitet.

Vid spridning med befuktat salt sprider man normalt maximalt fyra meter brett
i mitten på vägen. Trafiken bearbetar sedan saltet och sprider det vidare över hela
vägbredden. Anledningen till detta spridningssätt är att man vill minska mängden
salt som hamnar i diket innan det hinner verka.

En variant på befuktat salt är slurry. Figur 4.11 visar en bild på en slurry-
spridare. Vid spridning av slurry krossas saltet i en kvarn, mixer, till fint pulver
innan det blandas med saltlösningen. Slurry eller mixermetoden ger bättre vidhäft-
ning och snabbare effekt än vanligt befuktat salt, (Ericsson, 1995), se figur 4.8.
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4.4.2.3 Saltlösning
Saltlösning är en mättad lösning av salt och vatten. Lösningen får en koncentra-
tion på ca 23%. Den sprids med antingen tallrik eller munstycken. Tillverkning av
saltlösning sker normalt på arbetsstationen. Idag används två olika metoder för att
tillverka saltlösning. I den ena metoden pumpas vatten genom ett tjockt lager med
salt för att sedan rinna över ett bräddavlopp in i en behållare. Denna metod kallas
för den kontinuerliga metoden. I den andra metoden blandas en uppmätt salt-
mängd i en given vattenmängd. Denna metod kallas för satsblandningsmetoden.

Vid spridning av saltlösning sprider man på hela vägbredden. Anledningen till
detta är att saltlösning verkar omedelbart och den har inga initialförluster, d.v.s.
inget salt rullar ner i diket. Trafiken sprider inte heller saltet över hela vägbredden
som fallet är med befuktat salt.

Användning av saltlösning inom vinterväghållningen i Sverige har varit ifråga-
satt men har på senare år blivit accepterad som den effektivaste metoden för före-
byggande halkbekämpning. Det finns ett motstånd mot att använda den i samband
med nederbörd. Man är rädd för att få återfrysning eftersom saltet redan är utspätt.

I Norge genomfördes 1990/91 en undersökning, (Stötterud & Reitan, 1991),
över användandet av saltlösning vid olika förhållanden. Studien presenteras mer
ingående i kapitel 4.4.2.1. Ett av resultaten var att saltlösning var lämpligt även
vid måttliga snöfall, se figur 4.7. Vid de situationer där man idag använder befuk-
tat salt skulle man enligt den norska undersökningen kunna använda saltlösning
istället. Med en övergång till saltlösning skulle den totala mängden salt som sprids
kunna minskas. I rapporten föreslås att all saltning sker med saltlösning med ett
fåtal undantag.

Figur 4.7  Figuren visar vid vilka betingelser, snöfallsintensitet och temperatur,
som saltlösning ger goda eller dåliga resultat. (Stötterud & Reitan, 1991)
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Tabell 4.2 och 4.3 visar rekommenderade givor för olika metoder och inverkan på
den totala saltförbrukningen enligt den norska studien.

Tabell 4.2  Rekommenderade spridningsmängder med saltlösning (Stötterud &
Reitan, 1991)

Väder och väglagssituation Mängd saltlösning
(g/m2)

Förebyggande halkbekämpning vid
frostutfällning:

Torr vägbana, luftfuktighet under
85%

10-15

Torr vägbana, luftfuktighet över
85%

15-20

Våt vägbana 15-20
Förebyggande halkbekämpning
innan snöfall:

40

Åtgärd på rimfrost och tunn is 15-20
Åtgärd på snö eller under snöfall 40-60

Tabell 4.3  Det relativa förhållandet för saltåtgången mellan olika saltnings-
metoder omräknat till torrt salt. Användningen av torrt salt har använts som
referens och satts till 100. (Stötterud & Reitan, 1991)

Anledning för
saltning

Saltlösning (%) Befuktat salt (%) Torrt salt (%)

Förebyggande,
is/rimfrost

25 70 100

Förebyggande,
snö

33 75 100

Is/rimfrost 30 75 100

Snö 100 100 100

Under vinter 1991/92 genomfördes i nio delstater i USA ett forskningsprojekt om
förebyggande halkbekämpning, (Blackburn, McGrane, Bauer & Fleege, 1992).
Projektet initierades och finansierades av SHRP. Varje deltagande delstat valde ut
försöks- och kontrollsträckor. På teststräckorna genomfördes förebyggande halk-
bekämpning med olika halkbekämpningsmedel. På kontrollsträckor utfördes nor-
mala halkbekämpningsåtgärder, vanligtvis halkbekämpning på snö eller is,. Både
friktions- och saltkoncentrationsmätningar utfördes tillsammans med observatio-
ner av väglaget.

Projektet utökades senare till 15 delstater. Resultaten är publicerade i en annan
rapport (Nassif, 1995). Den generella åsikten bland de femton delstaterna var att
förebyggande halkbekämpning är bättre än saltning på is och snö innan snöfall
och vid risk för rimfrost. Saltlösning uppfattades som ett bättre alternativ än torrt
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och befuktat salt vid förebyggande halkbekämpning. Saltlösning befanns inte
lämpligt att använda i samband med snöfall.

4.4.2.4 Övriga salter
CMA, Kalciummagnesiumacetat, är ett salt som har testats och används framför-
allt i USA, men också i Sverige. Det är effektivt ur halbekämpningssynpunkt och
är mindre korrosivt än natriumklorid, (Ihs, Gustavsson & Persson, 1996a). De
huvudsakliga nackdelarna är att det är ca 20 gånger dyrare än natriumklorid och
att det är syrekrävande vid nedbrytning, vilket är negativt ur miljösynpunkt,
(Öberg et al., 1991), (Ihs & Gustafson, 1996).
Kalciumklorid, CaCl2, är effektivare än natriumklorid vid låga temperaturer men
är lika korrosivt och dessutom aggressivt mot betongkonstruktioner, (Persson &
Ihs, 1998). Kalciumklorid löser cementpastan i betongen vilket leder till att den
vittrar. Andra nackdelar med kalciumklorid är att den är kraftigt hygroskopisk,
vilket betyder att den tar till sig vatten, och att den är ca 5 gånger dyrare än
natriumklorid. Att kalciumklorid är hygroskopiskt gör att vägbanor som saltas
med kalciumklorid torkar långsammare än vägbanor som saltas med
natriumklorid. Kalciumkloriden är exoterm, vilket betyder att den avger värme när
den smälter. Som tidigare nämnts är natriumkloriden endoterm, vilket betyder att
det krävs tillskott av värme för att den ska smälta. Den exoterma egenskapen hos
kalciumklorid bör kunna utnyttjas genom att tillsätta fast CaCl2 till NaCl-lösning
precis innan spridaren. De huvudsakliga användningsområdena för detta är att
förbättra effekten vid saltning där det är svårt att uppnå tillfredsställande resultat
med vanlig saltning t.ex. snabbfältet på motorvägar och mittsträngen på
bredmålade 13-metersvägar. Detta har aldrig provats, men är ett intressant
alternativ.

Det finns även flera andra salter bl.a. natriumformeat och kaliumacetat,
(Öberg et al., 1991). För alla dessa gäller att de fungerar tillfredsställande som
smältmedel men är mycket dyrare än natriumklorid. Dessa salter har också
gemensamt att de är mindre korrosiva än natriumklorid mot stål men kan
korrodera andra material och elektriska ledningar.

Ett annat salt som har använts huvudsakligen på flygplatser är urea,
CO(NH2)2, (Öberg et al., 1991). Fördelen med urea jämfört med natriumklorid är
att urea är väsentligt mindre korrosivt. Nackdelarna är att smälteffekten är sämre
än för natriumklorid och att det innehåller kväve vilket bidrar till en övergöd-
ningseffekt. Urea används på flygplatser p.g.a. sin låga korrosivitet mot framför-
allt aluminium. Miljöhänsyn har emellertid gjort att många flygplatser har gått
över till att använda kaliumacetat.

4.4.2.5 Utrustning för kemisk halkbekämpning
Saltspridaren är normalt monterad på flaket på en lastbil, se figur 4.10. De består i
Sverige oftast av en behållare för salt och en för saltlösning, en utmatnings-
anordning och en spridare.
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Figur 4.10  Flakmonterad saltspridare. Utmatningsanordningen syns inte på
bilden utan är monterad i botten på behållaren för torrt salt. Saltlösningen
pumpas genom slangar till spridaren (Friggersåkers verkstäder)

Nedan redogörs för några varianter på saltspridare:
Slurryspridare är en variant på vanlig spridare som har utvecklats och är
patenterat. Den licenstillverkas av Friggersåkers verkstäder. I utkastet sitter det en
kvarn, en mixer, som krossar saltet till ett fint pulver innan det blandas med
lösningen. Fördelarna med systemet är att verkan av saltet på vägytan blir
snabbare och vidhäftningen bättre, (Ericsson, 1995). Figur 3.11 visar en mixer i
genomskärning.

Figur 4.11  Mixer (Friggersåkers verkstäder)

Lösningsspridaren är en spridare avsedd för att sprida enbart saltlösning. De
består av en tank och en spridare. Spridaren är antingen av tallrikstyp eller försedd
med munstycken. I figur 4.12 visas ett exempel på hur en lösningsspridare ser ut.
Tankvolymen varierar mellan olika spridare men en vanlig volym är ca 9 m3.
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Figur 4.12  Lösningsspridare, Ontario, Kanada (Ontario DoT)

Kombispridaren är en kombination av vanlig spridare och lösningsspridare. Den
kan sprida allt från torrt salt till ren lösning. Kombispridare har blivit vanligare på
senare tid. Nackdelen med dessa spridare är att de är dyrare och kapaciteten blir
lägre. Kombispridare är också tyngre än traditionella spridare vilket ställer högre
krav på lastbilen som den är monterad på. Det är dock en nödvändighet att an-
vända kombispridare om vinterväghållningen ska utföras optimalt. Genom att
förhållandena ofta varierar kan olika metoder behöva tillgripas för att få bästa
resultat. Figur 4.13 visar en kombispridare. Under de senaste åren är
kombispridare den enda typ av spridare som Vägverket Produktion har köpt.

Figur 4.13  Kombispridare, (Weisser)

4.5 Övriga vinterväghållningsmetoder
Vallavskärning kallas det när överdelen av plogvallarna vid sidan av vägen tas
bort. Vallavskärning görs för att förbättra sikten över vallarna och att bereda plats
för ytterligare snö. Det vanligaste sättet att utföra vallavskärning är att montera ett
plogblad på en väghyvel, som sedan höjer upp bladet till lämplig avskärningshöjd.
Isrivning kallas det för när den snö och is som packas på vägen tas bort. Isrivning
sker oftast med ett skär utrustat med tänder eller dubbar. Även här är väghyveln
ett vanligt fordon. Isrivning är också ett sätt att förbättra väggreppet på en
snövägbana.

Uppsättning och nedtagning av snöstörar är en vinteraktivitet som utförs före
respektive efter vintersäsongen.
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5 Vinterväghållningens inverkan på trafikanter
och samhälle

5.1 Allmänt
För att kunna optimera samhällets kostnader för vinterväghållningen krävs kun-
skap om de konsekvenser olika väder och väglag har för väghållare och den in-
verkan dessa förhållanden har på trafikanter och samhället i övrigt. I figur 5.1
nedan visas en skiss över de olika samband som gäller för motorfordonstrafik.
Denna skiss visar endast grovt de samband som finns. Det är flera sambandspilar
som saknas i skissen. Skissen ger dock en bild över ämnets komplexitet. Inverkan
av vinterväghållningsåtgärder har studerats i många undersökningar. Mycket
kunskap saknas dock fortfarande innan en fullständig modell för vinter-
väghållningens inverkan kan erhållas. Det går dock att påbörja modellbyggandet
med nuvarande kunskap.

De flesta undersökningar har varit begränsade till ett delområde t.ex. hastig-
hetsförändringar vid olika väglag. Utgångspunkten för många undersökningar har
varit att studera inverkan av väder, väglag och olika åtgärder på olycksrisken.

Ett problem med dessa undersökningar är att man ofta inte tar hänsyn till den
indirekta verkan av de yttre faktorerna via variablerna hastighet och trafikflöde.
Det är troligt att då förhållandena gör att olycksrisken borde öka, så motverkas
detta av att hastigheten och flödet minskar och vice versa. Denna kompensation
gör att olycksutfallet kan bli nära oförändrat.

Vissa samband är lättare att uppskatta än andra. Väghållarkostnader är lätta att
uppskatta medan det är svårare att uppskatta miljökostnader och säkerhetsmargi-
naler.
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Figur 5.1  Skiss över effektsamband för vintertrafik. (Wallman, Wretling &
Öberg, 1997)

5.2 Trafiksäkerhet
Ett av vinterväghållningens huvudmål är att förbättra trafiksäkerheten under
vinterförhållanden. Begreppet trafiksäkerhet i denna rapport definieras som
olycksrisk. Detta betyder att ökad risk för att en olycka ska inträffa medför en för-
sämrad trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten påverkas av flera faktorer främst friktio-
nen mellan däck och vägyta men även siktförhållanden, förarens uppmärksamhet
m.m. Vinterväghållningsåtgärder används huvudsakligen för att förbättra frik-
tionen genom att ploga och salta bort snö och is från vägbanan eller genom att
sprida sand på vägen. I kapitel 5.2.2 visas resultat från studier om hur vinterväg-
hållningsåtgärder och olika väglag påverkar friktionen.

I Sverige genomfördes under slutet av 1980-talet ett stort projekt för att under-
söka möjligheterna att minska saltanvändningen. Det var kommunikations-
departementet som initierade projektet och arbetet utfördes av Vägverket, VTI och
kommunförbundet gemensamt. Projektet hette MINSALT, (Öberg et al., 1991).
Inom MINSALT studerades olika sätt för att minska skadeverkningarna av salt.
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1. Utökning av de saltfria regionerna
2. Nya halkbekämpningsmetoder
3. Nya halkbekämpningsstrategier

Saltfri vinterväghållning studerades i Gotlands, Kopparbergs och Västerbottens
län. Studierna visade att andelen snö- och isväglag ökade på vägar där man
slutade att salta. Ökningen var på Gotland och i Kopparbergs län 2–3 gånger (från
10–20% is- och snöväglag) och i Västerbotten mindre än 1/3 (från ca 30–40% is-
och snöväglag). På vägar som saltas är andelen torr barmark lika stor som på
osaltade vägar men andelen våt barmark är högre och andelen is- och snöväglag
lägre.

Inom MINSALT projektet studerades som tidigare nämnts effekten av att utöka
de saltfria regionerna. Undersökningen genomfördes i tre län: Gotland, Väster-
botten och Kopparberg under vintrarna 1987/88 och 1988/89. De är valda delvis
för att representera olika delar av Sverige: Gotland, söder, Kopparberg, mitten,
och Västerbotten, norr. Även om Gotland ligger i södra Sverige är det inte
representativt för väg- och trafikförhållanden i övriga delar av södra Sverige.
Trafiken på Gotland på vintern är uteslutande lokal och det finns inga hög-
trafikerade vägar. Fördelen med Gotland är att ett helt område är osaltat. Samtliga
trafikanter har nåtts av information och är medvetna om förutsättningarna. Vid en
jämförelse mellan Gotland och fastlandet (Västervik) av olycksfrekvens och
svårighetsgrad framkom att olycksrisken var högre på Gotland för väglag med
rimfrost och vägbanor som fryser. Detta beror troligen på att saltningen på
fastlandet klarar dessa väglag bättre än sandning. Vid snöfall var olycksrisken
något högre på fastlandet än på Gotland. Vid försöken blev resultatet att saltning
är positivt för trafiksäkerheten, eller olycksfrekvensen, om ÅDT är över 1800
fordon, se figur 5.2 nedan. Figuren gäller för alla tre länen.

Figur 5.2  Olyckskvotens förändring med ÅDT på osaltade vägar (Öberg et al.,
1991)
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I en rapport från VTI (Brüde & Larsson, 1981) konstateras det att olycksrisken
ökar med ökad andel vinterväglag, till dess andelen vinterväglag är ca 15%, sett
över hela säsongen. Vid en högre andel vinterväglag ligger olycksrisken kvar på
en konstant nivå eller kanske t.o.m. minskar.

En rapport från Vägverket, (Johansson, 1997), stöder delvis detta påstående
genom att visa att varma och kalla vintrar är säkrare än normalvintrar. Normal-
vintrar i södra Sverige har normalt mellan 10 och 20% vinterväglag. Bakgrunden
till denna rapport var att studera om ökad insats av vinterväghållningsåtgärder ger
en ökad trafiksäkerhet. Hypotesen var att en mild vinters väglag kan uppnås med
ökade insatser en kall vinter. I rapporten jämförs antalet olyckor under tre vintrar,
en vinter, 1986/87, med kallt väder och mycket snö, en vinter, 1991/92, med
varmt väder samt en vinter, 1993/94, med normalt väder. Resultatet är att vintern
med normalt väder har flest olyckor samt att de övriga två vintrarna har ett lägre
antal olyckor men sinsemellan ungefär samma antal olyckor. Av dessa påståenden
kan man dra slutsatsen att vinterväghållningen inte påverkar trafiksäkerheten,
eftersom ökad vinterväghållning åstadkommer ett väglag som annars uppträder
vid varmare väder och mindre vinterväghållningsinsatser. Dessa påståenden kan
förkastas om man detaljstuderar denna rapport. Om trafikflödet vägs in fram-
kommer det att den varma vintern hade lägst olycksrisk. En annan viktig faktor är
att den kalla vintern hade mycket snö. När den kalla vintern delades in i perioder
med enhetligt väder kan man se att vissa perioder i januari med stabilt
nederbördsfattigt väder är de säkraste, medan perioder med nederbörd har flest
olyckor. Slutsatsen man kan dra är att vissa faktorer, i huvudsak väder, påverkar
säkerheten särskilt mycket och att vinterväghållning har en positiv effekt.

Norge genomförde en större studie om saltning och trafiksäkerhet, (Vaa &
Sakshaug, 1995), under början av 90-talet. Resultatet blev att saltning reducerar
olyckorna vintertid med ca 20%. Studien genomfördes över hela Norge som både
en jämförande studie och en före / efter studie. Jämförelser gjordes mellan saltade
och osaltade vägar med samma hastighetsbegränsningar, väggeometri och
vinterperiod. Den största olycksreduktionen fås under höst och vår.

I figur 5.3 visas betydelsen av saltning i den jämförande studien. På det
osaltade vägnätet ökade olycksfrekvensen från 0,147 personskadeolyckor per
million fordonskilometer under sommaren till 0,204 personskadeolyckor per
million fordonskilometer under vintern. På det saltade vägnätet ökade olycks-
frekvensen från 0,158 på sommaren till 0,163 på vintern. Motsvarande ökning
som på det osaltade vägnätet hade givit en olycksfrekvens på 0,219.
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Figur 5.3  Inverkan av saltning, jämförande studie (Vaa & Sakshaug, 1995)

Figur 5.4  Inverkan av saltning, före- och efterstudie (Vaa & Sakshaug, 1995)

En annan slutsats som redovisas i rapporten är att saltning reducerar de svåra
olyckorna mer än de lindriga. Detta överrensstämmer med en amerikansk under-
sökning, (Kuemmel, 1994). Dock överrensstämmer detta ej med resultat från
svenska undersökningar, (Brüde & Larsson, 1981). Den amerikanska
undersökningen visar att på tvåfältsvägar reduceras antalet olyckor med skadade
med en faktor nio och olyckor utan skadade med en faktor sju. Jämförelsen görs
genom att kontrollera olyckskvoten innan saltet är applicerat med olyckskvoten
efter att saltet är applicerat.

I en studie gjord på VTI, (Sävenhed, 1995), beräknades olycksfrekvensen per
timme under en period från tolv timmar före till tolv timmar efter att en åtgärd har
utförts. Studien enomfördes genom att följa upp alla olyckor som inträffade under
vintersäsongerna 1988/89 och 1989/90 inom 50 driftområden. Antalet olyckor
som inträffade under ovan nämnda tidsperiod var totalt 941 st. Därefter kontrol-
lerades vilken åtgärd som var utförd. Resultaten visar på effektiviteten av olika åt-
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gärder. Dessutom studerades regionala skillnader. Några av resultaten visas i figur
5.5-5.7 nedan:

Figur 5.5  Olyckskvoten före och efter en åtgärd uppdelat på regioner i Sverige
(Sävenhed, 1995).

Figur 5.6  Olyckskvoten före och efter åtgärd uppdelat på åtgärdstyp (Sävenhed,
1995).
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Figur 5.7  Olyckskvoten före och efter åtgärd baserat på alla olyckor och åtgär-
der i undersökningen. Den streckade linjen visar ett 95%-igt konfidensintervall
(Sävenhed, 1995).

Figur 5.8  Skadekvot före och efter åtgärd baserat på alla olyckor och åtgärder i
undersökningen. Den streckade linjen visar ett 95%-igt konfidensintervall,
(Sävenhed, 1995)

Ur figurerna kan utläsas att olycksmaximum inträffar någon till några timmar
innan åtgärden utförs. Det kan tolkas som att förarna efter den första överrask-
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ningseffekten vänjer sig och kör mer försiktigt. Även en del av de åtgärder som
skulle varit förebyggande utfördes inte förrän efter halka hade uppstått eftersom
även denna bild har ett olycksmax innan åtgärd, se figur 5.6. På de större vägarna
visar inte förebyggande halkbekämpning upp samma olycksökning som hela
vägnätet. Det tyder på att på de större vägarna där kraven är högst saltas det innan
halkan uppstår. Vidare kan utläsas att maxolyckskvoten i södra Sverige är tre
gånger så hög som i norra Sverige. Detta överrensstämmer med att det är farligare
med halka i södra Sverige, där den är mer sällsynt, än i norra Sverige. Det är
därför viktigt att utföra åtgärden i tid och att hålla ett konstant väglag eftersom
förändringar är farligast.

Vid en jämförelse av olyckskvot mot skadekvot kan konstateras att kurvan har
ett mycket likartat utseende som figur 4.7, dock något lägre med ett maxvärde
strax under 2 skadade per miljon axelparkilometer ca. 1,5 timmar innan åtgärds-
tillfället.

En viktig faktor som inte kan påverkas av vinterväghållningsåtgärder är snö i
diket. Den påverkar antalet olyckor i stor utsträckning genom att snön hindrar for-
donen att köra på fasta föremål vid sidan av vägen. Detta visas i en svensk under-
sökning, (Brorson, Ifver & Rydgren, 1988), där man studerade antalet singel-
olyckor med personskada vintertid. Alla olyckor studerades från 1964–1984. Man
kopplade SMHI:s statistik om snödjup till dessa olyckor. Figur 5.9 nedan visar
sambandet, som man fick fram, mellan snödjup i terrängen och olycksantal:

Figur 5.9  Bilder på sambandet snödjup i terrängen – olyckor från tre regioner i
Sverige (Brorson et al., 1988)

Även Johansson påpekar detta i sin rapport (Johansson, 1997).
Under vintrarna 1993/94 och 1994/95 genomfördes av VTI (Ihs et al.,

1996b)en studie baserad på polisrapporterade halkolyckor. Målet med studien var
att med utgångspunkt från dessa:

• Utreda väghållarens åtgärder för att fastställa varför väglaget blev dåligt
• Utreda inträffade olyckor för att fastställa varför olyckan inträffade
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Olycksinformation hämtades från polisens olycksrapporter och information om
vinterväghållningsåtgärder hämtades från det driftområde där olyckan hade in-
träffat.

Slutsatserna av undersökningen av olyckor som hade inträffat vid halt väglag
var att:

• i en stor del av fallen var Vägverkets krav uppfyllda. De flesta olyckor in-
träffade under nederbörd och då tillåts snö och halka på vägbanan,

• i en anmärkningsvärt stor andel av fallen var förebyggande halkbekämp-
ningsåtgärder inte utförda i tid, trots att tillräcklig information hade funnits,

• däckstandarden på fordonen som var inblandade i olyckorna var generellt
dålig.

5.2.1 Friktion
Det finns ett klart samband mellan friktion och olycksrisk. Det kan dock inte
tolkas så att en bättre friktion automatiskt ger en lägre olycksrisk. Förarens upp-
fattning av väglagets friktion och hans anpassning med körsätt och hastighet till
väglaget är viktig, (Wallman, 1997). Friktionstalet för olika väglag har mätts i
flera olika studier bl.a. (Öberg, 1981). Studien gav följande resultat för olika typer
av väglag. I denna studie mättes friktionstalet med SAAB Friktion Tester med
konstant slip på 15–18 %:

Torr barmark: 0,85
Våt barmark: 0,75
Lös snö: 0,48
Packad snö: 0,3
Tunn is: 0,25
Snömodd: 0,2

Det finns flera olika studier med likvärdiga resultat. Torrt väglag har alltid högst
friktionstal, ca 0,75–0,90, sedan vått med ca 0,1 lägre. Vinterväglagen varierar
mer men är i storleksordning med Öbergs undersökning. Dock skall påpekas att
tunn is oftast har lägst friktionstal och särskilt våt is, som kan ha ett friktionstal på
under 0,1. Tjockleken på de olika is- och snölagren har stor betydelse, till-
sammans med ytstrukturen (beläggningstypen). I denna studie var skiktet med lös
snö tunt och därmed fås relativt höga värden. Vid alla undersökningar är sprid-
ningen stor och de angivna värdena är medelvärden. En del av förklaringen till att
värdena varierar är att beläggningens struktur påverkar resultatet och att olika
mätmetoder ger olika resultat.

Vinterväglag är farligare desto mer sällsynta de är. Detta visas bl.a. av
(Sävenhed, 1995) och (Johansson, 1997). I båda undersökningarna framgår att
olycksrisken är högre på is- och snöväglag i södra Sverige, där dessa väglag är
mer sällsynta, än i norra Sverige, där dessa väglag är vanligt förekommande. Det
kan tolkas så att förare i norra Sverige är bättre på att köra på halt underlag
eftersom de har fått mer träning och är bättre utrustade, men beror även på en
överraskningseffekt. En förare i södra Sverige förväntar sig inte is- och snöväglag
och blir därför överraskad om det uppträder. Föraren hanterar då situationen
sämre än om han hade varit förberedd. En viss del av skillnaden i olycksrisk kan
tillskrivas att det i norra Sverige oftare förekommer snö i dikena som lindrar
konsekvenserna av en avkörning.
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Numera måste alla lätta fordon ha vinterdäck vid is/snöväglag vilket kan
medföra att skillnaden mellan södra och mellersta Sverige kan ha minskat. Inga
sådana studier har genomförts ännu.

5.3 Framkomlighet
Framkomlighet mäts ofta som skillnader i hastighet eftersom våra vägar mycket
sällan är stängda eller har sådan trängsel att det inte alls går att komma fram.
Stängda vägar p.g.a. väder- eller väglagssituationen förekommer men dessa till-
fällen är få och vädret är då oftast ej att betrakta som normalt. Dock stängs vissa
vägar i fjälltrakterna av och hålls endast öppna sommartid. Problem med av-
stängda vägar p.g.a. väderförhållanden kommer inte att behandlas ytterligare.

Det är svårt att uppskatta hastighetsförändringar på olika väglag. Väglagen är
inte stabila, dvs. de ändras ofta, och de kan också variera mycket längs en väg-
sträcka. Andra faktorer t.ex. vädret kan ha större betydelse än väglaget för hastig-
heten. Öberg, (Öberg, 1981), har gjort en undersökning och kommit fram till att
hastigheten vid is/snöväglag är 75–90% av barmarkshastigheten. Vid en senare
undersökning av effekter av osaltade vägar i Norrland uppmättes hastighetssänk-
ningar på ca 5–10 km/h vid is/snöväglag, (Öberg, 1996). Sänkningen vid måttligt
snöfall uppgick till 12 km/h.

Gemensamt för alla undersökningar är att hastighetssänkningen inte motsvarar
friktionsförändringen, med avseende på stoppsträckan. I figur 4.10 nedan visas
sambandet mellan hastighet – friktion och bromsträcka. Ett snöväglag kan typiskt
ha ett friktionstal på 0,3 och barmark ett friktionstal på 0,85. Om en genomsnittlig
förare kör 70 km/h på barmark så kör han ca 60 km/h på snöväglag enligt Öbergs
undersökning. Om man ur figur 4.10 avläser vilka bromssträckor dessa hastigheter
skulle ge på barmark respektive snöväglag ger det bromssträckor på 23 för bar-
mark och på 47 meter för snöväglag.
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Figur 5.10  Bromssträckor vid olika friktionstal och hastigheter.

5.4 Miljö
Vinterväghållning orsakar miljöbelastning både direkt och indirekt.

Direkt miljöpåverkan orsakas av salt och sand. Indirekt miljöpåverkan orsakas
av att bl.a. mer spolarvätska och rengöringsmedel förbrukas p.g.a. saltning,
(Gustavsson & Yakoub, 1996). Snö som borttransporteras orsakar en indirekt
miljöpåverkan eftersom restprodukter från bilar, avgaser och vägen koncentreras i
upplagen som efterhand smälter och sprids.

Direkt miljöpåverkan av salt på vegetation är konstaterad (Blomqvist, 1998).
Saltet sprids från vägen genom avrinning, plogning och däcksprut. Omfattningen
av skadorna är svåra att bestämma då flera faktorer spelar in som t.ex. solexpo-
nering. Saltet kan också påverka grundvattentäkter nära vägen. Detta är inte ett
omfattande problem idag, men Vägverket måste varje år ersätta ett antal brunnar
hos privatpersoner till följd av förhöjda salthalter i grundvattnet. Salthalten har
också stigit i flera stora vattentäkter i Sverige och detta kan bli ett stort problem i
framtiden. Ett långsiktigt hållbart system med hänsyn till miljön står i konflikt
med målen för trafiksäkerhet och framkomlighet vintertid med de metoder och
regler vi använder idag.

VTI genomförde 1996 en undersökning över vintervägsaltets, NaCl, sekundära
miljöeffekter (Gustavsson & Yakoub, 1996). I undersökningen studerades skillna-
der mellan olika regioner. Tre regioner valdes ut för att jämföra effekten av olika
saltningsstrategier. De regioner som valdes var Gotland, som är osaltat, området
kring Västervik, som är normalsaltat, Västerbotten, som är lättsaltat, och Väster-
norrland, som är normalsaltat. De sekundära miljöeffekter som studerades var hur
de regionala skillnaderna i saltningsstrategi påverkade förbrukningen av spolar-
vätska, biltvättningsfrekvens, användning av avfettningsmedel och rostskador. I



VTI meddelande 902 67

jämförelsen mellan Gotland och fastlandet (Västervik) var skillnaderna
signifikanta, på 95% nivå, på alla punkter och i jämförelsen mellan Västerbotten
och Västernorrland var skillnaderna signifikanta, på 95%-nivå, för tvättfrekvens
och förbrukning av spolarvätska. I undersökningen görs en uppskattning av
effekterna om Sverige skulle vara helt osaltat, se tabell 5.1.

Tabell 5.1  Extrapolering av resultaten från undersökningen till ett helt osaltat
Sverige, (Gustavsson & Yakoub, 1996).

Minskning då saltning
upphör

Antal tvättar 25–30%
Förbrukning av avfettningsmedel 70–80%
Förbrukning av spolarvätska 50–65%

5.5 Kostnader
5.5.1 Olyckskostnader
Ett försök att uppskatta nyttan av vinterväghållning i Storbritannien gjordes av
Thornes, (Thornes, 1996). Uppskattningen gjordes genom att bedöma kostnaden
för inställda och försenade resor, Den totala nyttan av vinterväghållning uppskat-
tades till över två miljarder pund. Nyttan av väderprognoser för vinterväghållning
uppskattades till 160 miljoner pund. För varje krona som används till vinterväg-
hållning sparas nio och för varje krona som används till väderprognoser sparas
100. Studien uppskattar kostnadsbesparingar för olyckor och förseningar och be-
dömer också miljöeffekterna.

Kuemmel har i USA under vintrarna 1989/90 och 1990/91 studerat olycks-
kvoter och kostnader på vägar före och efter saltning. (Kuemmel, 1994). Kostna-
derna var de direkta kostnaderna för vinterväghållningsåtgärderna och de upp-
skattade kostnaderna, både materiella och mänskliga, för olyckorna. På tvåfältiga
vägar var förhållandet mellan nyttan och kostnader, beräknat på de fyra första tim-
marna efter en saltningsåtgärd, 6,5/1 och på fyrfältiga vägar var förhållandet 2/1. I
undersökningen framkom det att inte bara antalet olyckor utan också svårhets-
graden av olyckorna minskade efter saltning.

En kommentar till ovanstående studier är att det är viktigt att i dylika samhälls-
ekonomiska beräkningar ta med alla fördelar och nackdelar och att relevant tids-
period studeras, oftast hela vintern.

5.5.2 Väghållarkostnader
Svenska vägverket spenderar ca. 1,5 miljarder kronor per år på vinterväghållning
på det statliga vägnätet, (Vägverket, 2000). Exempel på kostnader för olika
aktiviteter inom vinterväghållning presenteras i tabell 5.2. Kostnadsökningen eller
besparingen i väghållarens kostnader för förändringar av metoder och strategier
har studerats bl.a. i MINSALT där försöken med saltfria regioner i Kopparberg
ökade kostnaderna för vinterväghållningen med 30–60%.

De samhällsekonomiska beräkningarna från MINSALT-projektet visar att
kostnaderna att byta från kemisk till mekanisk halkbekämpning på statliga vägar
skulle innebära från en besparing på ca 1,4 miljarder till en kostnadsökning på ca
50 miljoner, 1991 års priser, (Öberg, 1995). Den stora osäkerheten beror framför-
allt på bedömningen av trafiksäkerhetens inverkan. Den största besparingen är
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fordonskorrosion, som skulle minska med ca 1 miljard. En annan tidigare rapport
av Öberg visar i stort sett samma sak, (Öberg, 1987). Denna visar dock att det
skulle, inom ett 95% konfidensintervall, innebära en besparing att övergå till
mekanisk halkbekämpning på det statliga vägnätet.

Tabell 5.2  Exempel på kostnader för vinterväghållningsaktiviteter i Sverige 1997,
Vägverket

Plogning SEK/h 625
Traktor med plog ‘’ 300
Saltning ‘’ 625
Salt SEK/ton 400
Saltlösning SEK/m3 200
Sand ‘’ 125
Stålskär SEK/tim 50-200
Fasta kostnader (jour) SEK/säsong/

fordon
30-60000

5.5.3 Framkomlighetskostnader
Thornes studerade kostnaderna för förseningar, (Thornes, 1996), och fann att
kostnaden reducerades från 2 miljarder pund till 0,5 miljarder pund per år i
England med vinterväghållning jämfört med att ingen vinterväghållning utfördes.
Som en jämförelse är den totala uppskattade kostnaden för vinterväghållning
inklusive kostnaden för rost på fordon 240 miljoner pund. Detta betyder att vinter-
väghållning betalar sig med en faktor över 6:1 om vi endast tittar på kostnaderna
för förseningar. Värdet av studien är tveksam då den studerar alternativet ingen
vinterväghållning mot dagens vinterväghållning.

5.5.4 Fordonskostnader
I en undersökning gjord av VTI, (Öberg et al., 1985), där försök med osaltade
vägar gjordes kom man fram till att kostnaden för korrosion på bilar i Sverige
uppgick till 1,7 miljarder kronor per år. En annan svensk undersökning,
(Jutengren, 1986), kom fram till att vintervägsaltets del av den totala korrosions-
kostnaden på bilar är ca ¼ vilket motsvarade 2 miljarder kronor.

Dessa båda undersökningar baseras i huvudsak på bilar tillverkade mellan 1975
och 1985. Bilar i dag är i huvudsak tillverkade under 1990-talet och har ett betyd-
ligt bättre skydd mot korrosion på plåten. Dagens bilar har fler elektroniska kom-
ponenter vilka också utsätts för korrosion. Även om kostnaden för plåtkorrosion
har minskat kraftigt är det därför inte säkert att den totala kostnaden för korrosion
på bilar har minskat.

Bränsleförbrukning påverkas av väglaget. En undersökning utförd av VTI,
(Ragnarsson, G & Öberg, G, 1986), visar att bränsleförbrukningen ökar vid olika
vinterväglag. Lägst förbrukning har torrt väglag. Vid samma medelhastighet ökar
bränsleförbrukningen med 2 – 5% om det är 0,5 cm snö i spåren och med 10% vid
lätt snöfall. Vid måttliga snöfall ökar bränsleförbrukningen med ytterligare 10%.
Ökningen i bränsleförbrukning p.g.a. dåligt väder/väglag kan under inte allt för
dåliga förhållanden uppvägas av minskningen i bränsleförbrukning p.g.a. lägre
hastighet.
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6 Regelverk
6.1 Allmänt
Alla länder som har vintrar med kallt väder och snö behöver vinterväghållning.
De flesta länder har någon typ av centraliserad vinterväghållning med regler för
hur den ska genomföras. Ansvarig för vinterväghållningen i Sverige är väghålla-
ren. På det statliga vägnätet är Vägverket väghållare, på det kommunala respek-
tive kommun och på det enskilda vägnätet olika privata personer eller organisa-
tioner.

De flesta reglerna är uppbyggda kring åtgärdskrav, vilket betyder att vid ett
visst förhållande ska en viss åtgärd utföras. Sverige har numera en annan upp-
byggnad av reglerna, nämligen funktionskrav. Detta betyder att istället för att i
detalj reglera vilka åtgärder som ska utföras ställer man krav som direkt kan här-
ledas till den funktion som vägen har vid användning. Detta betyder t.ex. att krav
ställs på maximalt tillåtet snödjup. Anledningen att använda funktionskrav är att
ge entreprenören ett incitament till att utveckla effektivare metoder. Fördelen med
åtgärdsbaserade regler är att det är enklare och beställaren har större kontroll över
vilka åtgärder som utförs. Även kostnaderna är lättare att beräkna. I Sverige ut-
vecklas idag nya regler, som är mer baserade på åtgärder än dagens regler. Arbets-
namnet på de nya reglerna är Vinter 2000. De finns ännu bara som remissutgåva,
(Wennerström, 1999). Anledningen till förändringen är att funktionskraven inte
har varit tillräckligt bra för att upphandling och ersättning ska fungera effektivt.
Dessutom har inte funktionskraven lett till den utveckling av metoder och ut-
rustning hos entreprenörerna som man hade förväntat sig. Det är först under de
sista åren på 90-talet som framförallt Vägverket Produktion har satsat på
utveckling (Henrysson, 2000b). Här kan nämnas att olika produktionsuppfölj-
ningsmetoder har testats bl.a. i Västerbotten och två nya metoder för mekanisk
halkbekämpning har utvecklats, se kapitel 3.3. Nya plogskär har också tagits fram,
se kapitel 3.2.

6.2 Svenska regelverk
Drift 96, (Axelson, 1996), är Vägverkets nu gällande regelverk. Det utvecklades
för att användas vid upphandlingar i konkurrens. Det är i huvudsak funktions-
baserat för att stimulera entreprenörerna till att välja den bästa metoden i varje
situation.

I Drift 96 är vägnätet indelat i sex olika driftstandardklasser beroende på trafik-
mängd och vägkategori d.v.s. europaväg, riksväg eller annan väg. Klasserna är
A1, A2, A3, A4, B1 och B2 där A1 har mest trafik och B2 minst, se figur 5.7. A-
vägarna saltas. För varje vägklass bestäms största tillåtna snödjup och den tid som
maximalt är tillåten för att röja vägen efter att nederbörden upphör. Ett exempel,
A2, visas i figur 5.8.
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Standardklass A2
Körfältet ska
• Under snöfall och upp till fyra timmar därefter inte ha större snödjup än fyra

cm lös snö
• Halkbekämpas kontinuerligt vid regn som orsakar halka
• Vara fritt från is inom 2 timmar efter det att regn som orsakat halka upphört.

Om vägytan är kallare än -8°C ska körfältet ha tillfredställande friktion inom 4
timmar.

• Vid uppehållsväder under övrig tid vara fritt från snö och is. Om vägytan är
kallare än -8°C ska körfältet vara fritt från lös snö, vara jämnt och ha
tillfredställande friktion.
När vägytan åter är varmare än -8°C ska körfältet vara fritt från snö och i inom
1 dygn

Figur 5.8  Utdrag ur Drift 96. Del av standardkraven för standardklass A2. Krav
för vägren och sidoanläggning finns men är ej medtagna här. (Axelson, 1996)

I Drift 96 anges gränser för olika friktionsnivåer. Friktionstal över 0,25 är till-
fredsställande friktion, friktionstal mellan 0,25 och 0,16 innebär ett halt väglag
och friktionstal från 0,15 och lägre är svår halka. Friktionen mäts enligt Väg-
verkets metodbeskrivning (Vägverket, 1996). Jämför resultaten i kapitel 4.2.2.
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7 Planering och organisation
7.1 Upphandling
Inom ett driftområde i Sverige är vinterväghållningen det i särklass mest resurs-
krävande momentet, i form av personal, maskiner och pengar. Detta innebär att
för att få bästa möjliga ekonomiska resultat och för att undvika ett överskott på
personal under sommarhalvåret behöver personal och fordon inhyras för vinter-
väghållning. Den inhyrda personalen eller de fordon de använder har jour under
hela säsongen. Det utgår normalt en ersättning för att ha jour. Utöver detta utgår
ersättning vid tjänstgöring. För ungefärliga belopp se kapitel 4.5.2. Ersättningen
till underentreprenörer kan skilja sig från ersättningen mellan beställare och
huvudentreprenör. Ersättningen mellan entreprenör och underentreprenör baseras
på fast jourersättning och ersättning för varje arbetad timme. Ersättningen mellan
beställaren, någon av Vägverkets regioner, och entreprenören skiljer sig mycket
beroende på vilken Vägverksregion som är beställare, men några regioners ersätt-
ning till entreprenören baseras på väderdata. Ersättningens storlek bestäms sedan
av det pris som entreprenören angav för vädersituationen i anbudet. Det kan i
vissa fall uppstå vädersituationer som inte klassas som ersättningsbara enligt er-
sättningsmodellen mellan beställare och entreprenör, men som ändock kräver en
åtgärd för att uppfylla kraven i regelverket. I dessa fall måste entreprenören betala
ersättning till sina underentreprenörer utan att få ersättning från beställaren. Dessa
situationer har varit vanligt förekommande under de första åren av konkurrens-
utsättning. De senaste åren har dock problemen minskat.

Kommunal upphandling varierar mycket över Sverige, (Johansson, 2000).
Kommunerna bedriver ofta drift av vägar helt eller delvis i egen regi. Det före-
kommer dock kommuner som helt handlar upp drift av vägar i konkurrens. Upp-
handling i konkurrens är vanligare i större kommuner. Ersättningsformen är ofta
per åtgärd eller timme.

7.2 Planering av rutter
En rutt är den väg som en plog- eller saltbil färdas under en åtgärd. Dessa rutter är
normalt förbestämda. Vid planering av rutter är utföraren begränsad till sitt om-
råde, vägnät och tillgängliga resurser, egna och inhyrda. Utifrån de givna förut-
sättningarna planeras sedan rutterna för plogning och saltning för att uppfylla be-
ställarens krav. Dessa planeringar ska normalt lämnas till beställaren i god tid
innan säsongen börjar för att visa att det finns tillräckligt med resurser för att klara
kraven.

Det finns hjälpmedel för att göra planeringarna så bra som möjligt, bl.a.
VVHS, som är ett dataprogram där vägnätet och vissa tider för olika åtgärder är
inlagt. Vid användning av programmet ”klickar” man på en väg som då läggs till
rutten. Den totala tiden för rutten ackumuleras. Med VVHS kan normalt antalet
fordon som behövs minskas något. Det finns idag inget fungerande program med
ruttoptimering. Ett doktorandprojekt inom CDU med inriktning mot ruttoptime-
ring pågår.

7.3 Beredskap
Eftersom vinterväghållning styrs av vädret under hela vintersäsongen kan man
inte ha personal i tjänst dygnet runt. Detta löser man genom att ständigt ha bered-
skapshavare och fordonsförare i jour. Inom Vägverket Produktion har den egna
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personalen ett tillägg för den tid de har jour och för inhyrda fordon ges ett bered-
skapstillägg för hela säsongen. Beredskapstillägget är dels för att ersätta föraren
för den tid han har jour men också för att fordonet inte kan användas till andra
uppgifter i normal utsträckning. Normalt kan ägaren till de externa fordonen
använda dessa till andra uppdrag, som t.ex. grustransporter, när tillfälle finns och
de inte behövs i vinterväghållningen.

7.4 Sand- och saltupplag
Ett driftområde behöver ha upplag för salt och sand. Normalt har varje område ett
salt- och ett sandupplag, men två av varje förekommer på stora områden. Även
tankar för saltlösning behövs. Saltlösning används för befuktning av salt och som
ren lösning. De områden som använder lösningsspridare behöver en större an-
läggning för produktion av saltlösning.

Beställarens krav, ekonomin och tillgången på resurser styr vilka åtgärder som
ett område kan utföra under säsongen. Det är inte troligt att ett område köper en
lösningsspridare och tillverkningsanläggning för saltlösning om det inte föreskrivs
i kontraktet, även om det i många fall är den effektivaste metoden. I vissa fall,
kraftiga snöfall, är inte lösningsspridning en lämplig metod och därför måste
entreprenören ha utrustning för både befuktat salt och lösning. Kombispridare har
den funktionen och de köps nu in efterhand som gamla spridare blir uttjänta.
Befuktat salt är en metod som går att använda i alla situationer.

Saltet lagras på arbetsområdet i s.k. saltlador, vilka är stora magasin, som rym-
mer flera hundra ton salt, med ett golv som inte är genomsläppligt för vatten. Salt
tål inte att utsättas för nederbörd, det klumpar sig, vilket medför att det fastnar i
spridaren.
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8 Uppföljning och mätmetoder
Under 90-talet har uppföljning av den vinterväghållning som utförts av entrep-
renörer skett av beställaren enligt VUP (vinteruppföljningsprogram). I VUP
genomfördes uppföljning enligt två olika modeller schema eller väder. I schema-
modellen gjordes uppföljningen på förutbestämda tidpunkter. I vädermodellen
gjordes uppföljning på förutbestämda tidpunkter enligt schemamodellen när
väderprognosen för området inte indikerade att det fanns risk för att halka kunde
uppstå. Om det fanns risk för halka eller snöfall gjordes uppföljning enligt ett
schema med tätare kontroller. Inom varje region lades ett antal kontrollslingor ut
enligt en modell som finns i Vägverkets metodbeskrivning 105:1993 Bedömning
av vinterväglag. På dessa slingor fanns ett antal kontrollpunkter. Vid uppföljning
kördes en eller flera av dessa slingor. Antalet slingor bestämdes av schemat. Vid
varje punkt på slingan kontrollerades väglaget, eventuell nederbörd och snödrev
okulärt. Luft- och vägytetemperaturen mättes. Samtliga observationer protokoll-
fördes. I efterhand kontrollerades observationerna mot värden från närliggande
VViS-stationer och kraven enligt Drift -96 för att bestämma om entreprenören
hade uppfyllt kraven.

Då uppföljningen enligt VUP inte har fungerat tillfredställande som uppfölj-
ning av entreprenörens åtagande har flera regioner nu övergått till andra uppfölj-
ningsformer. Egenkontroll av entreprenören med stickprovskontroll av beställaren
är en vanlig metod.

VUP var ursprungligen avsedd som ett instrument för Vägverkets huvudkontor
att kontrollera regionernas åtagande och inte som ett kontrollinstrument gentemot
entreprenörerna.
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