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Förord 
Projektet ”Tema Vintermodell” är planerat att genomföras under åren 2001–2005, 
i form av ett samarbetsprojekt mellan Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) och institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet. Projektet 
finansieras av Vägverket och VINNOVA. 

Projektet delas mellan ett antal projektledare: Carl-Gustaf Wallman, Staffan 
Möller och Göran Blomqvist från VTI samt Torbjörn Gustavsson och Jörgen 
Bogren från Göteborgs universitet. Carl-Gustaf Wallman är huvudprojektledare. 

Ett stort antal kollegor vid VTI och GU har varit och är delaktiga i projektet 
och till dem riktar vi ett stort tack. 

Våra uppdragsgivare har också aktivt deltagit i projektet, speciellt vill vi tacka 
Östen Johansson, Håkan Wennerström, Carl-Henrik Ulegård, Dan Eriksson och 
Jan Ölander från Vägverket samt Lars Wede och Joakim Tiséus från VINNOVA. 

Detta meddelande är en sammanfattning av det arbete som utförts i etapp 1, 
under åren 2001 till 2003. 
 
 
Linköping januari 2005 
 
Carl-Gustaf Wallman 
Huvudprojektledare 
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Tema Vintermodell: etapp 1 
 
av Carl-Gustaf Wallman, Staffan Möller, Göran Blomqvist, Anna Bergström och 
Hanna Gaunt∗ 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Is och snö på gator och vägar skapar problem för trafikanterna. För att minska 
dessa problem utför väghållaren driftåtgärder i form av snöröjning och halk-
bekämpning (saltning och sandning). Dessa åtgärder har stor betydelse för trafik-
säkerhet, framkomlighet, fordonskostnader samt miljö och medför stora kostnader 
för väghållarna.  

Det är därför angeläget att utveckla effektiva strategier och metoder för åt-
gärderna samt att ta fram kunskap om vilka effekter och kostnader som olika 
vinterstandard har för trafikanter och väghållare. 

I detta projekt är avsikten att ta fram en Vintermodell (Winter Maintenance 
Management System, WMMS). Utvecklingen sker i samarbete mellan VTI och 
institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet. Projektet startade år 
2001 och är finansierat t.o.m. 2005. Utvecklingen sker i två etapper: etapp 1 om-
fattar åren 2001 till 2003 och etapp 2 åren 2004 till 2005. En körbar modell ska då 
finnas framme. I modellen beräknas effekter för trafikanter, väghållare och sam-
hället i övrigt av olika tillstånd på vägen. Vinterväghållning utförs för att öka 
framkomligheten och säkerheten vid körning på vintervägar. Vinterväghållningen 
har dock en del negativa effekter främst beträffande fordonskostnader och miljö. 
Samhällsekonomiska beräkningar av detta görs och bästa möjliga vinterväghåll-
ningen föreslås. Modellen kan även användas för att tillsammans med redan 
tidigare utvecklade modeller som t.ex. PMS (Pavement Management System) 
ingå i ett övergripande system för drift och underhåll av vägar Road Management 
System (RMS). Avsikten med detta är att ytterligare kunna reducera kostnaderna 
genom att omfördela pengar till de åtgärder där de gör bäst nytta.  

I figuren nedan beskrivs i stora drag hur modellen fungerar.  

                                                 
∗ Göteborgs universitet 
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Väglaget är avgörande för vilka effekter som erhålles. Väglagsmodellen spelar 
därför en mycket viktig roll i Vintermodellen. Vad betyder olika väder, trafik och 
åtgärder för vilket väglag som erhålles? Vilka effekter och kostnader fås vid olika 
väglag? Stegen för att ta fram en väglagsmodell kan delas in i tre delar: 
 
1. Teoretisk beskrivning med utgångspunkt från fysikaliska processer 
2. Empiriska studier där väder, trafik och åtgärder relateras till observationer och 

fältmätningar 
3. Modellutveckling där de olika ansatserna sätts samman till en generell modell. 

 
I en första ansats av väglagsmodell beskrivs väglaget på timnivå i tre delmodeller, 
en för upptorkning av våta/fuktiga vägbanor, en för halkbekämpning med salt och 
en för kombikörning (plogning och saltning). Väderbeskrivningen från VViS 
utgör en av de viktigaste informationskällorna för att kunna beräkna väglaget. Det 
är därför angeläget att studera hur väl VViS-data kan beskriva det väglag som 
uppkommer före påverkan av trafik och åtgärder. Observerat väglag har därför 
jämförts med VViS-data. Stationer som står vid saltade vägar stämmer inte med 
observationerna i upp till en fjärdedel av tiden. På osaltade vägar är det under 
10 % som inte stämmer överens. 

Friktionen är den viktigaste vägvariabeln när det gäller säkerhet. Friktionen 
kan vid ett och samma väglag variera mycket. Det kan bero på temperaturen, om 
det är vått eller ett tunt snölager uppe på isen eller om snölagret är så tunt att en 
grov beläggning under ger en friktionshöjning. Friktionen kan variera mycket 
utefter en väg men också tvärs vägen där spåren kan ha en helt annan friktionsnivå 
än ytorna mellan spåren. De lägsta friktionsnivåerna har uppmätts vid våt is. 

Hastigheten och hastighetsanpassningen spelar stor roll för vilket olycksutfall 
som ett visst väglag/friktion medför. För att kunna stanna en personbil på i stort 
sett samma bromssträcka som vid barmark behöver fordonet halvera sin hastighet 
om is-/snöväglag bildas. Den anpassning som den svenske bilisten gör till ett is-
/snöväglag är dock betydligt mindre. Vid kombinationen halt väglag och dålig sikt 
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(snöfall) kan hastighetsnedsättningen bli uppemot 25 % men vid enbart is/snö-
väglag är hastighetsminskningen oftast mellan 10 och 20 %. Samband av detta 
slag ingår i den första ansatsen av hastighetsmodell i Vintermodellen. 

Olycksrisken beräknas som antalet polisrapporterade olyckor per miljon 
fordonskilometer och benämns olyckskvot. Olyckskvoter kan beräknas dels i 
absoluta mått, dels relativt risken vid torr barmark vintertid. 

Is-/snöväglag har generellt cirka 3–30 gånger högre olyckskvot för fordons-
trafik än den för torr barmark. Väglaget tunn is är det farligaste. Olyckskvoten kan 
också beräknas som funktion av hur ofta respektive väglag förekommer under 
vintersäsongen. Olyckskvoten vid olika is-/snöväglag har ett exponentiellt 
samband med den andel av det totala trafikarbetet under vintersäsongen som 
utförs på det aktuella väglaget. 
 

Olyckskvot relativt torr barmark, hela Sverige
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Olyckskvot relativt torr barmark vid olika andel trafikarbete på is/snö under en 
vinter. 
 
Den relativa olyckskvoten har valts eftersom samma ekvationer för respektive 
väglag gäller för både kategorin ”alla polisrapporterade olyckor” respektive 
”olyckor med döda och svårt skadade personer”. Ekvationerna gäller då också för 
både saltade och osaltade statliga vägar. Detta är grunden till olycksmodellen. 

För att ytterligare studera effekten av frekvensen vinterväglag delas vinter-
perioden in i en kort förvinter respektive eftervinter med en lång högvinter 
däremellan. Olyckskvoten blir då betydligt högre under för- och eftervintern än 
under högvintern. Olyckskvoten under förvintern är inte högre än under efter-
vintern. Detta tyder på att det inte är fenomenet den första halkan under en 
vinterperiod som gör att många olyckor inträffar utan att det är ovanligt med is-
/snöväglag och att man därmed blir överraskad. En alternativ olycksmodell har 
VViS-data eller vinterindex beräknat utifrån VViS-data som bas istället för 
väglag. 
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Vinterväghållningen medför ett antal olika miljöeffekter varav effekter 
orsakade av saltning bedöms vara de mest omfattande. På vägbanan är saltet 
önskvärt främst beroende på förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet. Saltet 
försvinner dock från vägen av olika skäl såsom framgår av figuren nedan. 
 

 
 
Effekterna från exponering för vägsalt rör i första hand den vägnära vegetationen 
och grundvattnet. Miljömodellen i Vintermodellen beskriver, i ett antal delsystem, 
sambanden mellan: 
 
1. Åtgärd och exponering 
2. Exponering och miljötillstånd 
3. Miljötillstånd och konsekvenser 
4. Konsekvenser och miljökostnader. 
 
Exponeringsdelen utgår från de vidtagna saltningsåtgärderna och de empiriskt 
funna sambanden mellan åtgärd, väder, trafikförhållanden och exponeringsgrad på 
olika avstånd från vägen. Väglaget verkar antingen hämmande eller underlättande 
för den fortsatta spridningen. En fuktighetsökning på vägen kan medföra att salt 
omfördelas från kanter och vägmitt till hjulspår men också att saltet lättare för-
svinner från vägen. Även kvarvarande salt på vägen, restsalt, mäts. En första 
ansats på modell för restsalt och omgivningens exponering av vägsalt finns.  
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The Winter Model: Stage 1 
 
by Carl-Gustaf Wallman, Staffan Möller, Göran Blomqvist, Anna Bergström and 
Hanna Gaunt∗ 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
Ice and snow on roads and streets cause problems for road-users, requiring 
maintenance actions such as snow-ploughing, salting and sanding. Such actions 
influence road safety, accessibility, vehicle costs and the environment, involving 
heavy expenses for the road administrators. 

Consequently, it is important to develop effective strategies and methods for 
maintenance actions and to produce knowledge of the effects of different winter 
standards for road users and road administrators, as well as society in general.  

In this project, the aim is to create a Winter Model (Winter Maintenance 
Management System, WMMS). The development of the model is performed in 
cooperation between the VTI and the Earth Sciences Centre at the Göteborg 
University. The project began in 2001 and has financial support up to 2005, by 
which time a usable model should be ready. The model is developed in two 
stages: Stage 1 in 2001 to 2003 ,and Stage 2 in 2004 to 2005. The model includes 
effects of various road conditions on road-users, road maintenance administrators, 
and society in general. Winter road maintenance is carried out to increase 
accessibility and safety in driving on winter roads. Winter road maintenance does 
however have some negative effects mainly in terms of vehicle costs and the 
environment. Socio-economic calculations are carried out, and the best possible 
level of winter road maintenance is proposed. The model can also be used 
together with previously developed models such as PMS (Pavement Management 
System) to form part of an overall road operation and maintenance system, the 
Road Management System (RMS). The aim is to be able to make further 
reductions in costs by allocating money to activities where it will do most good.  

The function of the model is shown in detail in the diagram below:  
 

                                                 
∗ The Göteborg University 
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Road condition is critical in terms of the effects obtained. The road condition 
model therefore plays a vital role in the Winter Model. What is the impact of 
weather, traffic, and the various actions on road condition? What effects and costs 
are involved in various road conditions? There are three steps to creating a road 
condition model: 
 
1. Theoretical description commencing from physical processes. 
2. Empirical studies of weather, traffic and field observations and measurements. 
3. Development of a model where the various factors are brought together. 
 
The first road condition model allocated road condition for the three partial 
models, one for drying wet or damp road surfaces, one for skid prevention with 
salt, and one for combination activity (ploughing and salting). Weather 
descriptions from the RWIS are an important sources of information for 
estimating road condition. Therefore the success of the RWIS data in describing 
the road condition is important. Observed road conditions have therefore been 
compared with RWIS data. Up to 25% of the time, stations at salted roads do not 
correspond with observations. On unsalted roads, less that 10% do not correspond. 

Friction is the most important road variable in terms of safety. However, 
friction can vary a great deal within the same road condition. This can depend on 
temperature, whether there is a wet or thin layer of snow over ice, or if the snow 
layer is so thin that a coarse underlying road surface can provide increased 
friction. Friction can vary a great deal not only along a road, but also across the 
road where tracks can have a friction level that is completely different from that 
between the tracks. The lowest friction levels have been measured on wet ice. 

Speed and speed adaptation play important roles in terms of the accidents, for a 
particular road condition or friction. To stop a passenger car in an equivalent 
distance on a bare road, the vehicle needs to be travelling at half the speed on 
roads covered with ice or snow. Swedish road users driving in icy or snowy 
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conditions adapt however significantly less. With the combination of poor road 
conditions and poor visibility (falling snow) speed reductions are about 25%, but 
where there is only ice or snow, speed reduction is often between 10 and 20%. 
Relationships of this kind were used in the first attempt at a speed model for the 
Winter Model. 

The risk of accidents is estimated as the number of accidents reported by the 
police per million vehicle kilometres and is known as the accident rate. Accident 
rates can be calculated either as an absolute value, or as a risk relative to a dry 
bare road in winter. 

In general an ice or snow road condition has about 3–30 times higher accident 
rate for vehicular traffic than for a dry bare surface. The black ice road condition 
is the most dangerous. Accident rate can also be calculated as a function of the 
frequency of occurrence of a given road condition during the winter season. 
Accident rates for various ice and snow road conditions have an exponential 
relationship with the proportion of total vehicle mileage during the winter season 
carried out on the current road condition. 
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Accident rate relative to dry, bare surface for various proportion of vehicle 
mileage on ice/snow during one winter. 
 
The relative accident rate has been used because the same equations for each road 
condition apply to both categories ’all accidents reported by police’ and ’accidents 
involving fatalities and seriously injured’. The equations also apply to both salted 
and unsalted national roads. This is the basis of the accident model. 

To study the effect of winter road condition frequency more closely, the winter 
period is divided into short pre-winter and post-winter periods, with a long 
midwinter in between. The accident rate is approximately the same during the pre- 
and post-winter periods, but both are higher than during midwinter. The accident 
rate during pre-winter is not higher than during post-winter. This indicates that it 
is not the first skid phenomenon during a winter period that causes many 
accidents, but unusual with icy or snowy road conditions that surprise drivers. An 
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alternative accident model uses RWIS-data, or a winter index calculated from 
RWIS-data, as a base instead of road condition. 

Winter road maintenance causes a number of environmental effects, of which 
the salting is thought to be the most extensive. The use of salt on road surfaces is 
desirable mainly because of improved accessibility and traffic safety. However, 
salt migrates off the road in various ways as illustrated in the figure below: 
 

 
 
Effects of exposure to road salt appear first on roadside vegetation and in 
groundwater. The environmental part of the Winter Model describes, via a 
number of sub-systems, the relationship between: 
 
1. action and exposure 
2. exposure and environmental condition 
3. environmental condition and consequences 
4. consequences and environmental costs. 
 
Exposed areas arise from salting activities and the empirical links between action, 
weather, traffic conditions, and degree of exposure at various distances from the 
road. Road condition effects either impede or facilitate continued spreading. 
Increase in dampness on the road may mean that salt is being redistributed from 
the edges and centre of the road to wheel tracks, but also that the salt disappears 
from the road more easily. Also, remaining salt on the road, the salt residue, is 
measured. An initial attempt at modelling residual salt and environmental 
exposure to salt has been made. 
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1 Bakgrund 
Varje år drabbas trafikanterna av olägenheter på grund av is och snö på våra 
vägar, gator och gång- och cykelbanor. Problemen är främst ökad olycksrisk och 
försämrad framkomlighet. För att förebygga eller i varje fall minska problemen, 
vidtar väghållarna driftåtgärder av olika slag, som till exempel snöröjning och 
halkbekämpning. 

Åtgärderna är till nytta för trafikanterna, men innebär kostnader för väghållarna 
och negativa effekter för miljön. Det är därför angeläget att utveckla system för 
konsekvensbeskrivning av olika driftstrategier och -metoder för att göra det 
möjligt att minimera de samhällsekonomiska kostnaderna. 

För investeringsplanering av vägar och gator har man sedan länge haft kalkyl-
modeller för beräkning av olika effekter: förutom kostnader för planerings- och 
byggnadsprocesserna även förändringar av trafikalstring, restider, olycksrisker 
och mycket annat. 

Drift- och underhållssidan är i detta avseende mycket eftersatt, och det är 
naturligtvis en svaghet, när det gäller att konkurrera om begränsade medel med 
ekonomiska argument. Bristerna gäller inte minst vinterväghållningen. 

Den statliga vinterväghållningen bedrevs fram till 2002 enligt den tekniska 
beskrivningen av driftstandarden i Drift 96. Här anges för olika typer av vägar, 
strikta, funktionella standardkrav på körfält, vägrenar m.m. i samband med snöfall 
och halka samt under övrig tid. Kommunerna har ofta regler som liknar de statliga 
men det är en stor variation både i vad som regleras och vilka gränsvärden som 
gäller. 

En brist i regelsystemet är i dag att man med någorlunda säkerhet endast kan 
beräkna åtgärdernas effekter för väghållaren (åtminstone de direkta kostnaderna), 
däremot endast i begränsad omfattning för trafikanterna eller samhället i övrigt. 
Reglerna grundar sig förvisso på en erfarenhetsmässig uppfattning av trafikant- 
och miljökonsekvenser, men eftersom finansieringen av vinterväghållningen sker 
i konkurrens med annan offentlig verksamhet, bör den som nämnts motiveras med 
objektiva, samhällsekonomiska argument och med anknytning till de trafik-
politiska målen. Dessutom vidtas åtgärderna för att tillgodose trafikanternas 
önskemål, vilket gör det än angelägnare att kunna genomföra effektberäkningar.  

Projektet ”Tema Vintermodell”, som finansieras av Vägverket och VINNOVA 
och sedan år 2001 drivs i samarbete mellan VTI och Klimator AB (ett kunskaps-
företag vid Göteborgs universitet), kommer att leda till att det blir möjligt att 
beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare 
och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen.  

Projektet indelas i två etapper: etapp 1 omfattar åren 2001–2003, varefter 
Vägverket fattar beslut om eventuell fortsatt finansiering. Etapp 2 omfattar åren 
2004–2005. 
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2 Vägverkets krav och specifikationer för Tema 
Vintermodell 

Detta kapitel är en kopia av det dokument i vilket Vägverket beskriver sina krav 
och specifikationer för Tema Vintermodell. 
 
 
 
 

 
  1 (4) 

KU/Väg, Carl-Henrik Ulegård 
Datum 
2001-04-06  

 
Projekt Tema Vintermodell  
 
Allmänna krav 
 
Detta dokument syftar till att på en översiktlig nivå precisera Vägverkets krav på 
Tema Vintermodell, och därmed utgöra en ram för projektets genomförande. 
 
Alla delmodeller skall vara operativa med för Vägverket tillgängliga mätdata. 
Under utvecklingen har dock utförarna frihet att utnyttja andra metoder och data, 
och i samband därmed ge förslag till framtida, kvalitetshöjande utveckling. 
 
I ett treårsperspektiv skall det finnas en körbar Väglagsmodell, och i ett femårs-
perspektiv skall en körbar prototyp för hela Vintermodellen finnas. 
 
Syfte 
 
Projektet Tema Vintermodell skall resultera i ett verktyg för att beräkna de 
samhällsekonomiska effekterna av vinterväghållningsåtgärder och -strategier. 
Vintermodellen skall vara ett stöd vid beslut på övergripande nivå om standard-
frågor inom vinterväghållningen. 
 
Modellen innebär att konkreta frågeställningar som förväntas vara viktiga för 
Vägverket belyses. Exempel på sådana frågeställningar är: 
 
• Vad innebär förändrade startkriterier för snöröjningsåtgärder? 
• Vad innebär förändring av nuvarande geografiska saltgräns? 
• Vad innebär förändring av de tidsperioder under säsongen då saltning 

genomförs? 
• Vad innebär förändrade trafikflödesgränser för saltning? 
• Vad innebär förändrad andel dubbdäck? 
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KU/Väg, Carl-Henrik Ulegård 
Datum 
2001-04-06  

 
Krav/önskemål – förväntade resultat 
 
Målet är att Vintermodellen skall ingå i ett övergripande system för optimering av 
drift och underhåll av vägar: beläggningsunderhåll, vinterväghållning samt 
grusväghållning. 
 
I det förväntade resultatet ligger att modellen skall kunna hantera: 
 
• fördelning av väglag i tid och rum. 
• restider för personbil respektive lastbil 
• olycksantal (dödlig utgång/ svår personskada/ övriga), med struktur enligt 

EVA-modellen 
• åtgärdstillfällen (snöröjning/hyvling/halkbekämpning). 
• resursförbrukning (sand/salt). 
 
 
Begränsningar 
 
Modellen begränsas till att omfatta: 
• landsbygdsförhållanden 
• tvåfältig väg med mötande trafik 
• breddklasser enligt EVA-modellen 
 
 
Genomförande 
 
Tema Vintermodell uppdelas i mindre delmodeller: väglagsmodell, framkomlig-
hetsmodell, olycksmodell, fordonskostnadsmodell, miljömodell, väghållarkost-
nadsmodell samt värderingsmodell. Omfattning av indata till de olika del-
modellerna jämte utdata visas översiktligt i tabell 1. Delmodellerna sammanfogas 
i en optimeringsalgoritm för total beräkning av de samhällsekonomiska 
kostnaderna. 
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KU/Väg, Carl-Henrik Ulegård 
Datum 
2001-04-06  

 
Tabell 1. Omfattning av in- och utdata för de olika delmodellerna samt planerade 
start- och sluttider. 
 
Delmodell 
 

Indata Utdata 
 

Påbörjas Avslutas 

1 Väglagsmodell Väder, trafik, 
åtgärder 

Väglagsfördelning 
på timnivå 

2001 2005 

2 Framkomlighetsmodell Väder, väglag, 
trafik, vägtyp 

Restider och 
timflöden för 
personbilar och 
lastbilar 

1998 2003 

3 Olycksmodell Väder, väglag, 
trafik, vägtyp, 
klimatzon, 
hastighet 

Antal olyckor 
fördelade på 
olyckstyp/skadeföl
jd 

2001 2005 

4 Fordonskostnadsmodell Väglag, trafik, 
hastighet, salt eller 
icke salt 

Bränsleförbruknin
g på timnivå, 
korrosion 
(säsong), övrigt. 

2004 2005 

5 Miljömodell Väder, väglag, 
trafik, hastighet, 
halkbekämpnings-
typ 

Skador på vägnära 
miljö, förbrukade 
naturresurser 

2001 2005 

6 Väghållarkostnadsmodell Väder, väglag, 
trafik, vägtyp, 
regelverk 

Åtgärder, 
beläggningsslitage 

2004 2005 

7 Värderingsmodell Restider, olyckor, 
bränsle, korrosion, 
miljö, åtgärder, 
slitage/skador 

Kostnader i kr 2004 2005 
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KU/Väg, Carl-Henrik Ulegård 
Datum 
2001-04-06  

 
Övrigt - delmodeller 
 
Väglagsmodell - Vinterväglagsbeskrivningar som används för att beskriva olika 
tillstånd skall kunna översättas/jämföras med dem som använts i tidigare studier i 
Norge. Modellen är avsedd att spegla effekter av förändringar på marginalen. 
 
Olycksmodell - Genom att ”nollvisionen” etablerats i Sverige och ska vara väg-
ledande har stort fokus lagts på krockvåldet som uppkommer vid singelolyckor 
och frontalkollisioner. Eftersom väglaget påverkar friktion och hastighet så inne-
bär förändrade strategier olika medelreshastigheter och förmodligen olika hastig-
heter vid en krasch. Låga hastigheter ger därför fördelar sett till krockvåldet om 
allt annat är oförändrat. Vid modellering av olyckor bör det testas om man på 
basis av tillgänglig empiri kan ta hänsyn till såväl risk för olycka på olika väglag 
som till den medelhastighet som förekommer.  
 
Fordonskostnadsmodell – Det är önskvärt att effekter av helt utesluten 
saltanvändning inom en viss klimatzon och trafikklass beaktas. Möjlig framtida 
utveckling – det kan visa sig att när man i nollvisionens anda säkrat ett antal vägar 
mot mötesolyckor och påkörning av fasta föremål i sidoområdet kan man dra ner 
på friktionskravet och använda salt endast när det är överlägset andra metoder. 
Mängden salt sett över vintern blir då liten och korrosionen på fordon endast 
periodvis. Den vinst i mindre korrosion som då uppkommer kan då många gånger 
ses som en ytterligare vinst med den nya vägtypen (mötesfri landsväg).  
 
Miljömodell – Användning av vägsalt kan medföra skador på den vägnära miljön 
(t ex vegetation, vattendrag och vattentäkter). Halkbekämpning med sand innebär 
att naturresurser förbrukas, något som också bör beaktas. 
 
Referens till andra arbeten 
 
Vid PIARC vinterkonferens i Tromsö 1990 visade Norska Vägverket upp en 
vintermodell som kunde användas för övergripande standardfrågor. Beskrivs 
översiktligt i kongresstrycken (VIIIth PIARC International Winter Road 
Congress, 1990, Proceedings, Vol. I). Genom att vi nu i mätning av hastighet på 
vinterväg valt att differentiera på väglag som kan översättas till dem som används 
i Norge blir det möjligt att utbyta resultat och erfarenheter. 
 
Leveranser 
 
Projektet redovisas i form av regelbundna avstämningsmöten, seminarier, 
skriftliga delrapporter och slutrapport enligt projektansökan. 
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3 Vintermodellens struktur 
Nedanstående flödesschema visar strukturen på Vintermodellen. Kärnan i hela 
systemet är väglaget, som styr beräkningarna i de olika effektmodellerna, för 
trafikanter, väghållare och miljö. 
 

Geografi
Vägdata

Trafikdata

Regelverk
Teknik

Prognos
VViS m.fl.
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4 Definitioner och förklaringar 
Många definitioner och förklaringar gäller för samtliga delmodeller. I detta kapitel 
har de flesta samlats. 
 
Med biltrafikens framkomlighet avses här: 
• Medelhastighet (km/h) räknat per timme 
• Flöde (antal fordon per timme). 

 
Fordonen indelas i tre kategorier: 
• PB: personbilar 
• LBU: lastbilar utan släp (inkl. bussar) 
• LBS lastbilar med släp. 
 
Med tanke på vintrarnas sannolika längd i olika delar av landet, brukar en indel-
ning ske i fyra klimatzoner: södra, mellersta, nedre norra samt övre norra Sverige. 
Indelningen bygger på följande (gamla) länsindelning. (Zonindelningen framgår 
även av figur 2 på sid. 64.) 
• Södra Sverige: H, I, K, L, M, N och O län. 
• Mellersta Sverige: B, C, D, E, F, G, P, R, T och U län. 
• Nedre norra Sverige: S, W och X län. 
• Övre norra Sverige: Y, Z, AC och BD län. 
 
Väglaget indelas i 18 olika typer (för Framkomlighetsmodellen): 
• Torr, fuktig respektive våt barmark, i förekommande fall med mittsträng av 

snö eller is: TB, FB, VB resp. TBmitt, FBmitt och VBmitt. 
• Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is: RIM eller TUI. 
• Stabila väglag: packad snö eller tjock is: PS eller TJI. 
• Lösa väglag: lös snö eller snömodd: LS eller SM. 
• Spårslitage: med barmark i spåren (tre fall, beroende på vad som finns utanför 

spåren: stabila, lösa eller övriga/blandade väglag): S(B,PS), S(B,LS) eller 
S(B,ÖVR). 

• Spårslitage: med tunn is i spåren (tre fall som ovan): S(TUI,PS), S(TUI,LS) 
eller S(TUI,ÖVR). 
Aggregeringar av spårslitageväglagen betecknas S(B) resp. S(TUI). 

 
För spårslitageväglag gäller att is eller snö slitits bort i hjulspåren, så att belägg-
ningen är synlig Det möjliga tillståndet i spåren är då antingen barmark eller tunn 
is. 

Olyckskvoten (stundtals även benämnd olycksrisken) uttrycks i antal olyckor 
per miljon fordonskilometer. Det är frågan om samtliga polisrapporterade olyckor 
exklusive viltolyckor. 

Trafikarbetsberäkningen är baserad på årsdygnstrafiken, utan viktning med 
hänsyn till årstid etc. Trafikarbetet är uttryckt i miljoner fordonskilometer. 
Olyckskvotsberäkningarna differentieras på följande fem väglag (enligt polisens 
bedömning): 
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• Torr barmark 
• Fuktig eller våt barmark 
• Packad snö eller tjock is 
• Tunn is eller rimfrost 
• Lös snö eller snömodd. 
 
Väglagsfördelningarna bygger på utförda observationer, som har skett under olika 
långa perioder i klimatzonerna: 
Södra Sverige: 15 november–15 mars (4 månader) 
Mellersta Sverige: 15 oktober–15 april (6 månader) 
Nedre norra Sverige: 1 oktober–30 april (7 månader) 
Övre norra Sverige: 1 oktober–30 april (7 månader) 
 
Med varaktigheten för ett is-/snöväglag avses den andel av det totala trafikarbetet 
under vintersäsongen, som utförs på det aktuella väglaget. Med frekvensen för ett 
is-/snöväglag avses vid hur många tillfällen det aktuella väglaget uppkommer 
under vintersäsongen. 

I Drift 96 definieras sex driftstandardklasser: A1–A4 samt B1–B2. A-klassen 
omfattar vägar som i princip skall vara fria från is och snö ett visst antal timmar 
efter nederbörd, dvs. det är saltade vägar, medan is- och snöväglag med begränsat 
djup av lös snö och tillfredsställande friktion är tillåtet på B-vägar. 

De åtgärder som förekommer är snöplogning, isrivning samt halkbekämpning 
med salt eller sand. Samtidig plogning och saltning brukar kallas kombikörning. 

VViS är en förkortning för Vägverkets VägVäderinformationsSystem. 
Systemet består av knappt 700 stationer spridda över landet och lämnar varje 
halvtimme under vintersäsongen uppgifter om: 
• Lufttemperatur 
• Vägytans temperatur 
• Daggpunktstemperatur 
• Relativ luftfuktighet 
• Nederbördstyp 
• Nederbördsmängd 
• Vindhastighet 
• Vindriktning. 
 
VädErs är ersättningsmodell för vinterväghållning som är baserad på väderdata 
från VViS. I modellen förädlas data till s.k. vädersituationer. Exempel på sådana 
är snöfall, snödrev, snöblandat regn, risk för halka på grund av rimfrostutfällning 
och risk för halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till.  
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5 Programutvecklingens läge efter Etapp 1 
Läget för utvecklingen av beräkningsprogrammet i november 2003 framgår av 
figur 1. De färgade rutorna omfattas av beräkningsmodeller (om än i olika utveck-
lingsskeden). 
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Figur1  Programutveckling. Läget i november 2003. 
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Delrapport Väglagsmodellen 
 
 
 
 

Staffan Möller, VTI 
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1 Bakgrund 
Väglagsmodellen är den centrala delen av Vintermodellen. Väglagsmodellen 
kommer att leverera en tillståndsbeskrivning för en vinter i form av en väglags-
beskrivning på timnivå. Från Väglagsmodellen levereras indata till de flesta av de 
modeller som beskriver effekter av olika slag såsom olycksrisker, restider, 
bränsleförbrukning och miljöpåverkan.  

Enligt beställarkraven begränsas väglagsmodellen till att beskriva väglaget i tid 
och rum för tvåfältig väg med mötande trafik på landsbygd. 

Underlaget till modellutvecklingen kommer till stor del att hämtas från nio 
mätplatser där data redan samlats in under en eller två vintersäsonger för utveck-
ling av framkomlighetsmodellen. Mätplatserna är belägna i region Mitt, Mälar-
dalen och Sydöst. Både saltade och osaltade vägar ingår med trafikflöden på 
mellan 1 000 och 3 500 fordon per dygn.  

I detta material finns, för ganska många perioder, uppgifter timme för timme 
om väder, trafikmängd, initialt väglag, utförda åtgärder samt vissa typer av väg-
lagsutveckling, främst kopplade till plognings- och saltningsåtgärder. Insamling 
av resterande underlag, i första hand nedslitning av packad snö/tjock is på grund 
av dubbdäck samt upptorkningsförlopp, har påbörjats under vintersäsongen 
2002/03.  

Den första versionen av väglagsmodellen kommer att byggas upp enligt 
följande. Se också figur 1 på nästa sida. 
 
Indata 
− Väglag under timme t på nivån observationsyta (ett körfält indelas i fem 

observationsytor) 
− Mängd restsalt under timme t, om möjligt 
− Väder under timme t+1 omfattande vädersituation, väg-, luft- och daggpunkts-

temperatur, nederbördstyp och nederbördsmängd samt vindhastighet och vind-
riktning 

− Trafikflöde och medelhastighet under timme t+1 uppdelat på personbilar med 
och utan dubbdäck och lastbilar med och utan släp 

− Åtgärder som utförs under timme t+1 uppdelat på plogning, saltning, 
kombinerad plogning och saltning, s.k. kombikörning, sandning och hyvling. 

 
Utdata 
− Väglag under timme t+1 på nivån observationsyta 
− Väglag under timme t+1 på aggregerad nivå, t.ex. som 18 eller 5 typer av väg-

lag 
− Friktionsklass i hjulspår under timme t+1, om möjligt 
− Mängd restsalt under timme t+1, om möjligt.  
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Åtgärder, timme t+1 
plogning, saltning, 
sandning, hyvling 

 
Figur 1  Flödesschema Väglagsmodell. 
 

 

Väder, timme t+1 
VViS-data 

Väglags-
modell 

Utdata, timme t+1 
• Väglag på timnivå 
• Friktion, om möjligt 
• Restsalt, om möjligt 

timme t 

Trafikflöde/hastighet, timme t+1 
pb/dubb, pb/ej dubb 

lb/släp, lb/ej släp 
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2 Litteratursökning om väglagsmodeller 
Under 2002 gjordes en sökning av litteratur som handlar om eller berör väglags-
modeller. Sökningen gjordes i databaserna International Transport Research 
Documentation (ITRD) och Transport Research Information Services (TRIS) samt 
i VTI:s bibliotekskatalog och resulterade i drygt 200 rapporter och artiklar som 
publicerats under perioden 1970–2001. 

Efter genomgång och sortering av materialet återstod 39 referenser som be-
dömdes intressanta för arbetet med att utveckla en väglagsmodell på mikronivå. 
Av dessa borde i första hand 15 och i andra hand 24 referenser läsas igenom. För 
att ytterligare strukturera materialet gjordes en indelning i områdena:  
− Väglagsmodeller 
− Väglagssensorer/väglagsdetektorer 
− Saltsensorer/salthaltsberäkningar 
− Övrigt. 
 
Det mest näraliggande området är Väglagsmodeller. Här finns ytterst lite 
publicerat, bara tre rapporter är intressanta i första hand.  

Den äldsta rapporten har titeln ”Føreforholdsmodell” och är författad av Arild 
Ragnøy, TØI (Ragnøy, 1987). Den beskriver hur den norska väglagsmodellen 
togs fram och testades i mitten/slutet av 1980-talet. Modellen arbetar med väg-
lagsbeskrivningar två gånger per dygn, morgon och kväll. Rapportens bilaga är 
mycket detaljerad och redovisar bl.a. på vilket sätt och i vilken takt som olika 
väglag övergår i varandra. 

Den andra rapporten heter ”Vinterväglagsmodell på makronivå” och är skriven 
av Staffan Möller, VTI (Möller, 1989). Rapporten beskriver ett försök att på 
översiktlig nivå konstruera en väglagsmodell som anger hur väglaget på ett vägnät 
beror av väderförhållanden och halkbekämpningsmetoder. Detaljeringsgraden på 
väglagsbeskrivningarna är vintersäsong. 

Den tredje och sista rapporten om väglagsmodeller, ”Utveckling av vinterväg-
lagsmodell på mikronivå. Planprojekt”, är författad av Staffan Möller, VTI 
(Möller, 1990). Efter genomgång av aktuell kunskap och erfarenhet av dels väg-
lagsinventeringar av olika detaljeringsgrad, dels befintliga väglagsmodeller 
presenteras i rapporten en filosofi för hur en mikromodell av hög kvalitet skulle 
kunna konstrueras. Detaljeringsgraden på väglagsbeskrivningarna är timnivå. En 
genomgång görs av vilka faktorer/variabler som bedöms ha störst påverkan på 
väglaget och avslutningsvis ges ett förslag till hur utvecklingen av en väglags-
modell på mikronivå bör påbörjas. 
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3 En första ansats till väglagsmodell  
Som underlag för att konstruera och testa det datorprogram som ska hantera in- 
och utdata samt göra beräkningar i Väglagsmodellen har en enkel modellansats 
tagits fram. Den består bara av tre delmodeller, en för upptorkning av våta/fuktiga 
vägar, en för halkbekämpning med salt och en för kombikörning. 

Delmodellerna är till stor del intuitiva och utan ordentlig empirisk under-
byggnad ännu men innehåller en hel del in- och utdatahantering samt realistiska 
beroenden mellan olika variabler. 

Förutom själva väglagsmodellen har indata tagits fram i form av väderbeskriv-
ningar, trafikmängder och ett enkelt regelverk som talar om när och hur åt-
gärderna halkbekämpning med salt och kombikörning ska vidtas. Slutligen anges 
vad dessa åtgärder kostar. 

Följande beteckningar används för tidsbegrepp:  
Klockan t anger en tidpunkt uttryckt i hela klockslag, t.ex. kl. 9.00, kl. 10.00 

etc. Kortfattat skrivs detta kl. 9, kl. 10 etc. 
Timme t avser en tidsperiod på en timme. Till exempel avser timme 9 perio-

den 9.00–9.59. 
Sambandet mellan tidpunkter och tidsperioder visas nedan. 

 
Kl.                     t        t+1     t+2      t+3     t+4     t+5 
                          │        │        │        │        │        │ 
Timme                    t        t+1     t+2     t+3     t+4 
 
 
3.1 Upptorkning  
Antaganden och förutsättningar 
Om vattenmängden på vägytan är: 
> 50 g/m2  så är väglaget våt barmark 
50–5 g/m2  så är väglaget fuktig barmark 
< 5 g/m2  så är väglaget torr barmark. 
 

1 mm regn ↔ vattenmängden per m2 vägyta = 100*100*0,1 = 1 000 cm3/m2 = 
1 000 g/m2.  

För vattenmängder på vägytan > 50 g/m2 antas att vattenmängden halveras 
varje gång som trafiken uppgår till 100 pbekv.. Se figur 2 nedan. 

Definition: pbekv. = antal personbilar*1 + antal lastbilar*3 + antal lastbilar med 
släp*7. 
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Figur 2  Vattenmängd på vägytan efter 1 timme vid olika timtrafikflöden. Antaget 
samband, gäller för vattenmängd > 50 g/m2. 
 
För vattenmängder ≤ 50 g/m2 antas att upptorkningen är beroende av daggpunkts-
temperaturen, vägytans temperatur och trafikmängden. Även vindhastighet och 
vindriktning är betydelsefulla parametrar som kommer att tas med när det 
empiriska underlaget har studerats noggrannare. 

 
3.2 Förebyggande halkbekämpning 
Antaganden och förutsättningar 
Det förutsätts att halkbekämpningen görs med saltlösning och att rundan kräver 
2 timmar.  

Om halkan indikeras timme t, beordras åtgärd kl. t+1. Efter inställelse och fär-
digställande av saltbil, vilket tar 1 timme, påbörjas åtgärden på vägen kl. t+2 och 
utförs under timmarna t+2 och t+3. Det betyder att i genomsnitt för saltrundan 
görs saltningen kl. t+3. Då ska väglagsförändringen till följd av saltning som 
genomsnitt för saltrundan avse tidpunkten kl. t+3. 
 
Modellansats 
Samband mellan väder (HR1 = risk för rimfrosthalka), aktivitet (I+F = tid för in-
ställelse och färdigställande av saltbil, S = saltning), tidpunkt för saltning igenom-
snitt för rundan (↑) och förenklad väglagsbeskrivning framgår av skissen nedan.  
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Kl.                          t        t+1     t+2      t+3     t+4      t+5 

Timme                   │   t    │ t+1 │ t+2  │ t+3  │ t+4  │  

Väder                     │HR1│HR1│ HR1│   –   │   –   │ 

Aktivitet                 │   –   │ I+F │   S   │   S   │   –   │ 

Saltning snitt runda                                ↑   

Väglag                   │  TB │ TB │  TB  │  FB │upptorkning  
 
Om halkan är långvarig måste ytterligare en saltning göras. När detta sker beror 
på vilken halktyp det är fråga om. I regelverket anges efter hur lång tid som salt-
ning måste göras på nytt.  
 
3.3 Kombikörning 
Antaganden och förutsättningar 
Det förutsätts att snöfallet pågår under 5–7 timmar och ger måttliga snömängder, 
dvs. 2−4 cm lös snö och att endast två rundor med kombikörning krävs. Varje 
runda tar 6 timmar. Det förutsätts också att separat halkbekämpning med befuktat 
salt görs före snöfall. En sådan åtgärd antas kräva 2 timmar.  

Om första snöfall indikeras timme t1, utförs saltningen under timmarna t1-2 och 
t1-1. Det innebär att väglagsförändringen som genomsnitt för saltrundan före 
snöfall bör avse tidpunkten kl. t1-1. 

Kombikörning påbörjas när ≥ 1 cm snö har fallit, summerat timvis. Detta antas 
uppfyllt kl. t2 . Första rundan körs då timmarna t2 till t2+5. Det innebär att väglags-
förändringen som genomsnitt för rundan bör avse tidpunkten kl. t2+3. 
 
Modellansats 
Samband mellan väder (S = snöfall), snömängd i cm per timme, aktiviteter (S = 
saltning, K1 och K2= kombikörning av första respektive andra rundan), tidpunkt 
för saltning respektive kombikörning i genomsnitt för rundan (↑) och förenklad 
väglagsbeskrivning framgår av nedanstående skiss.  
 
Kl.           t1-2     t1-1       t1      t1+1       t2     t2+1     t2+2     t2+3    t2+4     t2+5     t2+6 

Timme      │ t1-2 │ t1-1 │   t1   │ t1+1 │   t2  │ t2+1 │ t2+2 │ t2+3 │ t2+4 │ t2+5 │ t2+6 │ 

Väder        │   –   │   –  │   S    │   S   │   S  │   S   │   S    │   S   │   S    │   –    │   –   │ 

Snömgd.   │   –   │   –  │  0,4   │  0,8 │ 0,6 │  0,6  │  0,6 │  0,6  │  0,6  │   –    │   –   │ 

Aktivitet   │   S   │  S   │    –    │   –   │ K1  │  K1  │  K1  │   K1  │  K1  │  K1   │  K2  │ 

Snitt runda              ↑  salt                                                                     ↑  kombi 1                         

Väglag      │ TB  │ FB │SM/LS│SM/LS│SM/LS│SM/LS│SM/LS│  SM  │  SM  │  SM  │VB/SM│ 

 
Andra rundan med kombikörning påbörjas 6 timmar efter att första rundan 
påbörjades, dvs. kl. t2 +6. Väglagsförändringen som genomsnitt för andra rundan 
bör då avse tidpunkten kl. t2+9. 
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4 Mätning av nedslitningsförlopp  
I slutet av januari 2003 gjordes en resa till Åsarna i södra delen av Jämtlands län. 
Åsarna ligger ca 80 km söder om Östersund. Avsikten var att göra fältmätningar 
av nedslitningsförloppet i packad snö till följd av dubbdäckstrafik på riksväg 45.  

Väderprognosen angav att från lördag kväll, 25/1, skulle ett kraftigt snöfall 
börja, som i norra Jämtland kunde ge 10–20 cm nysnö. Också resten av länet 
kunde få stora snömängder, även med inslag av regn. Enligt Vägverket hade riks-
väg 45 barmark i hjulspåren och inte alltför tjock is utanför spåren. 

När vi kom fram till mätplatsen på måndag morgon fann vi ungefär 1 cm tjock 
is på hela vägen. Förklaringen var att det på natten mellan lördag och söndag hade 
kommit regn och snöblandat regn på kall vägbana. Mätplatsen, som heter Brånan 
och ligger ca 5 km norr om Åsarna, visas i figur 1 och 2 i bilaga 1.  

För att mäta nedslitningsförloppet skulle vi använda Primalen, som är en liten 
självgående mätvagn som normalt används för att mäta längs- eller tvärprofiler på 
belagda vägar sommartid. Primalen placeras i startpunkten och riktas in mot slut-
punkten för mätningen. Sedan kör den själv och mäter ytans höjdläge fram till 
slutpunkten. Repeterbarheten är mycket god. Primalen visas i figur 3 och 4.  

För att undvika att Primalen skulle slira vid mätning på snö och is hade driv-
hjulet − det ensamma hjulet baktill − försetts med små dubbar och en extra tyngd 
placerats ovanför drivhjulet. 

Mätplatsen gjordes i ordning genom att isen hackades bort och två befäst-
ningar, som bestod av grova spikar med brickor med diametern 3,5 cm, slogs ner i 
vägmitten och på vägrenskanten. Genom att vägen var kraftigt tjälad kunde be-
fästningen i vägmitten inte slås ner helt i nivå med beläggningen utan ovankanten 
på spiken/brickan hamnade ca 3 mm ovanför beläggningen. Även i vägrenskant 
stack befästningen upp något över beläggningen, fast inte lika mycket. Kanterna 
på de gropar som hackades upp i isen jämnades ut för att få mjuka övergångar 
mellan befästningar och is.  

De första Primal-mätningarna gjordes på måndag förmiddag då 4 tvärprofiler 
mättes inom loppet av 10 minuter. Ytterligare 6 tvärprofiler mättes under 
måndagen. Dagen efter mättes 12 tvärprofiler fördelade på 4 på vardera för-
middag, lunchtid och eftermiddag. Under de sista två dagarna mättes 8 tvär-
profiler per dag, 4 på förmiddagen och 4 på eftermiddagen. Sammanlagt mättes 
38 profiler.  

Det kraftiga snöfall vi hade hoppats på uteblev nästan helt. Nederbörden på 
natten mellan lördag och söndag blev som nämnts mest snöblandat regn. Under 
måndag−onsdag föll det lite snö, sammanlagt ungefär 5 cm. Emellertid var både 
vägytans och luftens temperaturer så låga under dessa dagar, -5 à -7°C respektive 
-4 à -12°C, att ingen snö fastnade och packades till på vägen, se figur 5. Den sista 
mätdagen, torsdagen 30/1, var solig och ordentligt kall, ner mot -25°C i luften. 
Fotot som visas i figur 1 är taget vid detta tillfälle. 

Direkt efter en mätning får man upp tvärprofilen på en bildskärm i mätbilen. 
Då kan man kontrollera att mätförloppet i stort har givit ett rimligt resultat. 

Utvärderingen av själva nedslitningsförloppet kräver emellertid en speciell 
bearbetning så att tvärprofilerna kan läggas ovanpå varandra i samma diagram. 
Detta gjordes vid återkomsten till VTI.  

En tvärprofil redovisas genom att ett tänkt nollplan läggs in mellan mätsträck-
ans start- och slutpunkt och höjdläget för tvärprofilen anges i förhållande till detta 
nollplan. Eftersom nollplanet inte är absolut varierar naturligtvis höjdläget för 
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profilen med hur detta nollplan definieras. För att definiera nollplanet använde vi 
de två befästningarna i vägmitten och på vägrenskanten. Några exempel på tvär-
profiler som mätts i Brånan inom loppet av ett par timmar visas i figur 6–9. 

När dessa fyra tvärprofiler läggs in i samma diagram fås resultatet i figur 10. 
Man kan där se att någonting har hänt vid mätningarna. Tvärprofilerna mellan 
längd 3 och 4,5 m är ganska lika medan höjdläget varierar med upp till 3 mm på 
delen 0–3 m. Naturligtvis uppkommer vissa skillnader mellan olika mätningar av 
samma profil men differenser på ca 3 mm tyder på mätfel.  

Om man tänker efter hur mätplatsen ser ut borde vissa karakteristiska saker 
synas på tvärprofilen.  
• Det första som bör synas är att profilen sjunker ca 3 mm direkt efter start 

eftersom befästningen i vägmitten inte kunde slås ner till i nivå med belägg-
ningsytan 

• Från denna nivå bör profilen stiga ca 10 mm beroende på att Primalens mät-
hjul rullar från beläggningsytan upp till överytan på den ungefär 1 cm tjocka 
isen 

• Därefter kan mycket väl vänster och höger hjulspår framträda med ett 
centrumavstånd på ungefär 1,5 m 

• När Primalen närmar sig slutet bör profilen sjunka ca 10 mm ner i den grop 
som gjordes för befästningen på vägrenskanten 

• Slutligen syns kanske nivåskillnaden på ca 1 mm mellan befästning och be-
läggningsyta på vägrenskanten. 

 
Genom att gå igenom alla mätta profiler har en hittats som har alla dessa karakte-
ristika. Den visas i figur 11. På detta sätt borde samtliga 38 profiler ha sett ut.  

För att klarlägga varför mätningarna i Brånan gav de resultat de gjorde genom-
fördes senare under vintern mätningar med Primalen i ett garage på VTI. Det 
visade sig då att Primalen ofta tappar de första mätvärdena, vanligtvis tre stycken, 
vilket längdmässigt betyder ca 6 cm med de inställningar av mätvagnen som vi 
använde. I slutet av mätsträckan registreras praktiskt taget alltid samtliga mätvär-
den.  

Beroende på hur många mätvärden som tappas i början kan det första registr-
erade mätvärdet i Brånan ligga på befästningen i vägmitten, på beläggningen 
några mm lägre än befästningen eller i sluttningen av den grop som hackades upp 
i isen. Dessa tre placeringar innebär nivåskillnader på ett antal mm. Eftersom det 
första registrerade mätvärdet utgör ena stödpunkten för nollplanet för tvärprofilen 
innebär olika placeringar av det första registrerade mätvärdet att nollplanet för 
profilerna blir olika. Eftersom sista mätvärdet nästan alltid registreras blir noll-
planets andra stödpunkt vanligtvis densamma. Därigenom kommer olika tvär-
profiler i princip att bli olika mycket vridna kring den bortre stödpunkten för 
nollplanet. Detta torde vara förklaringen till att profilhöjderna i figur 10 skiljer sig 
åt i början men inte i slutet.  

Den intressanta frågan är nu hur man ska kunna få ut något användbart resultat 
från mätningarna i Brånan. Det man kan ta fasta på är att nedslitningen i tjock is 
är ett långsamt förlopp, vilket innebär att skillnaden mellan de tvärprofiler som 
mätts under en och samma dag bör vara liten. För att få fram en första uppskatt-
ning av nedslitningen kan man börja med att jämföra första och sista dagens mät-
ningar. Om man bara jämför en tvärprofil från respektive dag kan man riskera att 
mätfelen dominerar över nedslitningen eftersom tvärprofilen registreras av 
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Primalen i ett antal mätpunkter med en mätosäkerhet på 0,5 mm. Det gäller därför 
att på något sätt få fram en genomsnittlig tvärprofil från första och sista dagen, 
trots de svårigheter det innebär att nollplanet ofta är olika från mätning till 
mätning.  

Vi har prövat två metoder att bestämma genomsnittsprofilen, en maskinell och 
en manuell. Den maskinella metoden, som innebar att man i datorn kunde vrida 
och förskjuta tvärprofiler, visade sig vara tungarbetad. Betydligt lättare gick det 
att arbeta med profiler som rensats från höjd- och längdskala samt stödlinjer och 
som kopierats på transparent film. Genom att lägga de olika profilerna ovanpå 
varandra så att de sammanföll så mycket som möjligt kunde en genomsnittlig pro-
fil från första respektive sista mätdagen tas fram. På grund av bl.a. förskjutning i 
längdskalan användes inte alla tillgängliga profiler utan genomsnittsprofilen från 
första dagen består av 7 profiler och från sista dagen av 8 profiler. De visas i figur 
12 och 13. Som synes sammanfaller de 7 respektive 8 profilerna ganska väl, 
speciellt sista mätdagen.  

Nästa steg är att jämföra genomsnittsprofilerna och på så sätt få fram skillna-
den, vilket är lika med nedslitningen. Om de bara läggs på varandra kommer vari-
ationerna från genomsnitten att till stor del dölja de små skillnader det är frågan 
om. Därför har de båda genomsnittsprofilerna först ritats om för hand med en 
genomsnittlig linje och sedan lagts på varandra. Den ljusare linjen representerar 
första dagens mätningar och den mörkare sista dagen. En skala har också lagts in i 
figuren med ett ungefärligt nollplan, se figur 14. 

Den mest iögonfallande skillnaden mellan genomsnittsprofilerna är att den 
vänstra toppen har blivit 2−3 mm lägre. Detta beror dock inte i första hand på 
nedslitning utan på att vi slipade ner kanten på gropen i vägmitten eftersom 
Primalens drivhjul ibland hade svårt att komma upp ur gropen utan att slira. Slip-
ningen gjordes före den första profilmätningen på morgonen den 29/1 (dag 4). 
Längst till höger i figuren är överensstämmelsen mellan genomsnittsprofilerna 
inte perfekt. Vad detta beror på är inte klarlagt.  

Om vi i stället koncentrerar oss på genomsnittsprofilerna i och mellan hjulspå-
ren, dvs. ungefär mellan profillängderna knappt 0,5 till knappt 3,0 m, ser vi att 
den mörkare profilen ligger något lägre än den ljusare, speciellt i hjulspåren. 
Höjdskillnaden mellan profilerna kan uppskattas till som mest ca 1 mm. Natur-
ligtvis finns det en ganska stor osäkerhet i denna uppskattning. 

För att få ett användbart mått på nedslitningen på körfältet måste den relateras 
till den trafik som gått fram. Den första dagens 7 profiler mättes i genomsnitt ca 
kl. 15. Motsvarande för fjärde dagens 8 profiler var ungefär kl. 13. De trafikräk-
ningar som samtidigt gjordes visade att under dessa knappt 3 dygn gick följande 
trafik i riktning mot Åsarna, mätriktningen. 
 

Fordonstyp Trafikflöde (antal 
fordon) 

Personbil utan släp  2 096 

Personbil med släp  80 

Lastbil utan släp  229 

Lastbil med släp  165 

Total  2 570 
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Tabellen visar att lastbilsandelen är relativt hög, ca 15 % räknat på antal fordon. 
Däckbranschens Informationsråd redovisar en undersökning som gjordes i 
februari 2001. Där framgår att andelen personbilar med dubbdäck är knappt 95 % 
enligt räkningar i Sundsvall och Östersund. Manuella räkningar av några hundra 
personbilar i Åsarna och Svenstavik som vi gjorde i samband med fältmät-
ningarna visade ungefär samma andel dubbdäck. Det innebär att antalet dubb-
däcksförsedda personbilar som slitit på den tjocka isen varit ungefär 2 000 st. Den 
relativa nedslitningen mitt i hjulspåren i tjock is kan då uppskattas till:  
 

1,0/2000 = 0,0005 mm/personbil med dubbdäck  
 

I fallet Brånan skulle det innebära att den ca 1 cm tjocka isen skulle vara nedsliten 
i mitten av hjulspåren efter passage av ungefär 20 000 personbilar med dubbdäck. 
Det innebär trafik under ungefär en månad. 

I samband med tvärprofilmätningarna gjordes också mätningar av isens 
hårdhet. Då användes nedanstående metod, som beskrivs i en amerikansk artikel 
(Colebeck et al., 1990) och tillämpas i Norge, för att mäta och klassificera hård-
heten hos packad snö. 

Mätutrustningen är mycket enkel och består av en stålkula, ett plaströr, en 
sprint och ett skjutmått/en linjal. Stålkulan har en diameter på 4,0 cm och väger 
0,265 kg. Genom plaströret, som i vårt fall är ungefär 60 cm långt och har en inre 
diameter på ca 4,3 cm, har man borrat hål 10, 20, 30, 40 respektive 50 cm från 
rörets underkant. 

Vid mätning skjuts sprinten in i hålen på det valda avståndet (fallhöjden), stål-
kulan rullas försiktigt in i plaströret tills den når sprinten och sedan reses plast-
röret rakt upp. Därefter dras sprinten ut och kulan får falla fritt mot underlaget. 
Diametern på avtrycket i den packade snön mäts med skjutmått/linjal. Eftersom 
stålkulan har en given storlek och vikt är det avtryckets diameter tillsammans med 
fallhöjden som bestämmer snöns hårdhet.  

Snöns hårdhet beräknas enligt en algoritm som anges i referensen (Colbeck 
et al., 1990). Baserat på hårdhetsvärdet H kan snöns hårdhet anges i fem klasser 
enligt nedanstående tabell. Is ligger hårdhetsmässigt högre än mycket hårt packad 
snö. Handtestet beskriver ett ungefärligt sätt att klassa hårdheten genom att med 
handkraft pröva att göra avtryck i snön.  
 

Hårdhet H [kN/m2] Klass Handtest 

            0 – 1 mycket löst packad snö  knytnäve 

            1 – 10 löst packad snö fyra fingrar 

          10 – 100 medelhårt packad snö ett finger 

        100 – 1 000 hårt packad snö penna 

               > 1 000 mycket hårt packad snö knivblad 

 is        − 
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Resultatet av mätningarna av den tjocka isens hårdhet i Brånan framgår av figur 
15 och 16. Eftersom alla observationsytor inte mättes under de två första dagarna 
saknas några staplar. Varje stapel är ett medelvärde av 3 hårdhetsmätningar.  

Det första som kan noteras är att alla staplar i figurerna ligger högre än 
1 000 kN/m2 (= 1 MN/m2) vilket är gränsen för mycket hårt packad snö. Det ska 
dock påpekas att avtrycket i isen inte bildades genom komprimering av isen utan 
genom att isen flisades sönder i kulans nedslagspunkt. Detta innebar att avtrycket 
inte blev cirkelrunt, vilket gjorde det svårt att med hög precision mäta diametern.  

Vid den valda fallhöjden 50 cm varierade den uppmätta diametern mellan 12 
och 20 mm. Medianen var 14 mm. Även små skillnader i diametern påverkar 
hårdheten kraftigt. Exempelvis resulterar diametern 14 mm i en hårdhet på 
3,3 MN/m2, medan 12 mm innebär hårdheten 6,2 MN/m2, dvs. nästan en för-
dubbling. Om diametern uppmäts till 16 eller 20 mm blir hårdheten 1,9 respektive 
0,7 MN/m2. 

I den första figuren visas hur hårdheten varierade mellan olika mätdagar. Det 
finns en tydlig tendens till att hårdheten är högre under de två sista mätdagarna 
jämfört med de två första. För att undersöka om hårdheten kan hänga samman 
med temperaturen visas i tabellen nedan de temperaturmätningar vi själva gjorde i 
samband med hårdhetsmätningarna.  
 
Temperatur Mätdag 

 27 jan 28 jan 29 jan 30 jan 

Luft (°C) -2,0 – -5,0 -4,5 – -6,5 -9,0 – -12,0 -17,0 – -22,0 

Vägyta (°C) -2,5 – -4,0 -2,5 – -4,0 -5,5 – -7,0 -11,5 – -15,5 

 
En jämförelse mellan tabellen och figur 15 visar att temperaturer hos vägytan på 
ca -6 – -16 °C innebär mycket hårdare is än temperaturer på -2,5 – -4,0 °C. Mät-
data visar dock inte att hårdheten står i ett linjärt förhållande till temperaturen. 
I figur 16 visas hur hårdheten varierade mellan olika observationsytor. Någon 
tydlig tendens till att hårdheten skulle vara högre i spåren än utanför kan inte 
utläsas. 
 
 

VTI meddelande 958 39 



 

 
5 Referenser och litteratur 
 
VÄGLAGSMODELLER  
 
Möller, Staffan: Vinterväglagsmodell på makronivå. Ett första försök. Statens 

Väg- och Trafikinstitut. VTI meddelande 614. Linköping. 1989. 
Möller, Staffan: Utveckling av vinterväglagsmodell på mikronivå. 

Planprojekt. Statens väg- och trafikinstitut. VTI meddelande 649. Linköping. 
1990. 

Ragnøy, Arild: Føreforholdsmodell. Transportøkonomisk Institutt, Vegdirek-
toratet. Oslo. Notat 830.1987. 

 
VÄGLAGSSENSORER/VÄGLAGSDETEKTORER 
 
Caltabiano, R., Pani, B: A real time mobile advanced system for road surface 

condition monitoring. Proceedings Of 6th World Congress On Intelligent 
Transport Systems (Its), Held Toronto, Canada, November 8–12, 1999. Its 
America, 400 Virginia Avenue Sw, Suite 800, Washington, DC, 20024-2730, 
USA.  

Frohling, PW., Pritzl, W., Wantra, W: Practical results of road condition radar 
operation in winter road maintenance. Conference Title: Ninth PIARC 
International Winter Road Congress, Technical Report, Volume 2. Location: 
Seefeld, Austria. Held: 19940321–19940325. 1994/03. pp. 687–692. 

Kitano, T., Owaki,S: Road surface conditions monitoring by using radiometer. 
Proceedings Of 6th World Congress On Intelligent Transport Systems (Its), 
Held Toronto, Canada, November 8–12, 1999. Its America, 400 Virginia 
Avenue Sw, Suite 800, Washington, DC, 20024-2730, USA 

Kubichek, RF., Yoakum-Stover, S: Cost-effective microwave sensing of 
highway road conditions. NCHRP-IDEA Program Project Final Report. 
1998/04. pp. 22. Transportation Research Board, 2101 Constitution Avenue, 
NW, Washington, DC, 20418-, USA. 

Loman, Göran: COST 309: Preliminary results from the evaluation of road 
condition sensors.  

Marquart, Mike: Road condition-weather monitor system to determine 
pavement surface and atmospheric conditions. Report Number: ND 92-03 
1997. North Dakota Department of Transportation, 608 East Boulevard 
Avenue, Bismarck, ND, 58505-0700, USA. 

Pani, B., Troitsky, A., Khaikine, M., Totaro, S: A radiometric system for road 
surface condition monitoring. Xth Piarc International Winter Road Congress 
16–19 March 1998 In Luleaa, Sweden. 1998. pp. 779–85. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. Linköping, SE-581 95, Sweden. 

Perchanok, MS., Raven, R: Evaluation of a video system for remote 
monitoring of winter road surface conditions.  

Sas, M., Petersen, M: Weather prophecy: Roadside detectors take control. 
Traffic Technology International. 1998/12/1999/01. pp 43-4. Uk & Internation-
nal Press, 120 South Street, Dorking, Surrey, Rh4 2eu, United Kingdom. 

40 VTI meddelande 958 



 

Tapkan, BI., Yoakum-Stover, S., Kubichek, RF: Active microwave remote 
sensing of road surface conditions. Conference Title: Snow Removal and Ice 
Control Technology. Location: Reno, Nevada. Conference Proceedings 16. 
1997. pp73–80. Transportation Research Board, 2101 Constitution Avenue, 
NW, Washington, DC, 20418, USA. 

 
SALTSENSORER/SALTHALTSBERÄKNINGAR 
 
Frohling, PW., Pritzl, W., Wantra, W: Practical results of road condition radar 

operation in winter road maintenance. Conference Title: Ninth PIARC 
International Winter Road Congress, Technical Report, Volume 2. Location: 
Seefeld, Austria. Held: 19940321–19940325. 1994/03. pp. 687–692. 

Katz, DI: Frensor: A new smart pavement sensor. Transportation Research 
Record. 1993. (1387) pp. 147–150. Transportation Research Board, 2101 
Constitution Avenue, NW, Washington, DC, 20418, USA.  

 
ÖVRIGT 
 
Colbeck, SC., Akitaya, E., Armstrong, R., Gubler, H., Lafeuille, J., Lied, K., 

McClung, D., Morris, E: International classification for seasonal snow on 
the ground. International Commission for Snow and Ice, World Data Center 
for Glaciology, University of Colorado, Boulder. Colorado 1990. 

Vägverket. BERGAB Klimatundersökningar. Vägklimatologi.  
 
 

VTI meddelande 958 41 



 

42 VTI meddelande 958 



Bilaga 1 

 
 

 
Figur 1  Mätplatsen Brånan på riksväg 45 ca 5 km norr om Åsarna, Jämtlands 
län. Riktning norrut. Väglag: ca 1 cm tjock is. 
(Foto: S. Möller, VTI, 2003-01-30.) 

 

 
Figur 2  Mätplatsen Brånan på riksväg 45 ca 5 km norr om Åsarna, Jämtlands 
län. Riktning söderut. Väglag: ca 1 cm tjock is.  
(Foto: S. Möller, VTI, 2003-01-30.) 
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Bilaga 1 

 

 
Figur 3  Primalen har just lämnat startpunkten i vägmitten.  
(Foto: R. Banek, VTI, 2003-01-28.) 

 

 
Figur 4  Primalen på väg mot slutpunkten (vid stativet) på vägrenen. 
(Foto: S. Möller, VTI,  2003-01-28.) 
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Bilaga 1 

 
Figur 5  Den lösa snön ovanpå isen fastnar inte utan blåser bort när en tung last-
bil med släp passerar. (Foto: S. Möller, VTI, 2003-01-28.) 

VTI meddelande 958 45 



Bilaga 1 

B R ÅN AN  2003-01-27  p ro fil n r 6

-5

0

5

10

15

20

0 0,5 1 1 ,5 2 2 ,5 3 3 ,5 4 4 ,5

P ro fillän gd  (m )

P ro filhö jd  
(m m )

Figur 6  Utvärderad tvärprofil, dag 1, nr 6. 
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Figur 7  Utvärderad tvärprofil, dag 1, nr 8. 
 
 

46 VTI meddelande 958 



Bilaga 1 
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Figur 8  Utvärderad tvärprofil, dag 1, nr 9. 
 
 

Figur 9  Utvärderad tvärprofil, dag 1, nr 10. 
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igur 10  Fyra tvärprofiler i samma diagram, dag 1.  ur 10  Fyra tvärprofiler i samma diagram, dag 1.  

Figur 11  Utvärderad tvärprofil, dag 4, nr 6. 
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Figur 11  Utvärderad tvärprofil, dag 4, nr 6. 
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Figur 12  Sju tvärprofiler lagda på varandra, dag 1. 
 

 
Figur 13  Åtta tvärprofiler lagda på varandra, dag 4. 
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Figur 14  Genomsnittsprofil från dag 1 (ljus linje) och dag 4 (mörk linje) lagda 
på varandra. 
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Figur 15  Uppmätt hårdhet hos tjock is, Brånan. Variation mellan olika dagar. 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

27 jan 28 jan 29 jan 30 jan
Datum

Hårdhet 
(MN/m2)

Vägmitt
Vänster spår
Mellan spår
Höger spår
Körfältskant

 
Figur 16  Uppmätt hårdhet hos tjock is, Brånan. Variation mellan olika observa-
tionsytor. 
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1 Inledning 
VViS-systemet är uppbyggt för att vara ett hjälpmedel vid vinterväghållning. Runt 
om i Sverige är ca 700 stationer placerade i olika klimatologiska och geografiska 
miljöer för att ge en så heltäckande bild av aktuella väderförhållanden som 
möjligt. Stationerna är placerade i lägen där halkan bildas tidigt under olika 
vädersituationer. Stationerna mäter lufttemperatur, luftfuktighet, yttemperatur, 
nederbörd och vind vilket gör att risken för halt väglag kan detekteras. Det direkta 
väglaget mäts inte av VViS-stationerna, vilket gör att det finns ett behov av att 
kunna koppla olika vädersituationer till olika väglag. I denna studie jämförs mät-
värden från sju VViS-stationer med väglagsobservationer.  
 
1.1 Väglagsmodellen 
Denna rapport behandlar väglagsmodellen, vilket är en viktig delmodell inom 
projektet Tema Vintermodell, eftersom den både direkt och indirekt påverkar 
samtliga effekter i hela modellen. Väglagsmodellen ska vara en teoretisk modell 
som tar hänsyn till hur olika väglag uppkommer och hur de förändras under 
inverkan av I) väder, II) väghållningsåtgärder och III) trafik. Utvecklingen av 
väglagsmodellen kan delas in i tre delar: 
1. Teoretisk beskrivning med utgångspunkt från fysikaliska processer 
2. Empiriska studier där väder, trafik och åtgärder relateras till observa-

tioner och fältmätningar 
3. Modellutveckling där de olika ansatserna sätts samman till en generell 

modell. 
 
I denna studie behandlas del 2 och syftet är att analysera de meteorologiska para-
metrar som styr bildningen av halka och koppla dessa till väglaget. En viktig del 
är att använda sig av genomförda observationer av väglaget. Observationerna har 
utförts och samordnats av VTI på bestämda platser och tidpunkter i landet. 
Genom dessa protokollförda väglagsobservationer och halkbekämpningsåtgärder 
ges en möjlighet till jämförelse mellan VViS-data och väglag. En koppling mellan 
väder och väglag är en grund för vidare modellering av väglaget, till exempel då 
väglaget förändras på grund av halkbekämpningsåtgärder, trafikarbete etc. 

Uppbyggnaden av denna studie beskrivs av figur 1. Geografin bestämmer 
vilket klimat som råder i ett område och även vilka typer av åtgärder som utförs 
på en viss plats (saltning eller ej). Vädret vid en viss plats visas av VViS vilket i 
sin tur ligger till grund för väglagsbestämningen. Det är viktigt att få en koppling 
mellan data från VViS-stationen och verkligt väglag. Därför har väglagsobserva-
tioner jämförts med VViS-stationers mätdata. Väglaget förändras sedan av halk-
bekämpningsåtgärder som utförs på vägarna. 
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Figur 1  Flödesschema över denna studies uppbyggnad. 
 
1.2 Frågeställningar 
Frågeställningar inom denna studie är: 
• Hur väl överensstämmer VViS-stationernas uppmätta värden med observerat 

väglag? 
• Förekommer det någon skillnad i korrelationen mellan VViS-stationer/obser-

vationer och stationer som står vid saltade respektive icke saltade vägar? 
 
En förutsättning för korrekta väglagsbestämningar är en större förståelse för sam-
bandet mellan VViS-stationernas mätvärden, väglagsobservationer och utförda åt-
gärder. Detta är mycket viktigt vid en framtida användning av modeller som Tema 
Vintermodell – projektet syftar till att utveckla eftersom VViS-data utgör grunden 
för beräkningar av väder/väglag. 

Klimat Väder/VViS Åtgärder 

VÄGLAG 

Väglags- 
observationer 
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2 Bakgrund 
I denna studie analyseras en rad olika klimatologiska parametrar som till exempel 
vägtemperatur och lufttemperatur. Följande bakgrundsdel syftar till att ge ett 
underlag till varför vissa parametrar valts ut för analys och vilka teorier som 
forskningen inom vägklimatologi idag kommit fram till angående dessa para-
metrars inverkan på väghalka.  
 
2.1 Vädrets påverkan 
Vägklimatologi liksom lokalklimatologi bygger på att samma temperaturmönster 
upprepas vid en viss plats eller längs en sträcka vid situationer med liknande 
väderförhållanden. Under klara vindstilla nätter kyls markytan genom utstrålning 
till atmosfären vilket producerar lokalspecifika temperaturmönster. Ökad molnig-
het minskar möjligheten till avkylning och en ökad vindhastighet leder till ökad 
turbulens vilket utjämnar de temperaturskillnader som annars uppstår mellan olika 
platser (Karlsson, 1999). Molnighet mäts i åttondelar (oktas), helt klart väder är 
0 oktas och mulet väder är 8 oktas. Vid molnighet över 2–4 oktas hindras den 
långvågiga utstrålningen och avkylningen vid marken minskar betydligt. Stora 
variationer i luft- och vägtemperatur kan endast utvecklas vid klara situationer 
med svag vind (Bogren & Gustavsson, 1990). 

En vägsträckas temperatur är dels beroende av det regionala väderläget inom 
området men också av den lokala miljö som vägsträckan omges av. Med regional 
klimatskala avses klimatet i en region till exempel Mälardalen eller Småländska 
höglandet. Regionen kan ha en utsträckning av några tiotusen kvadratkilometer. 
Lokal skala har en mer begränsad utbredning och kan omfatta exempelvis ett 
skogsområde eller ett dalstråk.  

I denna studie analyseras sju stationer som står i varierande regionalklimat, 
figur 2 (sid. 64). De mest nordliga stationerna ligger i inlandet och påverkas dels 
av det nordliga läget men även av att de ligger i inlandet nära fjällkedjan. 
Stationerna 0306 och 0409 å andra sidan ligger i Mälardalsområdet och är 
påverkade av närheten till Östersjön. 
 
2.2 Lokalklimatologiska lägen 
En vägs lokalklimatologiska miljö är avgörande för vilken typ av väglag som 
uppstår och hur allvarlig halkan kan bli. Olika vädersituationer har ofta en 
varaktighet på några timmar. Ofta står stationerna i en kombination av lokal-
klimatologiska miljöer till exempel en beskuggad, vindutsatt kalluftssjö eller en 
vindutsatt bro över ett vattendrag.  

De sju stationer som analyserats i denna studie står i varierande lokalklimat 
(tabell 5) vilket gör att olika typer av halkbildningsprocesser förekommer vid 
stationerna. Nedan förklaras olika lokalklimatologiska lägen som är viktiga ur 
halksynpunkt, det vill säga lägen där halt väglag tidigt uppkommer.  
 
Kalluftssjö  
Under de senaste årtiondena har ett stort antal studier, bland andra Kalma et al. 
(1986), Gustavsson (1990), Bogren & Gustavsson (1990) och Gustavsson et al. 
(1998), visat att de kallaste nattemperaturerna under klara stilla förhållanden 
återfinns i dalar och lågpunkter i terrängen, så kallade kalluftssjöar. 
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Kall luft bildas i kontakt med mark som avkyls genom utstrålning. Om marken 
lutar kan ett kallt luftflöde bildas, vilket medför att kalluftssjöar kan bildas i 
lågpunkter strax efter solnedgången. Kalluftssjöar bildas i öppna lågpartier där 
ansamling av kalluft sker och kännetecknas av en markant lägre lufttemperatur än 
omgivningen (Bogren, 1990). Thomson (1986) visade dock att kalluftssjöar kan 
bildas även utan ett kalluftsflöde. Thomson menade att den vindskyddande 
effekten av topografin är en väldigt viktig faktor vid uppkomst av temperatur-
variationer i omväxlande terräng. I en smal och djup dal förhindras omblandning 
mellan kall luft och varmare luft ovanför, på grund av de vindstilla förhållanden 
som råder. Därmed bildas en inversion och kalluftssjön uppstår. 

Bogren & Gustavsson (1989) fann de kraftigaste kalluftssjöarna i de största 
dalarna med temperaturskillnader på upp till -8,5°C mot omgivningen. Potentialen 
för kalluftssjöar styrs av sänkans storlek, det vill säga bredd och djup samt dess 
exponering för vinden (Bogren, 1998). Tre av de studerade stationerna står i 
kalluftsjöar. 

 
Höjd 
En mindre höjd (lutning upp till 17°) i terrängen medför att luftflödet trycks ihop 
vertikalt och en acceleration av vinden uppstår. Över höjden uppstår därmed en 
högre vindhastighet än i omgivande lägre landskap och en utjämning av tempera-
turskillnaderna under dygnet (Taylor & Lee, 1984) 

Under många vädersituationer är det vid höjdpartier som temperaturen sjunker 
under 0°C först, eftersom lufttemperaturen generellt avtar med höjden med ca 
0,5–1°C/100 m (Bogren & Gustavsson, 1990). Två av de studerade stationerna 
står på höjder. 
 
Beskuggning 
Vägavsnitt som skuggas av byggnader, träd, bergsskärningar eller liknande 
kommer att värmas upp långsamt på morgonen då den kortvågiga instrålningen 
hindras. Detta betyder att vägar med låg sky-view faktor till exempel vid 
skärningar, under broar, i skog är kallare under dagen än mer solbelysta vägar 
(hög sky-view faktor). Under kvällen och natten begränsas vägytans avkylning 
vid beskuggade vägavsnitt genom att utstrålningen är begränsad och temperaturen 
därmed blir mer konstant (Bogren, 1990). 

Temperaturen i ett skuggläge blir olika beroende på när på dagen som 
vägsträckan är skuggad. Om vägytan skuggas på eftermiddagen kan den lägre 
yttemperaturen dröja kvar även på kvällen. Det skuggande objektet kan även 
utgöra skydd mot vinden vilket leder till en lägre temperatur (Bogren et al., 1999). 

Faktorer som inverkar vid beskuggning är, enligt Bogren & Gustavsson (1989), 
latitud och höjd över havet vid platsen, solens position, molnighet, typ av 
skuggande objekt (vegetation, vägskärning) och form, utbredning, densitet och 
orientering av objektet.  

Skuggeffekterna är störst i mars då solhöjden är hög samtidigt som risken för 
frost fortfarande finns kvar. De lägre temperaturerna vid skugglägen medför en 
dålig upptorkning; snö och is kommer att ligga kvar länge på dessa platser 
(Lindqvist, 1986). Detta innebär att skugglägen kan förväntas uppvisa låga dags- 
och/eller kvällstemperaturer, beroende på när beskuggningen inträffar, samt hög 
frekvens av halka. Två av de studerade stationerna står i skugglägen. 
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Broeffekter 
Broar har ofta en annorlunda temperaturutveckling jämfört med närliggande vägar 
på grund av dess olika värmelagring och konduktivitet. Dessa skillnader uppstår 
huvudsakligen vid lugnt och klart väder både under avkylning och uppvärmning. 
Enligt Bogren (1998) är konstruktionsmaterialet, längden, volymen och vilken typ 
av bro det är betydande för temperaturen på bron. Även omgivande terräng och 
närhet till vatten är viktig.  

Vid lugnt och klart väder blir broytor kallare med ökad halkrisk som följd 
(Takle, 1990). Broar har inte en lika mäktig vägkonstruktion som vanliga vägar 
och därmed lagras inte lika mycket värme, vilket medför lägre yttemperatur. 
Lufttemperaturen kan däremot vara relativt hög om bron inte ligger i en 
kalluftssjö, det vill säga lufttemperaturen kan höjas över bron jämfört med omgiv-
ningen. Även daggpunktstemperaturen höjs vilket ger förutsättningen för att 
kraftig rimfrost ska kunna bildas på bron (Lindqvist, 1986). 

Flera studier har visat att broar över vatten är kallare än broar över land. 
Thornes (1991) menade dock att broar över vatten kan vara varmare på grund av 
emission och reflektion av strålning från vattenytan till brons undersida. Ingen av 
de studerade stationerna står på en bro. 
 
Sjö- och havseffekter 
Vintertid är stora vattenmassor ofta varmare än land vilket ger en värmande effekt 
på närliggande områden, dock inte om is har bildats vilket istället ger en kylande 
effekt. Under våren, då marken värms upp, har vattnet en lägre temperatur än land 
och ger en dämpning av uppvärmningen vid kusterna. Firuerola (1998) visade att 
storleken på den effekt vattnet ger beror på hur vindarna blåser, det vill säga vind 
från havet ger en större inverkan än vind från land. Vattenmassor verkar 
dämpande på temperatursvängningarna såväl över dygnet som över året. Kuster 
och större sjöar medför även högre vindhastighet och högre fuktighet (Lindqvist, 
1986).  

Fyra av de studerade stationerna står i lägen där de påverkas av en vattenmassa. 
Luften vid dessa stationer har dessutom högre fuktighet vilket gör att rimfrost 
lättare bildas där.  
 
2.3 Olika typer av halka 
Halt väglag kan uppkomma på flera olika sätt. Lindqvist (1979) presenterade 24 
olika typer av väghalka och beskrev väderförhållandena som råder vid bildandet 
av varje typ. Gustavsson (1998) gjorde utifrån dessa 24 halktyper en indelning i 
tre huvudtyper av halt väglag vilket är den indelning som kommer att användas i 
denna studie: 
1. Snö. Faktorer som avgör hur allvarlig snöhalka blir är nederbördstyp 

(snöblandat regn, snö), nederbördsmängd och temperatur. Snö på vägen har en 
stor inverkan på friktionen 

2. Isbildning. Sker då yttemperaturen faller från plus till minus. Denna halktyp 
kräver vatten på vägbanan som kan komma som nederbörd, smältvatten eller 
dagg 

3. Rimfrost är den halktyp som är svårast att förutspå. För att rimfrost ska kunna 
avsättas krävs en kall vägyta och fuktig luft.  
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Rimfrostbildning på vägytan är en typ av halka som är svår att förutse, både vad 
gäller mängd och hur halt det blir. Rimfrost på vägar är välstuderat. Bogren & 
Gustavsson (1990) studerade temperaturskillnader och rimfrost vid varmlufts-
fronter, Hewson & Gait (1992) undersökte rimfrostdeponering på vägar och 
metoder för att förutspå bildning av rimfrost samt Takle (1990) som undersökte 
rimfrostförekomst genom intervjuer med vägunderhållningspersonal. 

Studier av Hewson & Gait (1992) och Bogren & Gustavsson (1990) visade att 
rimfrost bildas speciellt under två olika väderförhållanden; Oftast sker det under 
klara nätter då ytan kyls under daggpunktstemperaturen. Det kan också ske då en 
varmfront passerar och för med sig varmare luft medan vägytan värms långsamt 
och yttemperaturen är kvar under daggpunktstemperaturen.  

Karlsson (1998) fann att mängden rimfrost som avsätts på en vägyta är starkt 
relaterad till tiden som vägytans temperatur är lägre än daggpunktstemperaturen 
och även storleken på den temperaturskillnaden. Karlsson fann även att stora 
temperaturskillnader är vanligast under klart/halvklart väder med svag vind 
(1–1,5 m/s). Den svaga vinden medför att vägytan kyls nattetid men luftlagren 
ovan kyls mindre på grund av turbulensen av vinden vilket leder till stora 
skillnader mellan ytan och luften. 
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3 Metod 
3.1 Data 
Tre typer av data har använts i studien. VViS-data, väglagsobservationer och data 
om åtgärder som har utförts vid observationspunkterna. 
 
VViS-data 
VViS-stationerna mäter olika parametrar som är viktiga för bestämning av väglag. 
Stationerna ska vara placerade i områden där en tidig varning för halka kan ges. 
Detta kräver att stationerna är placerade i varierande omgivningar eftersom olika 
vädersituationer resulterar i olika temperaturmönster. Typiska placeringar är i 
dalar, på broar och vid vägskärningar där vägytan skuggas.  

Stationerna registrerar lufttemperatur (2m), yttemperatur, relativ luftfuktighet 
(2m), vindhastighet och vindriktning (2m). Varje halvtimme registreras data och 
lagras i en nationell databas. Instrumentens mätnoggrannhet visas i tabell 1. 

 
Tabell 1  Sammanfattande fakta om mätutrustning som används vid VViS-
stationer. 

Parameter Nivå(m) Mätområde Mätnoggrannhet Instrument 
 Lufttemperatur 2 -50 – +50°C ± 0,26°C Lambrecht (8091100) 
 Luftfuktighet 2   0 – 100 % ± 2,5% Lambrecht 
 Yttemperatur 0 -60 – +70°C ± 0,26°C Pt-100 DIN 43 760 
 Vindriktning 2 0 – 360° ± 22,5° Vaisala WAV151 
 Vindhastighet 2 0,3 – 75m/s ± 0,2m/s Vaisala WAA151 
 Nederbörd 
 Typ av nederbörd 
• Ingen nederbörd 
• Regn 
• Underkylt 
• Snö 
• Snöblandat regn 

2 Upplösning:
0,1 mm 

 
 
 
 
 

Ca 95 % 
 

– 
± 10 % 

– 
± 30 % 
± 50 % 

Optic Eye 

 
Daggpunktstemperaturen kan inte mätas utan beräknas med hjälp av lufttempera-
turen och den relativa luftfuktigheten. Båda dessa parametrar mäts vid 2 meters 
höjd. Daggpunktstemperaturen är av stor betydelse för väglaget eftersom dagg 
eller rimfrost fälls ut på vägytan om daggpunkten är högre än temperaturen på 
vägytan. Genom att jämföra vägytans temperatur med daggpunktstemperaturen 
kan således förutsättningarna för frostbildning uppskattas.  

 
Beräkning av daggpunktstemperaturen (Tdagg) sker enligt följande formler: 
Tdagg = T - 0,2 (95 - RH)   om RH < 85 % 
 
Tdagg = T - 0,133 (100 - RH) om RH ≥ 85 % 
 
där T är lufttemperaturen i °C och RH den relativa luftfuktigheten i %. Efter-
som lufttemperaturen och luftfuktigheten mäts på 2m höjd gäller även dagg-
punktstemperaturen för 2m höjd. 
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Observationsdata 
Under tre olika vintersäsonger har VTI utfört väglagsobservationer vid olika 
VViS-stationer. VTI har även satt upp riktlinjer för hur väglagsobservationerna 
har utförts. Väglagsobservationer har gjorts vid sju VViS-stationer. Fyra av VViS-
stationerna står vid vägar som saltas och resterande tre stationer står vid vägar 
som inte saltas, se figur 2. En observationsplats är en 100 meter lång vägsträcka. 
Vid denna vägsträcka står en VViS-station som registrerar mätvärden kontinuer-
ligt. 

Vid stabilt väder/väglag har väglaget observerats morgon och kväll under 
vintersäsongen. Vid föränderligt väder/väglag, det vill säga nederbörd-, snödrev 
eller rimfrostsituationer, har observationer utförts en gång i timmen. Väglags-
observationer har skett vid fem punkter tvärs vägbanan I körfältskant, II höger 
hjulspår, III mellan hjulspår, IV vänster hjulspår och V vägmitt. Väglaget har 
delats in i nio olika kategorier, tabell 2. 
 
Tabell 2  De nio olika väglagskategorierna som observerats (C-G Wallman, 
under publicering). 

Väglag Vägbanans utseende 

Torr barmark Vägbanan är torr. 
Fuktig barmark Vägbanan är inte helt torr men man kan köra efter annat fordon utan 

att behöva använda vindrutetorkare. Inget vatten står på vägbanan. 
Våt barmark Man använder vindrutetorkare när man kör efter en annan bil. Vatten 

syns någonstans på vägbanan. 
Tjock is Vägbanan är täckt av ett islager av sådan tjocklek att slitlagret inte 

syns. 
Packad snö Vägbanan är täckt av ett lager packad snö, vilket kan skiljas från 

tjock is genom att färgen är vitare. 
Tunn is Vägbanan är täckt av ett islager som är så tunt att slitlagret syns 

genom isen. 
Rimfrost Vägbanan är täckt av ett skikt rimfrost. Färgen på detta är vitt. När 

frosten poleras av trafiken kan den övergå i tunn is. 
Lös snö Vägbanan är täckt av ett löst lager snö. 
Snömodd Med snömodd avses dels snö som bearbetas av trafiken och fått 

sådan konsistens att den inte packas, dels snö som ombildats till 
snömodd på grund av saltning. Även snöslask ingår i snömodd. 

 
Om lös snö eller snömodd observerats har även tjockleken på dessa angetts.  
 
Åtgärdsdata   
Åtgärder som gjorts under de perioder som observationer utförts, har antecknats i 
särskilda protokoll. De åtgärder som har antecknats är saltning, plogning, sand-
ning och isrivning. Varje gång en åtgärd har utförts vid en observationsplats har 
detta skrivits upp och klockslaget har noterats.  

Eftersom åtgärder har en stor inverkan på väglaget så har dessa jämförts med 
resultatet från VViS-stationer och väglagsobservationer. Antagandet att effekten 
av saltning stannar kvar på vägbanan i 24 timmar har använts. 

62 VTI meddelande 958 



 

 
3.2 Jämförelser mellan observationer och VViS 
För att jämföra uppmätta värden vid VViS- stationerna med väglagsobservationer 
har vägverkets varselsystem använts. Halktyperna har delats in i tre olika 
kategorier: 
• Snöfall 
• Isbildning 
• Rimfrost. 
 
För station 0306, Alunda har även snödrev tagits i beaktande.  

Nedan följer definitionerna som använts för de tre halktyperna i den här 
studien: 
• Snöfall definieras som snö eller snöblandat regn som förekommer i mätbara 

mängder det vill säga minst 0,1 mm.  
• Isbildning förekommer om  

1. vägytans temperatur sjunker från plus till minus 
2. minst en gång under 6 timmar som föregått situationen då vägytans tempe-

ratur sjunker från plus till minus har antingen regn eller snöblandat regn 
fallit eller så har den relativa luftfuktigheten varit ≥96 %. 

• Rimfrost förekommer om 
1. vägytans temperatur är under 0°C  
2. och daggpunktstemperaturen är högre än yttemperaturen. 

 
Efter att data från varje VViS-station analyserats utifrån de tre halkbildnings-
typerna har materialet jämförts med väglagsobservationerna. Jämförelsen av detta 
material har delats in i fyra olika kategorier: 
• Varken VViS eller väglagsobservationerna visar halt väglag 
• Både VViS och väglagsobservationerna visar halt väglag 
• VViS visar halt väglag men inte väglagsobservationerna 
• Väglagsobservationerna visar halt väglag men inte VViS. 
 
Om både VViS-stationen och väglagsobservationen visat till exempel rimfrost har 
denna situation definierats som ”både VViS och väglagsobservationer visar halt 
väglag”. Om till exempel VViS-stationen visat minusgrader men väglagsobserva-
tionen visar vått väglag utan att saltning har förekommit så definieras denna 
situation som ”VViS visar halt väglag men inte observationerna”. Resultatet från 
denna jämförelse har sedan jämförts med åtgärdsdata.  
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4 Resultat och diskussion 
4.1 Stationsbeskrivning och klimatdata 
Observationspunkter/VViS-stationer som ingår i studien är placerade enligt 
figur 2. Fyra av stationerna är placerade längs vägar som saltas och tre stationer 
står vid vägar som inte saltas. Stationerna är geografiskt spridda från södra 
Mälardalen till mellersta Norrland. I kartan är Sverige länsvis indelat i de fyra 
regionala klimatzoner som används som grund i arbetet med Tema Vintermodell. 
 
 

 
Figur 2  Stationer vid vilka väglag har observerats. Stationer som står vid vägar 
som inte saltas är markerade med en vit fyrkant och stationer som står vid vägar 
som saltas är markerade med en svart cirkel. 
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Regionalklimat  
En station eller en observationsplats påverkas av det regionala klimatet som före-
kommer inom ett område. De sju analyserade stationerna står i varierande 
regionalklimat. Tabell 3 och 4 visar översiktligt temperatur- och nederbördsför-
hållanden vid de olika stationerna. Tabellerna är ordnade från söder till norr där 
station 0409, Grinda ligger längst i söder och station 2320, Stadsberget ligger 
längst i norr. 
 
Tabell 3  En översiktlig klimatbeskrivning för stationerna baserat på 30 års data. 
Medeltemperaturen vid stationerna i januari samt första respektive sista frost-
dagen vid stationerna (Svensk National Atlas 1995). 
VViS nr Namn Medeltemp. 

januari 
Första 
höstfrost 
(datum) 

Sista 
vårfrost 
(datum) 

0409 Grinda  -3°C 15/10 15/5 

1825 Hägernäs  -5°C 1/10 1/5 

0306 Alunda  -4°C 1/10 15/5 

2027 Limskogen  -9°C 1/9 1/6 

2020 Spjutmosjön  -10°C 1/9 1/6 

2329 Brånan  -11°C 1/9 1/6 

2320 Stadsberget  -12°C 15/9 15/5 

 
Stationernas medeltemperatur i januari visas i tabell 3. Temperaturen varierar 
mellan -3°C för Grinda, längst i söder och -12°C för Stadsberget i norr. Tabellen 
visar även datumen för första höstfrost och sista vårfrost. Informationen bygger på 
de genomsnittliga datum för första, respektive sista dygn med minimitemperaturer 
under 0°C 1961–1990. Längst period mellan första höstfrost och sista vårfrost har 
stationerna Limskogen, Spjutmossjön och Brånan. Stationen som har kortast 
period mellan första höstfrost och sista vårfrost är den sydligaste stationen, 
Grinda. Alunda och Grindas klimat påverkas av närheten till havet vilket ger 
dessa stationer varmare höstar men kallare vårar än stationer som ligger längre 
inåt land.  
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Tabell 4  Översikt över vinternederbördens variation mellan stationerna. Neder-
börd i januari i mm och snötäckets första respektive sista dag (Svensk National 
Atlas 1995). 
VViS nr Namn Nederbörd i 

januari 
Första dag 

med 
snötäcke 
(datum) 

Sista dag 
med 

snötäcke 
(datum) 

0409 Grinda 40 mm 25/11 5/4 

1825 Hägernäs 50 mm 20/11 10/4 

0306 Alunda 40 mm 15/11 10/4 

2027 Limskogen 50 mm 1/11 25/4 

2020 Spjutmosjön 50 mm 5/11 25/4 

2329 Brånan 40 mm 25/10 1/5 

2320 Stadsberget 40 mm 1/11 1/5 

 
Medelnederbörden åren 1961–1990, vid de olika stationerna i januari visas i 
tabell 4. Tabellen visar även medelvärdet från åren 1961–1990 över snötäckets 
första respektive sista dag. Nederbörden skiljer sig inte så mycket mellan 
stationerna. Värdena varierar mellan 40 och 50 mm. Den station som står i en 
region med kortast snötäckt period är den sydligaste stationen, Grinda. Stationen 
som står i en region med längst period av snötäcke är Brånan.  
 
Lokalklimat 
Förutom det regionala klimatet så är en stations lokalklimatologiska läge en 
avgörande faktor för vilket klimat som förekommer vid stationen. Även vilken typ 
av halka som uppstår vid en station avgörs i viss mån av det lokalklimatologiska 
läget. Observationspunkternas lokalklimatologiska lägen visas i tabell 5. Tabellen 
visar att stationerna står i skiftande lokalklimatologiska miljöer.  
 
Tabell 5  Observationspunkterna och VViS-stationernas lokalklimatologiska läge. 
VViS  Namn Lokalklimatologiskt läge 

0409 Grinda Skuggad kalluftssjö i dalgång 

1825 Hägernäs Skuggat höjdläge i skog 

0306 Alunda Stor snödrevsutsatt kalluftssjö i öppen flack åkermark 

2027 Limskogen Kalluftssjö med mossmark (förhöjd fuktpåverkan) och 
skog 

2020 Spjutmosjön Sjönära i skogsparti 

2329 Brånan Vindutsatt och öppen höjdrygg med höjd fuktpåverkan 

2320 Stadsberget Vindexponerat sjöläge med kraftigt uppbankad vägbana 
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4.2 Klimatet vid VViS-stationerna under observations-
perioderna 

Observationperiodernas längd och antal dagar som observationer utförts vid de 
olika VViS-stationerna visas i tabell 6. Notera att observationer har gjorts vid 
olika vintersäsonger och att längden på dessa är olika långa vid olika stationer. De 
nordliga stationerna Spjutmosjön, Brånan och Stadsberget har observerats under 
114 dagar medan de sydligare stationerna har observerats under 59 till 100 dagar. 
 
Tabell 6  Observationsperiodernas längd och antalet dagar som observationer 
utförts vid respektive station.  
VViS nr Namn Observationsperiod Antal 

dagar 

0409 Grinda 2000-11-20–2001-02-02  59 

1825 Hägernäs 2000-11-20–2001-02-02  59 

0306 Alunda 1999-11-25–2000-03-17  92 

2027 Limskogen 1999-11-15–2000-03-17  100 

2020 Spjutmosjön 1998-11-16–1999-03-31  114 

2329 Brånan 1998-11-16–1999-03-31  114 

2320 Stadsberget 1998-11-16–1999-03-31  114 

 
Klimatdata för respektive VViS-stations observationsperiod visas i tabell 7. 
Observationer har utförts under tre olika vintersäsonger vid de olika stationerna. 
Vintersäsongen 00/01 var mildare än de andra två säsongerna vilket är en 
bidragande orsak till att Grinda och Hägernäs har något högre temperaturer än 
övriga stationer. En annan orsak är stationernas sydliga läge. Grinda har en 
varmare medeltemperatur än Hägernäs, detta beror på att Grinda ligger närmare 
havet vilket ger en dämpande effekt på temperaturen. Samma tendens kan man se 
om man jämför Alunda och Limskogen. 

Nederbörden är högst vid station 2027, Limskogen och lägst vid station 1825, 
Hägernäs. Både yt- och lufttemperaturen är högst vid den sydligaste stationen 
(0409, Grinda) och lägst vid den nordligaste stationen (2320, Stadsberget). 
Rimfrost förekommer oftare vid de stationer som ligger längst i norr. 

Vid station 2329, Brånan var yttemperaturgivaren ur funktion under flera 
längre perioder vilket gör att stationen saknar värden för medelyttemperatur och 
för ”del av tiden med rimfrost”. 
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Tabell 7  Klimatdata för respektive VViS-stations mätperiod. 
VViS station 0409 

Grinda 

1825 

Hägernäs 

0306 

Alunda 

2027 

Limskogen 

2020 

Spjutmos. 

2329 

Brånan 

2320 

Stadsb. 

Säsong 00/01 00/01 99/00 99/00 98/99 98/99 98/99 

Medelneder-
börd per vecka 

3,6 mm 3,3 mm 5,4 mm 12,4 mm 7,8 mm 
11,1 
mm 

9,5 mm 

Medel 
yttemperatur 

1,7°C 0,2°C -2,2°C -5,5°C -5,4°C  -6,9°C 

Medel 
lufttemperatur 

2,2°C 0,5°C -1,3°C -5,3°C -4,4°C -6,4°C -6,2°C 

Medel 

luftfuktighet 
90 % 91 % 77 % 82 % 84 % 82 % 83 % 

Del av tiden 
med rimfrost 

7 % 17 % 18 % 22 % 32 %  33 % 

 
4.3 Jämförelser mellan VViS-stationer och observationer 
Väglagsobservationer har utförts vid olika stationer olika ofta. Vid vissa stationer 
har väglaget observerats en gång i timmen nästan varje dag och vid andra 
stationer har observationer gjorts två gånger per dag (morgon ca 7.00 och kväll ca 
17.00). Gemensamt för alla stationer är att observationer har gjorts morgon och 
kväll. För att kunna jämföra de olika stationerna sinsemellan har endast 
observationer som utförts på morgonen respektive kvällen använts i denna 
statistik. På detta vis har även värden för hela säsongen erhållits utan påverkan av 
särskilda vädersituationer. 
 
Stationer som står vid vägar som saltas 
Jämförelsen mellan väglagsobservationer och uppmätta värden för de olika 
stationerna visas i figurerna 3–5. Det gröna fältet representerar tillfällen då varken 
VViS stationen eller observationerna visar halt väglag. Den isblåa färgen visar 
tillfällen då både VViS och observationerna visar halt väglag. De röd-orange 
färgerna visar tillfällen då VViS stationerna och observationerna inte överens-
stämmer. Den orange färgen är tillfällen då VViS visar halt väglag men inte 
observationerna. Vissa av dessa situationer kan förklaras med att en åtgärd har 
utförts (orange yta med vita prickar och svart ram). Den sista situationen är 
tillfällen då observationerna visar halt väglag som VViS-stationerna inte har 
detekterat. Den situationen representeras av det röda fältet. 
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Station 0409 00/01

60%

11%

17%

8%
4%

Varken VViS eller obs
visar halt väglag

Både VViS och obs
visar halt väglag

VViS visar halt väglag
men inte obs

Andel som kan
förklaras med saltning

Obs visar halt väglag
men inte VViS

Station 1825 00/01

60%

7%

8%

21%

4% Varken VViS eller obs
visar halt väglag

Både VViS och obs
visar halt väglag

VViS visar halt väglag
men inte obs

Andel som kan
förklaras med saltning

Obs visar halt väglag
men inte VViS

 
Figur 3  Jämförelse mellan väglagsobservationer och VViS-data för stationerna 
1825 Hägernäs och 0409, Grinda under vintersäsongen 00/01. 
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Station 2027 99/00

39%

38%

12%

9% 2%
Varken VViS eller obs
visar halt väglag

Både VViS och obs
visar halt väglag

VViS visar halt väglag
men inte obs

Andel som kan
förklaras med saltning

Obs visar halt väglag
men inte VViS

Station 0306 00/99

41%

20%

22%

15%
2%

Varken VViS eller obs
visar halt väglag

Både VViS och obs
visar halt väglag

VViS visar halt väglag
men inte obs

And
förkl

el som kan
aras med saltning

Obs visar halt väglag
men inte VViS

Figur 4  Jämförelse mellan väglagsobservationer och VViS-data för stationerna 
2027, Limskogen och 0306, Alunda under vintersäsongen 99/00. 
 
Vid stationer som står vid vägar som saltas förekommer barmark mellan 60 % och 
40 % av tiden. Den del av tiden då både VViS-stationerna och observationerna 
visar halt väglag varierar stort mellan dessa fyra stationer (från 7 % till 38 %).  

Vid stationerna Hägernäs och Grinda förekommer barmark under 60 % av 
tiden vilket är den längsta perioden av alla de analyserade stationerna. Detta beror 
dels på att vintersäsongen 00/01 var relativt mild men också på att de är de mest 
sydliga stationerna. Enligt klimatstatistiken (tabell 7) har både Grinda och 
Hägernäs en medeltemperatur som ligger över 0°C vilket ingen av de andra 
stationerna visar. Hägernäs och Grinda visar för övrigt mycket liknande statistik 
vid jämförelse mellan VViS-data och observerat väglag. Hägernäs har dock en 
större andel tid då väglaget är påverkad av en åtgärd (21 % av tiden mot 8 % för 
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Grinda) Detta beror på att många fler åtgärder utfördes vid Hägernäs än vid 
Grinda under vintersäsongen 00/01. 

Den station som visar störst andel tid då både observationerna och VViS visar 
halt väglag är Limskogen (38 %). Limskogen är den mest nordliga av stationerna 
som står vid vägar som saltas.  

Den del av tiden som VViS och observationerna inte överensstämmer varierar 
mellan 23 % vid Limskogen och 40 % vid Alunda. En del av dessa tillfällen går 
att förklara med att en åtgärd har utförts. Även om man kan förklara några av 
tillfällena på detta sätt är ändå mellan 8 % och 22 % av situationerna svåra att 
förklara. Dessa svårförklarliga situationer är nästan uteslutande situationer då det 
observerade väglaget är fuktigt eller vått men VViS- stationen visar att vägytans 
temperatur är under 0°C. 

Den allvarligaste situationen, det vill säga situationer då observationerna visar 
halt väglag men inte VViS, är förhållandevis låg. Den varierar mellan 4 % och 
2 % av tiden. Alla dessa situationer är tillfällen då observatörerna har sett rimfrost 
på vägbanan men VViS-stationen har inte kunnat detektera bildningen av rim-
frost.  
 
Stationer som står vid vägar som inte saltas 
Fördelningen av väglagsobservationer jämfört med uppmätta värden av VViS för 
stationer som står vid vägar som inte saltas visas i figur 5. Diagrammen är 
uppbyggda på samma sätt som för de stationer som står vid vägar som saltas. 

De tre stationer som står vid vägar som inte saltas skiljer sig markant från de 
stationer som står vid vägar som saltas. Perioden med barmark är mycket kortare 
vid dessa stationer (mellan 17 % och 26 % av tiden). Alla tre stationer har en 
mycket lång period då både VViS och observationer visar halt väglag – det är i 
princip alltid halt vid dessa stationer. Station 2329, Brånan är den station som har 
längst tid med halt väglag (89 %). Detta kan förklaras med att Brånan är den 
station som har längst period med frost och längst period med snötäcke, tabell 3 
och 4. 

Viktigast av allt kanske är att den tid då uppmätta värden från VViS inte 
stämmer överens med observationer är mycket lägre vid stationerna som inte 
saltas än för stationerna som saltas. Värdena för perioder då inte VViS och 
observationer inte korrelerar ligger mellan 3 % och 7 % för stationer som inte 
saltas och mellan 23 % och 40 % för stationer som saltas.  

Stationerna som står vid vägar som inte saltas har inga situationer då 
observationer visar halt väglag som VViS inte har detekterat.  
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Figur 5  Jämförelse mellan väglagsobservationer och VViS-data för stationerna 
2320, Stadsberget, 2329, Brånan och 2020, Spjutmosjön under vintersäsongen 
98/99.  
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4.4 Exempel på olika situationer 
Under denna rubrik visas enbart exempel på tillfällen då VViS och observationer 
inte korrelerar det vill säga tillfällen då VViS visar halt väglag men inte 
observationer och situationer då observationer visar halt väglag men inte VViS. 
 
Observationer visar halt väglag men inte VViS 
Situationer då observationer visar halt väglag men inte VViS är uteslutande 
situationer då VViS-stationerna inte lyckas detektera rimfrostsituationer. En 
typisk situation då observationerna visar halt väglag men inte VViS visas i figur 6. 

Vid midnatt den 15/1 bildas rimfrost vilket detekteras av VViS-stationen efter-
som daggpunktstemperaturen är högre än yttemperaturen och yttemperaturen är 
under 0°C. Rimfrost observeras mycket riktigt sedan klockan 6.00 på morgonen 
av observatören. Klockan 7.30 kör saltbilen förbi observationsplatsen och 
observationen klockan 16.00 är vått väglag. Nästa morgon 16/1 har återigen 
rimfrost bildats trots att daggpunktstemperaturen varit lägre än yttemperaturen 
under hela natten (rimfrostbildning är inte möjlig). Även fast yttemperaturen 
ligger under 0°C under dagen så observeras vått väglag klockan 16.00. Detta kan 
inte förklaras med en saltningsåtgärd eftersom den senaste saltningen utfördes 
7.30 föregående dygn. Observationen av vått väglag klockan 16.00 skulle kunna 
bero på att frystemperaturen har sänkts på grund av salt som ligger på vägbanan. 
Observationer av vått och fuktigt väglag fortsätter sedan i två dygn till utan att 
vägbanan saltas. Notera att yttemperaturen ligger runt -3°C under de tre sista 
dygnen.  

Enligt figur 6 verkar effekten av saltning ligga kvar länge på vägen. Materialet 
ledde till antagandet att effekten av saltning ligger kvar i 24 timmar efter salt-
ningstillfället vilket är en längre period än vad man normalt räknar med. Att saltet 
ligger kvar länge på vägbanan är i och för sig positivt ur miljösynpunkt eftersom 
mindre salt i så fall behöver spridas på vägarna. 

Eftersom saltet sänker frystemperaturen så blir det svårt att förutsäga när is 
bildas och det är svårt att veta hur länge saltet verkar på vägbanan.  

En förklaring till att rimfrost observeras mitt i mätserien utan att VViS-
stationen detekterat denna bildning kan vara att saltet i sig ger upphov till att rim-
frost bildas. En annan förklaring är att daggpunktstemperaturen beräknas med 
hjälp av lufttemperaturen och den relativa fuktigheten som mäts på 2 meters höjd 
vilket gör att daggpunktstemperaturen som visas i VViS gäller för 2 meters höjd 
och inte för vägbanan. De klimatologiska parametrar som är viktiga ur rimfrost-
synpunkt kan skilja avsevärt mellan vägytan och 2 meters höjd. 
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Figur 6  Situation då observationer visar halt väglag men inte VViS. Pilarna 
markerar observationstillfälle och observerat väglag. 
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Figur 7  Situation vid station 1825, 2001-01-15 till 2001-01-19, då observationer 
visar halt väglag men inte VViS. Pilarna markerar observationstillfälle och 
observerat väglag. 
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En liknande situation då observationer visar halt väglag men inte VViS-stationen 
visas i figur 7. Figuren visar yttemperatur, lufttemperatur och daggpunktstempera-
tur under fem dygn i januari 2001 vid station 1825. Innan denna period hade 
vägen inte saltats på ett dygn.  

Perioden börjar med ett dygn då vägytans temperatur ligger runt -9°C ändå 
observeras en fuktig vägbana vid fyra tillfällen det dygnet. Nästa dygn sjunker 
temperaturen något till -10°C och under förmiddagen observeras rimfrost vid nio 
tillfällen. Detta trots att rimfrost inte kan ha bildats enligt VViS-stationen 
eftersom daggpunktstemperaturen hela tiden legat ungefär 2°C under yttempera-
turen. Klockan två saltas vägbanan och de två nästkommande observationerna 
visar en fuktig vägbana. Under natten sjunker vägytans temperatur till ca -13°C 
och på morgonen observeras återigen rimfrost fastän daggpunktstemperaturen 
varit nästan 4°C lägre än yttemperaturen under hela natten. På eftermiddagen 
saltas vägbanan återigen samtidigt som temperaturerna stiger till ca -6°C. 
Nästkommande observationer visar fuktig eller våt vägbana. Notera att observa-
tionerna visar fuktig eller våt vägbana i drygt ett dygn efter senaste saltning i 
slutet av perioden. 
 
VViS visar halt väglag men inte observationer 
Av dessa situationer är 95 % tillfällen då VViS visar yttemperaturer under 0°C 
men observationerna visar fukt. Figur 8 visar en typisk sådan situation under ett 
dygn då en tydlig rimfrostsituation råder. Trots rimfrostsituationen så observeras 
fuktig vägbana både morgon och kväll. Dessa situationer kan inte förklaras med 
en saltningsåtgärd eftersom ingen saltningsåtgärd har utförts under 24 timmar 
innan observationerna. Situationen skulle kunna förklaras med restsalt som ligger 
kvar på vägytan och sänker frystemperaturen vilket gör att fukt kan observeras 
fastän yttemperaturen är under 0°C. Eftersom saltet sänker frystemperaturen blir 
det svårt för vinterväghållningspersonal att förutsäga när en fuktig vägbana fryser 
till och is bildas.  
 

yt- daggpunkt och lufttem peratur 
2000-01-10 station 0306. 
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Figur 8  Exempel på tillfälle då VViS-stationen visar halt väglag men inte obser-
vationer. Ingen åtgärd har utförts inom ett dygn innan observationstillfällena. 
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5 Slutsatser 
Övergripande slutsatser från studien 
• Effekten av saltning verkar ligga kvar längre än ett dygn 
• Saltet sänker frystemperaturen vilket gör att det är svårt att förutsäga när 

isbildning sker 
• VViS-stationerna detekterar inte alla rimfrostsituationer. 
 
Stationer som står vid vägar som saltas 
• Observationerna och VViS-stationerna stämmer överens mellan 76 % och 

88 % av tiden 
•  Observationerna och VViS-stationerna stämmer inte överens mellan 13 % 

och 24 % av tiden. 
 

Stationer som står vid vägar som inte saltas 
• Observationerna och VViS-stationerna stämmer överens mellan 93 % och 

97 % av tiden 
• Observationerna och VViS-stationerna stämmer inte överens mellan 3 % och 

7 % av tiden 
• Stationer som står vid vägar som inte saltas har alltså en högre korrelation 

mellan VViS och observationer än stationer som står vid vägar som saltas. 
 
Möjligheten att använda VViS-data som input till väglagsmodellen 
En sammanfattning över jämförelsen mellan VViS-stationer och väglagsobserva-
tioner visas i tabell 8. Tabellen visar att överensstämmelsen ökar vid de osaltade 
stationerna. Stationerna som står vid saltat vägnät påvisar två typer av avvikelser: 
1. VViS-stationen visar halt men inte väglagsobservationen 
2. Väglagsobservationen visar halt men inte VViS-stationen. 
 
Tabell 8  Sammanfattande tabell över jämförelsen mellan VViS-stationer och 
väglagsobservationer. 
Situation 0409 1825 0306 2027 2020 2329 2320 

Varken VViS eller obs 
visar halt väglag  60 %  60 %  41 %  39 %  26 %  5 %  17 % 

Både VViS och obs 
visar halt väglag  11 %  7 %  20 %  38 %  71 %  89 %  76 % 

VViS visar halt väglag 
men inte obs  25 %  29 %  37 %  21 %  3 %  6 %  7 % 

Obs visar halt väglag 
men inte VViS  4 %  4 %  2 %  2 %  0 %  0 %  0 % 

Summa  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Det är viktigt att öka kunskaperna kring dessa två avvikelser för att till fullo kunna 
värdera hur VViS-data skall användas för bestämning av väglag. 
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1 Bakgrund 
Denna modellbeskrivning är en bearbetad version av VTI meddelande 953: 
Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag (Wallman, 2003). 
Bland annat har sju tämligen omfattande bilagor utgått. Dessa innehåller resultat 
och beskrivningar på en så detaljerad nivå, att de endast är nödvändiga för den 
som önskar tränga in i projektets minsta vrår. 

Utvecklingen av en modell för sambanden mellan hastighet respektive flöde 
och väglag kräver omfattande, väl kontrollerade väglagsobservationer och trafik-
mätningar. Tidigare utförda studier är dessvärre av begränsat värde: avsikten har 
inte varit att studera problem av denna detaljeringsgrad, trafikmätningsutrust-
ningen har inte fungerat väl i vintermiljö och väglagsobservationerna har inte 
företagits tillräckligt ofta. En sammanställning av resultat från hastighets-
mätningar vid olika väglag fram till 1996 återfinns i (Wallman, 1996). Problemet 
är intrikat, eftersom det kräver: 
• trafikanalysatorer som fungerar vid is-/snöväglag och vars sensorer inte 

skadas av åtgärder som plogning etc. 
• tät och detaljerad kontroll av väglaget, särskilt då det snabbt förändras 
• kontroll över vädret 
 
samt gärna 
• kontroll över vidtagna åtgärder. 

 
För att ta hand om alla insamlade data, behövs ett datorbaserat system för hante-
ring och strukturering samt någon metod för att analysera resultaten. 
 
 
 
2 Hypoteser 
Hypoteserna bakom projektet är att fordonsförare anpassar sitt körsätt till rådande 
väder och väglag under vintern, alternativt antingen skjuter upp eller ställer in 
resor vid förhållanden som bedöms som allt för svåra. 

Vidare antar vi att förarnas anpassning är olika i olika delar av landet, på så sätt 
att man påverkas i mindre grad vid ökande förekomst av vinterväglag. Vi tror 
också att skilda typer av väglag har olika stora effekter. 

Dessutom förmodar vi att förarbeteendet är olika för olika fordonskategorier: 
personbilsförare påverkas mest, med en minskande påverkan för allt tyngre 
fordon. 

Testvariablerna för hypoteserna är medelhastigheter respektive trafikflöde 
beräknade på timnivå. 
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3 Syfte 
Syftet med detta projekt var för det första att inventera och utveckla metoder för 
insamling och bearbetning av mätdata, omfattande: 
• val av trafikmätningssystem 
• val av väderinformationssystem 
• system för instruktion till och dokumentation av väglagsobservationer 
• val av platser för trafikmätningar och väglagsobservationer 
• metod för konvertering av väglagsobservationerna till 18 standardiserade väg-

lag 
• utveckling av databas och databashanterare för mätdata 
• utveckling av analysmetod. 
 
Därefter gällde det att genomföra mätningarna samt att bearbeta och analysera 
mätresultaten. Avsikten var att täcka in olika typer av vägar, med så god spridning 
över landet som var praktiskt möjlig. 

Slutligen skulle de ovan nämnda hypoteserna testas. 
 
 
 
4 Metod 
4.1 Observationsplatser 
Valet av mätplatser gjordes som nämnts på grundval av vägtyp, trafikflöde, drift-
standardklass och sannolikheten för vinterväglag (beroende på geografiskt läge – 
klimatzon); dessutom beaktades avståndet till närmaste VViS-station för väder-
bevakning samt säkerheten för observatörerna vid observationsplatsen. Väg-
bredden valdes i intervallet 6–10 m, det vill säga tvåfältiga vägar med inga eller 
smala vägrenar. 

Årsdygnstrafiken skulle vara måttlig, 1 500–4 000 fordon. 
Önskemålet om frekventa och gärna långvariga vinterväglag medförde att vi 

förlade första säsongens mätningar till de inre delarna av klimatzon övre och 
nedre norra Sverige och företrädesvis på vägar med driftstandard B1, som normalt 
är osaltade. Under följande säsonger upprättades nya observationsplatser längre 
söderut – i klimatzon mellersta Sverige, där alla vägar (med ett undantag) hade 
driftstandardklass A3. Data för mätplatserna återfinns i tabell 5:1. 
 
4.2 Trafikmätningar 
Mätningarna utfördes med Vägverkets Metor-analysatorer, med induktiva slingor 
som sensorer, nedfrästa i beläggningen. 

Medelhastigheter och flöden mättes riktningsuppdelade för varje timme under 
mätperioden för fem fordonskategorier, personbilar utan släp samt lätta respektive 
tunga lastfordon, bägge kategorierna med respektive utan släp. Bussar 
kategoriserades som lastfordon utan släp. Lagrade data överfördes till Trafikdata 
över GSM-nätet, för vidarebefordran till VTI som datafiler via e-post, varefter 
dessa matades in i databasen. Vid inmatningen kategoriserades lastfordonen 
endast i grupperna med respektive utan släp, det vill säga data för tre fordons-
kategorier lagrades i databasen. Dessutom beräknades samtidigt medelhastigheter 
och flöden totalt för båda riktningarna. 
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4.3 Väglagsobservationer 
Principen för observationerna bygger på den som beskrivs i Metodbeskrivning 
105 (Vägverket, 1996), men med tämligen omfattande modifieringar.  

Metoden innebär observationer av fem delytor på körfältet: körfältskant, höger 
hjulspår, mellan hjulspår, vänster hjulspår samt vägmitt. 

Ett par veckor före starten av mätningarna i mitten av november, utbildade vi 
årligen minst två personer för varje observationsplats i tillvägagångssätt och 
bedömning av olika väglag. En uppföljning gjordes sedan i mitten av december 
för att reda ut eventuella problem och tveksamheter. 

Observationerna skedde från två gånger per dag till en gång per timme, 
beroende på väder- och väglagsförhållanden. Observationerna utfördes normalt på 
vardagar mellan kl. 6–20 och alltid på ett och samma körfält. 

Protokollen skickades till VTI varje vecka för kontroll och inmatning i data-
basen. Observationerna gjordes på en mycket detaljerad nivå, där tillståndet på 
vägen beskrivs för fem delytor; för att kunna göra jämförelser på väglagsnivå var 
det nödvändigt att konvertera observationerna till ett hanterbart antal väglag. 
Åtskillnad gjordes mellan 18 olika väglag, se för övrigt definitionskapitlet i avdel-
ningen Förutsättningar. 
 
4.4 Väderinformation 
Väderdata erhöll vi från den VViS-station som var närmast observationsplatsen. 
Dessa data förädlades via Vägverket beträffande risker för halka med hjälp av 
VädErs och redovisades på timnivå. Resultatet hämtades till VTI via Internet för 
inmatning i databasen. 

Även väglagsobservatörerna gjorde väderiakttagelser: uppehållsväder, neder-
börd (typ och intensitet), snödrev/snörök samt siktförhållanden, detta visade sig 
vara en utmärkt komplettering till VädErs-data. 
 
4.5 Databas 
Databasen är skapad i Microsoft Access för att hela behandlingen skall kunna 
göras i Windows-miljö. Olika kategorier av data lagras i tabeller och här utgörs 
datakategorierna av: 
• trafikmätningar (medelhastighet och flöde) 
• väderdata (VädErs-data) 
• väglagsobservationer på delytor 
• väglagstyp. 
 
Dessa data lagras i var sin tabell. Med hjälp av nycklar (till exempel datum och 
klockslag) kan data i tabellerna associeras till varandra, exempelvis observationer 
till trafikmätningar och väderdata. 

Med databashanteraren konverteras varje väglagsobservation till något av de 
18 väglagen, varefter man har möjlighet att komplettera eventuella timmar mellan 
observationstillfällena med det sannolikt rådande väglaget. Vidare utnyttjas data-
bashanteraren för att ta fram underlaget för den statistiska analysen med parjäm-
förelsemetoden, nämligen en rapport i form av en textfil, som innehåller väglags-
par med tillhörande trafik- och väderdata (se nedan). 
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4.6 Parjämförelsemetoden 
För att så långt som möjligt eliminera variationer i hastigheter och flöden, som 
inte beror på väglag (och väder), utvecklades en särskild analysmetod, som döptes 
till parjämförelsemetoden (Möller, 1996; Wiklund, 2004). 

Tanken bakom metoden är att matcha timmar parvis, där endast väder- och 
väglagsförhållanden antas förklara skillnader i flöden och hastigheter. Så långt 
som möjligt skall alltså övriga förhållanden vara lika, vilket innebär att hänsyn tas 
till dygnsvisa, veckodagsvisa och säsongvisa variationer i trafikförhållandena. 

Den dygnsvisa variationen tar vi hänsyn till genom att tillståndet under en viss 
timme endast jämförs med tillståndet samma eller angränsande timmar en annan 
dag; så till exempel kan timme 9 en tisdag jämföras med timme 8, 9 och 10 
påföljande torsdag. 

Den veckovisa variationen beaktas genom att jämförbara dagar grupperas; 
såsom måndagar till och med torsdagar i en grupp, fredagar i en andra grupp samt 
lördagar, söndagar och helgdagar i en tredje grupp. 

Den säsongsvisa variationen beaktas på så sätt att jämförelserna endast görs 
inom en begränsad tidsrymd, högst fjorton dagar ansågs vara en lämplig period. 

Ovan nämnda variationer antas endast gälla flödenas och hastigheternas nivåer, 
de skillnader mellan nivåerna som beror på olikheter i väglag antas vara desamma 
genom hela vintersäsongen. 

De 18 olika väglagen kan teoretiskt ge upphov till 153 olika par. Varje par-
medlem identifieras med sitt väglag, och ett antal attribut knyts till varje medlem: 
datum, timme, väderförhållanden, medelhastighet och flöde för varje fordonstyp 
samt en kod för ljus eller mörker. Kortfattat så innebär den statistiska analysen en 
regressionsanalys av resultatet från alla matchade par, där skillnaderna relateras 
till hastigheten vid torr barmark. Innan analysen kan genomföras, måste data 
prepareras genom att övertaliga matchningar elimineras och data viktas för 
medlemmar som bildar par med mer än en annan medlem.  
 

84 VTI meddelande 958 



 

5 Mätningar och observationer 
5.1 Observationsplatser 
Lämpliga observationsplatser inventerade vi vid rekognoseringsresor i klimat-
zonerna: 1998 i övre och nedre norra Sverige, 1999 och 2001 i mellersta Sverige, 
varvid hänsyn togs till de kriterier som nämnts i kapitel 4. 

Säsongen 1998–1999 genomfördes mätningar vid fem platser i övre och nedre 
norra Sverige, säsongen 1999–2000 behöll vi tre platser där och två platser i 
mellersta Sverige tillkom. Under säsongen 2000–2001 förlades mätningarna helt 
till mellersta Sverige, där vi etablerade ytterligare två mätplatser. Under 2001–
2002 genomfördes mätningar vid två platser som behölls och två nyetableringar 
tillkom i mellersta Sverige. Sista säsongen 2002–2003 brukades de sista två 
mätplatserna. Data för de observationsplatser som nyttjats, framgår av tabell 5:1. 
 
Tabell 5:1  Beskrivning av observationsplatser under samtliga vintersäsonger. 

Väg Län Uppmätt
bredd 

m 

Hastighets-
gräns 
km/h 

ÅDT 
fordon 

Driftstandard-
klass 

VViS: nr, 
namn 

Lv 297 W 8,8 90 2 000 A4 
2027 

Limskogen 

Rv 70 W 9 90 3 130 B1 
2020 

Spjutmosjön 

Rv 45 Z 7 90 2 000 B1 
2329 

Brånan 

Rv 87 Z 8,5 110 
(Vinter 90) 

1 000 B1 2320 
Stadsberget 

E14 Z 7 70 2 680 B1 
2325 

Österböle 

Lv 288 C 8,2 90 3 000 A3 
306 

Alunda 

Lv 244 T 6,8 90 1 200 B1 
1829 

Lohällen 

Rv 57 D 7,1 Vinter 70 3 300 A3 
409 

Grinda 

Rv 68 T 9,2 90 1 500 A3 
1825 

Hägernäs 

Rv 34 H 8,7 90 3 050 A3 
834 

Vimmerby 

Rv 25 H 6,5 90 1 790 A3 
812 

Eriksmåla 
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Observera att sänkningar av hastighetsgränsen vintertid företagits vid Stadsberget 
1999–2000 och Grinda 2000–2002.  

Lohällen är klassad som en B1-väg, men halkbekämpas ändå regelmässigt med 
salt. 

Vid observationsplatserna var vägarna i stort sett plana och raka, förutom vid 
Lohällen och Hägernäs, där det fanns backar. Beläggningen var överallt normal, 
utan anmärkningsvärda spårdjup eller ojämnheter. 

Alla mätplatser utnyttjades två säsonger, utom Spjutmosjön och Österböle. Vid 
Spjutmosjön visade det sig att den planerade parkeringsplatsen inte kunde 
snöröjas, utan väglaget fick observeras vid en rastplats, där vägen hade ett separat 
körfält för vänstersvängande trafik. Tvärsektionen skilde sig alltså från den vid 
platsen för trafikmätningarna, vilket vi förmodade kunna medföra skillnader i is- 
och snöväglag. 

Vid Österböle var det få variationer i is- och snöväglag. Det var långvariga 
perioder med tunn is av ”norrländsk” typ, det vill säga tunn is med relativt god 
friktion, som inte behövde halkbekämpas. Vi ansåg att ytterligare mätningar där 
inte var nödvändiga. 
 
5.2 Mätningar 
Under de fem vintersäsongerna genomfördes mätningar och observationer under 
de perioder som framgår av tabell 5:2. 
 
Tabell 5:2  Perioder för mätningar och observationer. 

Säsong Höst Vår 

1998–1999 981116–981218 990111–990331 

1999–2000 991115–991217 000110–000317 

2000–2001 001120–001221 010108–010316 

2001–2002 011119–011221 020107–020315 

2002–2003 021118–021220 030107–030314 

 
Väglagsobservatörerna skötte sina uppgifter överlag mycket omsorgsfullt och 
kvalitetsmedvetet, vilket naturligtvis är en grundförutsättning för att sådana här 
projekt skall lyckas. 

Trafiken detekterades som nämnts med slingsensorer, eftersom problemen med 
slangsensorer vintertid är väl kända: de fungerar mycket dåligt vid is- och snö-
väglag, dessutom är de utsatta för åverkan av väghållningsfordon. Med 
fungerande slangar får man noggrannare hastighetsvärden och säkrare fordons-
klassificering, men detta är ju av föga värde om utrustningen inte fungerar, och i 
detta projekt räcker kvaliteten på data från slingsensorerna väl till.  

Dessvärre drabbades trafikmätningarna i mellersta Sverige av ett par komplika-
tioner säsongen 1999–2000: bland annat på grund av elavbrott efter stormar 
fungerade inte trafikmätningarna vid Alunda och Grinda under ett par längre 
perioder.  

Väderdata från VViS-stationerna var även de av god kvalitet, men det förekom 
en del bortfall och felaktiga mätvärden.  
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Av detta lär man att det är väsentligt att ha täta funktionskontroller. Totalt sett 
måste kvaliteten på insamlade data ändå anses vara mycket god och på en 
detaljeringsnivå som aldrig tidigare uppnåtts i liknande sammanhang.  

Ett par kompletterade undersökningar tillfogades under våren 1999. Dels 
följdes utvecklingen under långa snöfall utöver ordinarie observationstid 6–20 vid 
några tillfällen vid Limskogen (bl.a. ett med 39 timmars kontinuerliga observa-
tioner!), dels gjordes där även en åtgärdsuppföljning. Dessutom utfördes frik-
tionsmätningar vid Brånan och Österböle under fem dagar omfattande åtta mättill-
fällen. 

Från och med vintersäsongen 1999–2000 rapporterades åtgärdsdata för alla 
platser utom för Lohällen och Grinda, där det ur praktisk synpunkt skulle ha varit 
mycket besvärligt. Dessutom följdes långa snöfall vid Limskogen och Alunda vid 
ett par tillfällen med utvidgade observationsperioder. 
 
 
 
6 Resultat 
6.1 Hastigheter och flöden 
Alla medelhastigheter och flöden vid olika väglag är beräknade relativt genom-
snittsvärdena för torr barmark, sett över hela vintern. I tabell 6:1 till 6:5 visas 
medelhastigheterna vid torr barmark och uppehållsväder under säsongerna 1998–
1999 till 2002–2003. Medelvärdena är beräknade för trafik i bägge riktningarna. 
 
Tabell 6:1  Referenshastigheter (km/h) och antal observerade fordon på torr 
barmark 1998–1999. 

Observationsplats Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 

Limskogen 96,6/34 158 88,4/2 741 81,9/1 449 

Spjutmosjön 98,1/26 968 89,0/2 112 83,5/1 529 

Brånan 93,3/7 611 84,6/783 81,8/344 

Österböle 75,0/43 203 74,7/3 768 73,9/2 732 

Stadsberget 97,9/8 940 89,1/915 81,6/1 061 
 
Tabell 6:2  Referenshastigheter (km/h) och antal observerade fordon på torr 
barmark 1999–2000. Hastighetsgräns för Stadsberget vintersänkt till 90 km/h. 

Observationsplats Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 

Limskogen 96,30/40 057 90,2/3 423 82,7/1 340 

Brånan 89,8/19 439 83,3/1 967 81,0/1 218 

Stadsberget 94,3/807 85,4/85 80,0/80 

Alunda 94,6/70 562 89,8/6 697 83,0/1 191 

Lohällen 89,6/14 095 80,1/1 620 69,7/923 
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Tabell 6:3  Referenshastigheter (km/h) och antal observerade fordon på torr 
barmark 2000–2001. Grinda vintersänkt till 70 km/h. 

Observationsplats Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 

Alunda 93,9/70 105 89,7/6 525 82,3/1 005 

Lohällen 89,3/13 562 79,2/1 571 69,7/720 

Grinda 87,5/40 845 83,9/2 736 83,0/457 

Hägernäs 99,8/11 560 84,2/1 630 75,4/2 752 
 
Tabell 6:4  Referenshastigheter (km/h) och antal observerade fordon på torr 
barmark 2001–2002. Grinda vintersänkt till 70 km/h. 

Observationsplats Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 

Grinda 88,5/42 897 84,5/3 902 83,2/512 

Hägernäs 99,6/12 537 81,9/1 426 75,5/3 194 

Vimmerby 91,3/51 463 82,9/3 721 82,5/4 141 

Eriksmåla 91,5/18 212 81,0/1 637 78,8/2 048 
 
Tabell 6:5  Referenshastigheter (km/h) och antal observerade fordon på torr 
barmark 2002–2003. 

Observationsplats Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 

Vimmerby 90,3/62 377 80,9/5 108 83,0/6 641 

Eriksmåla 90,4/40 944 79,3/3 663 76,6/4 632 
 
Medelhastigheterna för lastbilar med släp vid Lohällen, Hägernäs och Eriksmåla 
bör kommenteras, eftersom de avviker tämligen kraftigt från mönstret. Lohällen 
och Hägernäs är belägna i backar, vilket får konsekvenser för de tyngsta 
fordonens hastigheter. Vid Eriksmåla är vägen smal, endast 6,5 m bred, också här 
påverkas de tyngsta fordonen mest. 

Den statistiska metoden (parjämförelsemetoden) innebär att medelvärden och 
spridningsmått för hastighets- och flödesskillnader beräknas för alla väglagspar 
som skapats i databasen för varje observationsplats. Därefter sker en utjäm-
ningsberäkning, så att värdena för varje väglag enbart knyts till referensväglaget 
(torr barmark). 

Samtliga resultat för varje mätplats, säsong och fordonskategori återfinns i 
meddelande 953, dock endast för hastighetsförändringarna. Något statistiskt 
säkerställt samband mellan väglag och flödesändringar kunde inte konstateras. 
Resultaten åskådliggörs därför i annan form, se avsnitt 6.2.1. 

Bortsett från de förväntade flödesändringarna så accepterades de hypoteser 
beträffande hastighetsanpassning, som formulerats i kapitel 2, nämligen: 
1. Hastighetsanpassningen vid vinterväglag är olika stor i olika delar av landet 
2. Hastighetsanpassningen är olika stor vid skilda typer av vinterväglag 
3. Förarbeteendet är olika för olika fordonskategorier – ju tyngre fordon desto 

mindre påverkan av vinterväglag. 
 
I tabell 6:6 visas ett något redigerat, detaljerat exempel ur meddelande 953. I 
kolumnerna ser vi väglag, referenshastigheten vid torr barmark, den absoluta 
hastighetsförändringen i km/h relativt torr barmark, 95-procentigt konfidens-
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intervall samt den relativa hastighetsförändringen i procent av referens-
hastigheten. 
 
Tabell 6:6  Limskogen 1999–2000, personbilar: referenshastighet vid torr 
barmark, förändringar i medelhastighet vid olika väglag, 95 % konfidensintervall 
samt relativa hastighetsförändringar. 

  

Referens-
hastighet 

Hastighets-
förändring 

Konfidens-
intervall 

Relativ hast. 
förändring 

  km/h km/h km/h % 
TB 96,3    
FB  -1,1 ±0,7 -1,1 
VB  -2,3 ±0,9 -2,4 
RIM  -4,5 ±8,5 -4,6 
TUI  – – – 
PS  -12,0 ±5,4 -12,5 
TJI  -5,3 ±8,1 -5,5 
LS  -14,9 ±1,2 -15,5 
SM  -17,9 ±1,1 -18,5 
S(B,PS)  -7,1 ±1,8 -7,4 
S(B,LS)  -5,5 ±0,9 -5,7 
S(B,ÖVR)  -5,9 ±1,6 -6,1 
S(TUI,PS)  -8,3 ±2,4 -8,6 
S(TUI,LS)  -10,3 ±1,7 -10,7 
S(TUI,ÖVR)  -13,9 ±13,1 -14,4 
 
Tabellerna ger de numeriska värdena på resultaten, men denna form är mycket 
oöverskådlig. En mer tilltalande presentationsform är när de relativa hastighets-
förändringarna visas i stapeldiagram för varje mätplats och säsong, gemensamt för 
de tre fordonskategorierna. Exempel på denna presentation visas i figur 6:1. 
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Figur 6:1  Limskogen 1999–2000: relativa hastighetsändringar vid olika väglag 
för de tre fordonskategorierna. 
 
Grunddata bearbetades och generaliserades, vilket beskrivs i bilaga 1. Tabell 6.7 
omfattar grunddata för de tre klimatzonerna, där oviktade medelvärden beräknats 
för de signifikanta hastighetsreduktionerna. Dessa data justerades sedan fört att 
eliminera anomalier och motsägelser (se avsnitt 6.1.1 nedan). I tabellen kan man 
se en klar skillnad i hastighetsanpassning mellan de olika klimatzonerna. Skill-
naderna torde bero på en kombination av regionala olikheter i förarbeteende och 
inverkan av förhållandena på saltade respektive osaltade vägar. I övre norra 
Sverige var de tre vägarna osaltade, i nedre norra Sverige var en väg saltad och en 
osaltad, i mellersta Sverige var alla sex vägarna (i praktiken) saltade. 

 
Tabell 6:7  Procentuella hastighetsreduktioner relativt torr barmark vid olika 
väglag i tre klimatzoner. Medelvärden baserade på grunddata. 

Mellersta Sverige Nedre norra Sverige Övre norra Sverige  

PB LBU LBS PB LBU LBS PB LBU LBS 

FB 1 2 1 1 2 – 1 2 3 

VB 2 2 2 2 3 1 2 9 4 

RIM/TUI 10 12 12 6 4 11 6 5 5 

PS/TJI 22 22 18 16 13 7 9 9 5 

LS/SM 17 14 11 16 11 5 11 12 5 

S(B) 8 8 6 6 5 2 5 5 4 

S(TUI) 12 11 12 10 8 2 7 5 4 
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6.1.1 Generalisering av resultaten 
Från mätningarna på plats- och säsongsnivå kan vi konstatera, att för is- och 
snöväglagen är medelhastigheten för personbilar signifikant skild från den vid torr 
barmark i 91,5 procent av fallen. I enstaka fall går skillnaden åt ”fel håll”, det vill 
säga en ökning av hastigheten. Vid fuktig eller våt barmark är skillnaden signi-
fikant endast i 53,6 procent av fallen och här konstateras hastighetsökningar i flera 
fall.  

Lastfordonen påverkas generellt sett mindre av olika väglag; andelen signi-
fikanta skillnader blir avsevärt lägre. 

För att resultaten skall bli praktiskt användbara, krävs att vi försöker 
generalisera grunddata och reducera dem till en begriplig men ändå tillräckligt 
detaljerad nivå. Vi ansåg det angeläget att i detalj beskriva tillvägagångssättet för 
denna process, den finns därför dokumenterad i bilaga 1. Slutresultatet innebär att 
grunddata grupperas på två olika sätt: efter klimatzon och efter bredd, 6–7,9 m 
respektive 8–9,5 m. Dessutom reduceras de 18 olika väglagen till åtta, inklusive 
torr barmark. I tabellerna 6:8 och 6:9 visas hastighetsreduktionerna relativt 
referenshastigheterna vid torr barmark för de båda fallen. 
 
Tabell 6:8  Procentuella hastighetsminskningar relativt torr barmark för olika 
regioner och väglag. Justerade värden. 

Mellersta Sverige Nedre norra Sverige Övre norra Sverige  

PB LBU LBS PB LBU LBS PB LBU LBS 

FB 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

VB 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

RIM/TUI 10 9 8 8 7 6 6 5 4 

PS/TJI 20 19 15 16 15 7 9 8 5 

LS/SM 17 16 9 14 13 6 11 11 5 

S(B) 8 8 6 6 6 5 5 5 4 

S(TUI) 12 11 10 10 8 7 7 5 4 
 
Tabell 6:9  Procentuella hastighetsminskningar relativt torr barmark vid olika 
väglag på vägar i två breddklasser. Justerade värden. 

Bredd 6–7,9 m Bredd 8–9,5 m  

PB LBU LBS PB LBU LBS 

FB 2 2 2 1 1 1 

VB 3 3 3 2 2 2 

RIM/TUI 8 7 7 7 6 6 

PS/TJI 19 18 15 15 14 10 

LS/SM 16 15 11 13 12 7 

S(B) 7 6 6 6 5 5 

S(TUI) 10 8 8 9 7 7 
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Innehållet i tabellerna kan naturligtvis diskuteras i enskildheter – dock tror vi att 
vi kommit så nära ”sanningen” man rimligen kan komma; redovisningen med två 
skilda indelningsgrunder finner vi är mycket bra, den ger stor flexibilitet vid 
kommande implementeringar av resultaten. 
 
6.2 Speciella analyser 
Den omfattande och mycket detaljerade information som finns lagrad i databasen 
gör det möjligt att genomföra olika specialstudier, ofta av kvalitativ art, men icke 
desto mindre intressanta. 
 
6.2.1 Hastighet – flöde och väglag 
Som nämnts ovan gick det inte att fastställa något samband mellan väglag och 
flödesförändringar. Sannolikt väljer man att skjuta upp eller avstå från en resa 
snarare på grundval av rådande (eller förväntat) väder än på det väglag som just 
råder. 

Eftersom det är frågan om dynamiska förlopp kan ett alternativ vara att studera 
hur väder, väglag, hastigheter och flöden varierar med tiden. Detta blir då frågan 
om en kvalitativ analys. Några fall med olika väder- och väglagsförlopp från varje 
mätplats finns i meddelande 953. Här framgår klara samband mellan väder, 
väglag och medelhastighet. Under svåra förhållanden påverkas även flödet märk-
bart, men inte alls så entydigt som hastigheten. Ett exempel på hur personbils-
hastigheter (timmedelvärden) och -flöden varierar under olika väderförlopp visas i 
figurerna 6:2 och 6:3. 

Under de fyra perioderna registrerades de väder- och väglagsdata som återfinns 
i tabell 6:10. Observera att alla åtgärder tagits med, oavsett riktning. 
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Tabell 6:10  Väder, väglag och åtgärder under fyra perioder onsdag–fredag i 
mars 1999 vid observationsplats Limskogen. 

Datum VViS: snöfall Väglag Kommentar 

3/3 4–23: 72,9 mm 

TB 6–9, 
S(B,LS) 10–11, 

RIM 12–15, 
LS 17–23 

Snörök 7–23; 
plog 18.00, 21.00 

4/3 
10–15: 70,1 mm 
19–23: 34,3 mm 

LS 0.00–5, 
PS 6, 

PS+LS 7–12, 
S(B,LS) 13–20 

Snörök 0.00–15; 
plog 2.30, 5.00, 

kombi 13.30, 
salt 17.00 

5/3 
0.00–9: 39,5 mm 
15–23: 43,7 mm 

PS 6, 
LS/SM 7–9, 

S(B,SM) 10–13, 
VB 14–16 

Kombi 3.00, 5.30, 8.30, 
11.30 

10/3 0.00–14: 6,1 mm 
TB 6–9, 

FB 14–15 
 

11/3 – TB 6–14  

12/3 4–12: 3,1 mm TB 6–14  

17/3 5–7: 12,0 mm 
SM 6–8, 

S(B,SM) 9–13, 
VB 14–16 

Kombi 4.30, 7.30, 11.30, 
plog 13.30 

18/3 22–23: 0,2 mm FB 6–16  

19/3 
0.00–10: 9,7 mm 
12–14: 1,1 mm 

S(B,SM) 6–9, 
VB 10–11 

 

24/3 18–23: 29,9 mm TB 5–15  

25/3 – 
SM 6–8, 

S(B,SM) 9–10, 
VB/TB 11–15 

 

26/3 5–6: 1,9 mm VB 6–16 Regn 8–10, 14–16 
 
Ett par kommentarer bör göras: vi ser i figurerna att medelhastigheten omedelbart 
påverkas av försämrat väglag. För flödet kan motsvarande påverkan inte 
konstateras. Till exempel är flödet under dygnen 10–12 mars med barmark 
generellt sett inte högre än för de andra perioderna. Den 5 mars är flödet högt, 
trots dåligt väder och väglag, sannolikt beroende på att Vasaloppet skulle gå på 
söndagen. 
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Limskogen: Hastighet personbilar

onsdag-fredag mars 1999
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Figur 6:2  Timvisa medelhastigheter för personbilar under fyra perioder onsdag–
fredag i mars 1999 vid observationsplats Limskogen. 
 

Limskogen: Flöde personbilar
onsdag-fredag mars 1999
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Figur 6:3  Timvisa flöden för personbilar under fyra perioder onsdag–fredag i 
mars 1999 vid observationsplats Limskogen. 
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Även om vi inte kunnat konstatera några generella flödesändringar på grund av is-
/snöväglag, så kan det vara intressant att studera inverkan av en extrem situation i 
detta avseende. Den inträffade fredagen den 17 december 1999 vid Lohällen. 
Personbilsflödet under dygnen 16–17/12 samt som jämförelse 9–10/12 mellan 
klockan 8 och 18 framgår av tabell 6:11, tillsammans med ytterligare två 
jämförelsedygn, den 20–21/1 2000, då väglaget var torr barmark. 

Den 17/12 indikerade VViS snöfall under 13 timmar på 60,3 mm. Övrig tid 
indikerades kraftig rimfrosthalka under de fyra första timmarna samt halka vid 
nederbörd för timmarna 7 till 12. Väglagsobservatören rapporterade dygnet som 
kaotiskt, med tidvis stillastående trafik, då det var svår halka beroende på 
underkylt regn. 
 
Tabell 6:11  Personbilsflöden vid mätplats Lohällen mellan timmarna 8–18, för 
tre perioder torsdag–fredag. 

 9–10/12 -99 16–17/12 -99 20–21/1 -00 

Torsdag 752 826 809 

Fredag 853 696 829 

Fredag/torsdag +13 % -16 % +2 % 
 
Även om man inte skall dra för stora växlar på denna lilla fallstudie, kan vi nog 
(något ovetenskapligt) konstatera att det skall till mycket dåliga väder- och väg-
lagsförhållanden för att flödet skall avvika märkbart från ”naturliga” variationer. 
 
6.2.2 Friktion 
Friktionsmätningar med Vintermätbilen utfördes vid observationsplatserna Brånan 
(Rv 45, 5 tillfällen) och Österböle (E14, 3 tillfällen). Friktionen mättes i båda kör-
riktningarna och med olika sidolägesplacering på en sträcka av cirka 500 m med 
observationsplatsen belägen ungefär mitt på sträckan. Friktionstalen redovisas 
som medelvärden över 100-meterssträckor. Vid samtliga tillfällen var friktions-
talen i bägge riktningarna mycket lika för samma sidolägesplacering, så någon 
riktningsuppdelning har inte gjorts här. 

Skillnaderna i medelhastigheter (per timme) för personbilar vid olika mättill-
fällen har analyserats med t-test och med signifikansnivån 0,05. 
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Observationsplats Brånan 
En sammanfattande beskrivning av tillståndet vid de olika mättillfällena framgår 
av tabell 6:12 och 6:13 nedan. 
 
Tabell 6:12  Observerat väder och väglag. Uppmätta friktionstal. 

Datum Tidpunkt Vägyte-
temp 

Väder Väglag Friktionstal 
(lägst – högst) 

99-02-10 18.45–19.10 -18° Lätt snöfall S(TB, TJI) 
0,65–1,17 (i spår) 

0,16–0,59 (utanför spår)

99-03-02 8.20–8.30 -3° Måttligt snöfall PS 0,08–0,28 

99-03-02 18.30–18.45 -4° Uppehåll S(TUI, PS) 0,11–0,22 

99-03-04 8.30–8.40 -8° Lätt snöfall PS 0,16–0,30 

99-03-04 15.45–16.00 -5° Uppehåll S(TUI, ÖVR) 0,21–0,42 
 
Tabell 6:13  Medelhastigheter under förmiddag resp. eftermiddag. 

Medelhastighet Datum 

00–12 12–24 Dygnet 

99-02-10 92,9 88,1 90,9 

99-03-02 86,3 82,0 84,1 

99-03-04 87,5 87,0 87,2 
 
Den statistiska analysen – baserad på hastighetsfördelningarna under hela 
dygnen – ger vid handen att hastigheten vid spårslitage med torr barmark skiljer 
sig signifikant från hastigheterna vid väglagen packad snö eller spårslitage med 
tunn is i spåren. Dessutom är det en signifikant skillnad mellan hastigheterna vid 
de båda tillfällena med tunn is i spåren. Resultaten ligger i linje med hypotesen att 
ju lägre friktion, desto lägre hastigheter. 
 
Observationsplats Österböle 
En sammanfattande beskrivning av tillståndet vid de olika mättillfällena framgår 
av tabell 6:14 och 6:15 nedan. 
 
Tabell 6:14  Observerat väder och väglag. Uppmätta friktionstal. 

Datum Tidpunkt Vägyte-
temp 

Väder Väglag Friktionstal 
(lägst – högst) 

99-03-01 11.50–12.40 -0,8° Lätt snöfall TUI (?) 0,21–0,33 

99-03-01 14.00–14.30 -0,5° Lätt snöfall TUI (?) 0,18–0,32 

99-03-16 13.25–13.40 +3° Uppehåll VB 0,79–0,87 

99-03-15 Ingen mätning – Uppehåll TB/VB – 
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Tabell 6:15  Medelhastigheter under förmiddag resp. eftermiddag. 

Medelhastighet Datum 

00–12 12–24 Dygnet 

99-03-01 75,5 73,1 74,3 

99-03-16 76,9 78,8 77,8 

99-03-15 77,1 77,7 77,4 
 
Dessvärre skedde inga väglagsobservationer den 1 mars. Observationerna den 
2 mars och friktionsmätningarna tyder dock på att väglaget var tunn is. Den 
16 mars var det tunn is på morgonen, från niotiden hade den tunna isen övergått i 
våt barmark. För att få en extra referens (med enbart barmark) i hastighets-
analysen tas den 15 mars med, då det var torr barmark på förmiddagen och våt 
barmark på eftermiddagen.  

Den statistiska analysen visar här, att väglaget tunn is ger signifikant lägre 
hastigheter än då väglaget huvudsakligen är barmark. Det finns inte någon 
signifikant skillnad mellan barmarksdygnen. I likhet med Brånan baseras analysen 
på hastighetsfördelningarna under hela dygnen. 
 
6.2.3 Långvariga snöfall; åtgärder 
Vid observationsplats Limskogen (Lv 297) gjordes kontinuerliga väglagsobserva-
tioner under snöfall med lång varaktighet (det vill säga längre än ordinarie 
observationsperioder). Sådana tillfällen uppträdde under två veckor 1999: 
15–19 februari och 1–5 mars. Under dessa veckor var det ”långa snöfall” den 16 
och 17 februari samt 3–4 mars (med 39 timmars kontinuerliga observationer!). 
Under februari och mars registrerades också alla vidtagna åtgärder. 

Medelhastigheter för personbilar i bägge riktningarna finns åskådliggjorda med 
åtgärdstidpunkterna inlagda för veckan 1–5 mars, se figur 6:4 och 6:5. 

I diagrammen betecknar PS1 respektive PS2 kombikörning, det vill säga 
samtidig plogning och saltning i nordlig (1) respektive sydlig (2) riktning. Enbart 
P och S betecknar naturligtvis enbart plogning eller saltning. 

Hastigheterna är här beräknade som glidande medelvärden över tre timmar. 
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Limskogen 1 - 3 mars 1999
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Figur 6:4  Medelhastigheter, väder och åtgärder 1 mars timme 00 till 3 mars 
timme 11. 
 
 

Limskogen 3 - 5 mars 1999
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Figur 6:5  Medelhastighet, väder och åtgärder 3 mars timme 12 till 5 mars timme 
23. 
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6.2.4 Inverkan av lösa skikt respektive dålig sikt 
En relevant frågeställning när det gäller is- och snöväglags inverkan på bilförares 
val av hastighet är hur förekomst och tjocklek av lösa lager i hjulspåren påverkar 
detta. Med lösa lager avses lös snö eller snömodd. En annan, minst lika relevant 
frågeställning är hur försämrad sikt påverkar hastigheten, lösa lager i hjulspåren 
förekommer ju vanligen i samband med snöfall. Kan man också särskilja inverkan 
av dessa båda faktorer? 

Hypoteser som ligger närmast till hands är att ju större lagertjocklek, desto 
lägre medelhastighet och ju sämre siktförhållanden, desto lägre medelhastighet. 
 
Medelhastighet – skikttjocklekar 
Under de fem vintersäsongerna har väglag observerats på de elva mätplatserna vid 
totalt 5 847 tillfällen. Av dessa har lösa skikt i hjulspåren förekommit 507 gånger, 
varav 165 med en lagertjocklek på minst 1 cm. Det var relativt sällsynt med flera 
timmar i följd med lösa skikt i hjulspåren. Observationsplats Limskogen stod i 
särklass, här gjordes totalt 947 observationer under mätsäsongerna 1998/1999 och 
1999/2000, varav 188 med lösa skikt i hjulspåren. Av dessa hade cirka 60 en 
tjocklek av minst 1 cm och följaktligen hade cirka 130 en tjocklek mindre än 
1 cm. Dessa data utnyttjas i nedanstående utvärdering. 

Utvärderingen omfattar perioder med minst tre konsekutiva timmar med lösa 
skikt i hjulspåren. Materialet har delats upp i två grupper efter skikttjocklek: 
mindre än 1 cm respektive minst 1 cm. Sjutton perioder med mindre än 1 cm och 
nio med minst 1 cm hittades. Endast personbilshastigheter har analyserats. 

Medelhastigheterna har beräknats för varje period, där timhastigheterna viktats 
med motsvarande timflöden. Ett t-test genomfördes för att undersöka om det finns 
signifikanta skillnader mellan de bägge grupperna, beräknat på periodmedel-
värdena. 

Vid denna specialanalys erhölls följande: 
• För lösa skikt < 1cm blev hastighetsmedelvärdet över alla perioder 80,7 km/h 

med variationsbredden 70,6–91,9 km/h 
• För lösa skikt ≥ 1 cm blev hastighetsmedelvärdet över alla perioder 77,7 km/h 

med variationsbredden 69,5–88,8 km/h. 
 
Ingen signifikant skillnad finns mellan grupperna. 

Väglag med lös snö eller snömodd förekommer ofta samtidigt som det snöar, 
och därmed även när sikten kan vara begränsad. Det är alltså vanligt med en 
kombinerad effekt av dåligt väder och väglag, som gör att den enskilda effekten 
av olika skikttjocklekar blir svår att urskilja. 
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Medelhastighet – siktförhållanden 
För att undersöka den andra hypotesen strukturerades perioderna med lös snö eller 
snömodd i hjulspåren (oavsett skikttjocklek) efter väder- och siktförhållanden. De 
perioder där väglagsobservatörerna angivit korta siktsträckor (här alltid beroende 
på snöfall) samlades i en grupp för att jämföras med de perioder där observa-
törerna angivit uppehållsväder. Resultatet här kan sammanfattas sålunda: 
• Uppehållsväder och lösa skikt i hjulspåren innebar en genomsnittlig hastighet 

på cirka 86 km/h 
• Begränsad sikt (mindre än cirka 500 m) och lösa skikt i hjulspåren innebar en 

genomsnittlig hastighet på 73 km/h. 
 
Sammanfattning 
För Limskogen gäller följande hastighetsreduktioner relativt torr barmark, 
beräknade med parjämförelsemetoden: 
 
Tabell 6:16  Procentuella hastighetsreduktioner vid lös snö och snömodd enligt 
parjämförelsemetoden. 
 Vinterperiod 
 1998/1999 1999/2000 
Lös snö 15 16 
Snömodd 13 19 

 
I ovanstående reduktioner ingår alla observationer, det finns alltså ingen 
differentiering med hänsyn till vare sig skikttjocklekar eller väderfaktorer. 
 
Tabell 6:17  Procentuella hastighetsreduktioner vid olika tjocklek på lösa skikt. 

Tjocklek 
< 1 cm ≥1 cm 

ca 17 ca 20 
 
Tabell 6:18  Procentuella hastighetsreduktioner vid lösa skikt och uppehållsväder 
respektive begränsad sikt. 

Uppehållsväder Sikt < 500 m 

ca 10 ca 24 
 
Värdena i tabellerna 6:17 och 6:18 stämmer väl överens med resultaten från 
parjämförelsemetoden. Vintersäsongen 1999–2000 omfattade betydligt fler till-
fällen med begränsad sikt än säsongen 1998–1999, vilket avspeglas i storleken på 
hastighetsreduktionerna i tabell 6:16. 
 

100 VTI meddelande 958 



 

7 Slutsatser 
Avsikten med projektet ”Hastighet/flöde – väglag” var att resultaten skall kunna 
inlemmas som en delmodell i Tema Vintermodell, ett system för beräkning av 
effekter av förändringar i vinterväghållningen på vägnätsnivå. Just detta projekt 
skall ge underlag för skattning av framkomlighetsförändringar på olika is- och 
snöväglag jämfört med väglaget torr barmark. 

Framkomligheten definieras här som medelhastighet och flöde, räknat på 
timnivå. För hastigheterna har vi kunnat konstatera klara hastighetsreduktioner på 
is- och snöväglag och också kunnat generalisera resultaten till användbara 
modeller. Däremot har vi inte kunnat konstatera generella samband mellan is- och 
snöväglag och flödesförändringar. 

Hastighetssambanden gäller för tre fordonskategorier: personbilar, lastbilar 
utan släp (inklusive bussar) samt lastbilar med släp. För dessa kategorier har vi 
skapat generaliserade tabeller för hastighetsreduktionerna vid väglagen fuktig 
respektive våt barmark samt fem olika is- och snöväglag, där reduktionerna 
relaterats till hastigheterna vid torr barmark. 

Olika tabeller gäller för vägnät i olika klimatzoner, saltat respektive osaltat 
vägnät, samt vägnät med två olika vägbreddsintervall. 

Vi har endast studerat vägar med bredder mellan 6 och 9,5 meter. Omfatt-
ningen av dessa vägar i Sverige svarar mot 47 % av det statliga vägnätets längd 
och 43 % av det totala trafikarbetet. 

Inom dessa begränsningar har vi fått ett gott underlag för beräkningar av 
effekter av förändringar i vinterväghållningen. Exempelvis kan vi för ett vägnät 
beräkna konsekvenserna av att övergå till annan halkbekämpningsmetod eller 
annat åtgärdsintervall. 

Av några speciella fallstudier i datamaterialet har vi också fått ett visst under-
lag för att kunna bedöma inverkan av väder- och siktförhållanden, liksom in-
verkan av låg friktion. 
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Bilaga 1 

Tillvägagångssätt vid generalisering av resultat 
Det rikhaltiga materialet från fem års mätningar av hastigheterna vid olika is- och 
snöväglag måste på något vis generaliseras och reduceras till en begriplig nivå. Vi 
hade ända från begynnelsen avsikten att göra mätningar och observationer på en 
mycket detaljerad nivå, för att sedermera ha möjlighet att aggregera materialet på 
flera olika sätt. 

I denna bilaga beskriver vi resonemanget bakom vårt val av aggregeringsnivåer 
vid behandlingen av grunddata. Efter det att denna första bearbetning gjorts, 
förekommer det anomalier och motsägelser. Dessa måste ju elimineras för att 
resultaten skall kunna användas i praktiken som ett led vid bestämning av lämplig 
vinterväghållningsstandard. Denna eliminering har vi gjort genom att försöka 
tillämpa ingenjörsmässigt sunt förnuft, en subjektiv justering alltså. 

Grunddata (detaljerade data i meddelande 953) bearbetades efter följande 
principer: 
• Data grupperades på två olika sätt, för det första efter klimatzon och för det 

andra efter vägbredd, 6–7,9 m respektive 8–9,5 m 
• Endast signifikanta differenser användes för beräkning av oviktade medel-

värden inom varje grupp 
• De olika väglagen reducerades till sju (förutom torr barmark) – fuktig barmark 

(FB), våt barmark (VB), rimfrost/tunn is (RIM/TUI), packad snö/tjock is 
(PS/TJI), lös snö/snömodd (LS/SM), spårslitage med barmark i spåren (S(B)) 
samt spårslitage med tunn is i spåren (S(TUI)). 

 
Motivet var först och främst att vi skulle få stabilare resultat, dessutom var det 
ibland svårt för observatörerna att dra gränserna inom grupperna hårda, lösa 
respektive tunna is- och snölager. 
 
1. Uppdelning efter klimatzon 
Emedan inga mätningar företagits i klimatzon södra Sverige, så är resultaten 
begränsade till de tre övriga klimatzonerna. 

I tabell 1:1 finns de medelvärden som beräknats på grunddata. 
 
Tabell 1:1  Procentuella hastighetsreduktioner relativt torr barmark vid olika 
väglag i tre klimatzoner. Medelvärden baserade på grunddata. 

Mellersta Sverige Nedre norra Sverige Övre norra Sverige  

PB LBU LBS PB LBU LBS PB LBU LBS 

FB 1 2 1 1 2 – 1 2 3 

VB 2 2 2 2 3 1 2 9 4 

RIM/TUI 10 12 12 6 4 11 6 5 5 

PS/TJI 22 22 18 16 13 7 9 9 5 

LS/SM 17 14 11 16 11 5 11 12 5 

S(B) 8 8 6 6 5 2 5 5 4 

S(TUI) 12 11 12 10 8 2 7 5 4 
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För att få värdena konsistenta, formulerade vi följande principer för hand-
påläggning: 
• Ju mindre van man är vid is- och snöväglag, desto mer reducerar man 

hastigheten jämfört med torr barmark 
• PS/TJI gentemot LS/SM: PS/TJI har längre varaktighet i övre norra Sverige än 

i nedre norra Sverige och ännu längre än i mellersta Sverige, medan LS/SM 
torde ha ungefär lika lång varaktighet, dvs. spannet för hastighetsreduk-
tionerna mellan zonerna borde vara större för PS/TJI än för LS/SM 

• RIM/TUI har längre varaktighet i övre norra Sverige än i nedre norra och ännu 
längre än i mellersta Sverige. Samma ordning som föregående punkt, men 
mindre spann 

• S(B) har mindre reduktioner överlag än övriga is- snöväglag (liknar barmark). 
Litet spann mellan zonerna 

• S(TUI) har större reduktioner än S(B), liknar mer RIM/TUI 
• Reduktionerna är störst för personbilar och minst för lastbilar med släp 
• Reduktioner vid LS/SM för lastbilar med släp bör relativt sett vara lägre än för 

de andra fordonskategorierna – ju tyngre desto okänsligare för lösa skikt. 
 
Endast smärre justeringar av värdena i tabell 1:1 krävs för att få en 
strömlinjeform, se tabell 1:2. 
 
Tabell 1:2  Procentuella hastighetsreduktioner relativt torr barmark vid olika 
väglag i tre klimatzoner. Justerade värden. 

Mellersta Sverige Nedre norra Sverige Övre norra Sverige  

PB LBU LBS PB LBU LBS PB LBU LBS 

FB 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

VB 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

RIM/TUI 10 9 8 8 7 6 6 5 4 

PS/TJI 20 19 15 16 15 7 9 8 5 

LS/SM 17 16 9 14 13 6 11 11 5 

S(B) 8 8 6 6 6 5 5 5 4 

S(TUI) 12 11 10 10 8 7 7 5 4 
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2. Uppdelning efter vägbredd 
 
Tabell 2:1  Procentuella hastighetsreduktioner relativt torr barmark vid olika 
väglag på vägar i två breddklasser. Medelvärden baserade på grunddata. 

Bredd 6–7,9 m Bredd 8–9,5 m  
PB LBU LBS PB LBU LBS 

FB 2 2 3 2 2 1 

VB 3 3 3 2 3 2 

RIM/TUI 8 9 10 7 7 7 

PS/TJI 19 18 15 15 14 10 

LS/SM 16 15 13 15 12 7 

S(B) 7 7 6 7 7 4 

S(TUI) 10 8 8 9 7 3 
 
De principer för handpåläggning, som nämnts ovan, gäller i tillämpliga delar även 
här, dessutom tillkommer följande: 
• Reduktionen bör vara större på smalare vägar: man har mindre marginaler till 

vägkanten vid möte och mindre manöverutrymme vid en eventuell sladd. 
 
Inte heller i detta fall behövs några omfattande justeringar, se tabell 2:2. 
 
Tabell 2:2  Procentuella hastighetsreduktioner relativt torr barmark vid olika 
väglag på vägar i två breddklasser. Justerade värden. 

Bredd 6–7,9 m Bredd 8–9,5 m  

PB LBU LBS PB LBU LBS 

FB 2 2 2 1 1 1 

VB 3 3 3 2 2 2 

RIM/TUI 8 7 7 7 6 6 

PS/TJI 19 18 15 15 14 10 

LS/SM 16 15 11 13 12 7 

S(B) 7 6 6 6 5 5 

S(TUI) 10 8 8 9 7 7 

 
3. Kommentar 
Det går naturligtvis att diskutera andra indelningsgrunder, liksom enskilda värden 
i tabellerna. Det står ju ingen absolut sanning att finna, utan man får resonera sig 
fram till vad som kan vara rimligt. Resultatet av fem års möda i form av de tre 
justerade tabellerna tror vi är en rimlig grund för kommande effektberäkningar, 
till exempel i Tema Vintermodell. 
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1 Del 1: Olycksrisker vid olika vinterväglag 
Denna del är en bearbetad version av VTI notat 60-2001: Tema Vintermodell- 
Olycksrisker vid olika vinterväglag (Wallman, 2001). 
 
 
 
2 Syfte och begränsningar 
Syftet med detta delprojekt inom Tema Vintermodell är att ta fram genomsnittliga 
olyckskvoter vid olika väglag, fördelade på olika driftstandardklasser samt dess-
utom med Sverige indelat i fyra klimatzoner. Olyckskvoterna beräknas dels i 
absoluta mått, dels relativt risken vid torr barmark vintertid. Dessutom beräknas 
olyckskvoterna som funktion av hur ofta respektive väglag förekommer under 
vintersäsongen, även detta såväl absolut som relativt. 

Väglagen begränsas till de fem, som förekommer vid polisens olycksrapporte-
ring. Olycksmaterialet omfattar samtliga olyckor på det statliga vägnätet exklusive 
viltolyckor. 
 
 
 
3 Tidigare svenska studier 
För att kunna skatta olyckskvoterna vid olika väglag är det en förutsättning att vi 
känner till antalet olyckor och det trafikarbete, som förekommit på respektive 
väglag. Detta var möjligt 1973 och 1977, då väglagsstudier gjordes över hela 
landet och flera olycksundersökningar gjordes baserade på data från dessa år: 
(Nilsson, 1976; Andersson, 1978; Brüde, Larsson, 1980-1; Brüde, Larsson, 1980-
2; Schandersson, 1986; Schandersson, 1988). Vid olycksrapporteringen gjorde 
man vid denna tid ingen åtskillnad mellan olika vinterväglag, de klassades 
generellt som is-/snöväglag. Det torde dock vara en avsevärd skillnad i risk 
mellan t.ex. tunn is och packad snö. 

En annan viktig faktor när det gäller att bedöma aktualiteten för dessa studier 
är att driftstrategierna på 1970-talet var påtagligt annorlunda än dem vi har i dag. 

Det borde alltså vara av stort värde att kunna göra motsvarande undersökningar 
på ett modernare dataunderlag och även försöka utveckla metodiken. 
 
 
 
4 Hypoteser 
Följande hypoteser formuleras och testas för denna studie: 
1. Olyckskvoten på barmark är lägre, ju högre driftstandard vägnätet har, efter-

som driftstandarden är kopplad till vägstandarden 
2. För samma väglag i samma driftstandardklass är medelvärdet av olycks-

kvoterna olika i olika klimatzoner 
3. Olyckskvoten för olika is-/snöväglag är beroende av frekvensen och varaktig-

heten för dessa 
4. Olyckskvoten för is-/snöväglag är högre ju högre driftstandard vägnätet har 
5. Olyckskvoten för ett visst vägnät och ett visst is-/snöväglag ökar, ju kortare tid 

detta väglag förekommer. 
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Några av hypoteserna uttrycker ungefär samma sak, men för full förståelse är det 
viktigt att precisera dem på detta sätt. 

I de tidigare nämnda undersökningarna har man konstaterat höga olyckskvoter 
vid is-/snöväglag, om än med stora spridningar. Olyckskvoten har t.ex. konsta-
terats vara 2–20 gånger högre än den för torr barmark. Det borde alltså vara en 
stor trafiksäkerhetsvinst med att minska förekomsten av vinterväglag. Emellertid 
tyder resultatet från vissa studier (bl.a. Andersson, 1978) på att en minskad andel 
is-/snöväglag kan medföra en så stark ökning av olycksrisken på den kvarvarande 
andelen, att säkerhetsvinsten med ökad andel barmark helt kan gå förlorad. Detta 
skulle vara en följd av att man blir mindre van att köra på vinterväglag och att 
överraskningseffekterna blir vanligare. Denna teori brukar kallas ”pessimistmo-
dellen”, till skillnad mot ”optimistmodellen”, där man antar att olycksrisken på 
vinterväglaget är konstant och man därför kan tillgodoräkna sig hela säkerhets-
vinsten. I figur 1–3 åskådliggörs konsekvenserna av de bägge tankesätten. Ytter-
ligare en faktor som kan öka antalet olyckor visas också, nämligen att trafikarbetet 
kan tänkas öka, då väglaget blir bättre. Fler resor skulle alltså företas då bra väg-
lag blir vanligare. 
 

Olyckskvot

Trafikarbete under vintersäsongen

Is- och snö-
väglag Barmark

 
Figur 1  Utgångsläge (före ökad åtgärdsinsats). 
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Olyckskvot

Trafikarbete under vintersäsongen

Is- och snö-
väglag Barmark

 
Figur 2  Optimistmodellen. Ytan av den gröna rektangeln svarar mot minskat 
antal olyckor. 
 

Olyckskvot

Trafikarbete under vintersäsongen

Is- och snö-
väglag Barmark

 
Figur 3  Pessimistmodellen. De röda rektanglarna svarar mot ökat antal olyckor. 
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5 Metod 
5.1 Datakällor 
Ur Vägdatabanken (VDB) kan vi erhålla uppgifter om olyckor och trafikarbeten, 
uppdelade på olika konfigurationer av driftstandardklasser och geografiska om-
råden. Däremot finns inga uppgifter om väglagsfördelningar där. 

Under de fyra vintersäsongerna 1993/94–1996/97 företogs väglagsobserva-
tioner i cirka 2 000 punkter på det statliga vägnätet under de perioder i de olika 
klimatzonerna som beskrivits ovan. Observationerna skedde i representativa 
punkter för vägar i de olika driftstandardklasserna. Här finns ett unikt material för 
att skatta väglagsfördelningarna under dessa vintrar (Möller, Wretling, 1998). 

Sålunda har ur VDB hämtats uppgifter om trafikarbetet i varje driftstandard-
klass och län samt polisrapporterade olyckor per väglag och län. Data 
summerades därefter till klimatzonsnivå. 
 
5.2 Bearbetning 
Väglagsobservationerna transformerades ursprungligen till ett antal väl definiera-
de väglag, dock fler än de som polisen rapporterar. Därför gjorde vi här ytterligare 
en transformation till de fem olycksväglagen. Fördelningarna beräknades sedan 
för varje driftstandardklass i varje klimatzon. 

Trafikarbetet per väglag kunde därefter beräknas, på basis av det totala trafik-
arbetet under den aktuella observationsperioden samt väglagsfördelningen, allt per 
klimatzon och driftstandardklass. 

För olyckorna visade det sig att upp till 10 % saknade väglagsangivelse för 
vissa län. Dessa olyckor fördelades på de olika väglagen i proportion till trafik-
arbetet. Därefter summerades länens data till klimatzonsnivå. 

En första olycksstudie genomfördes 1999 för den sista vintersäsongen 
(Wallman, 1999). Relevanta delar från den ingår här. 
 
5.2.1 Medelvärden 
Med ovan nämnda underlagsdata kunde olyckskvoterna enkelt beräknas för varje 
väglag i varje driftstandardklass i varje klimatzon. Resultatet blev medelvärden på 
olyckskvoterna för respektive säsong. Både antal olyckor och trafikarbete visade 
sig vara litet för vissa is-/snöväglag, i synnerhet på högtrafikerade vägar i södra 
Sverige; underlaget för olyckskvotsberäkningen blev då mycket bräckligt. En 
summering av samtliga säsonger gav ett stabilare underlag, samtidigt som resul-
tatet då representerar ett medelvärde av flera vintrar. 
 
5.2.2 Olyckskvot – varaktighet 
Pessimistmodellen kan formuleras som att ”ju sällsyntare ett vinterväglag är, 
desto högre blir olycksrisken”. Flera indikationer finns att så är fallet. De studier 
som gjorts hittills, har emellertid haft ett klent empiriskt underlag, man har därför 
efterlyst mer djuplodande studier men också experiment. 

Avsikten med Vintermodellen är ju att marginaleffekter av förändringar av 
vinterväghållningen skall kunna beräknas. Det är därför nödvändigt att sådana be-
räkningar också kan göras för olyckorna. Dataunderlaget för detta projekt är så 
omfattande, att vi borde kunna konstruera mycket bättre beräkningsmodeller än 
vad som nu existerar. 
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En annan aspekt är att vi i modellen borde frigöra oss från dagens drift-
standardregler, med dess indelning i olika standardklasser – detta är ju inte för 
evigt givet. 

Den metod vi tillämpat här är att samtliga driftstandardklasser analyseras 
gemensamt, dvs. A- och B-vägar särskiljs inte. För att få ett stabilare underlag för 
analysen, har dock data för standardklasserna slagits samman parvis: A1+A2, 
A3+A4 respektive B1+B2. Uppdelningen på olika väglag och klimatzoner bibe-
hölls. Andelen trafikarbete för varje väglag (varaktigheten) under vintersäsongen 
beräknas lätt – trafikarbetet för respektive väglag var ju känt sedan tidigare, lik-
som det totala trafikarbetet. Vi får slutligen olyckskvoterna för varje is-/snöväglag 
fördelade efter varaktighet. Däremot kommer vi inte med denna metod åt eventu-
ella variationer i den marginella olyckskvoten under vintern, som kan bero på 
ökad risk vid ”första halkan” eller på frekvensen – olyckskvoten kan mycket väl 
tänkas vara olika, om samma väglag är uppdelat på ett antal tillfällen eller före-
kommer under en sammanhängande tidsrymd. 
 
 
 
6 Resultat 
6.1 Medelvärden 
I tabell 1a–d visas medelvärden för olyckskvoter för de fyra vintersäsongerna, per 
klimatzon, driftstandardklass och väglag. 
 
Tabell 1a  Olyckskvoter för klimatzon södra Sverige, olyckor per miljon fordons-
km. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 
TB 0,49 0,32 0,42 0,58 0,24 0,53 
FVB 0,40 0,28 0,31 0,40 0,30 0,57 
PS 5,81 7,09 2,19 2,39 0,66 1,40 
TUI 16,28 6,12 3,38 8,62 1,00 2,51 
LS 4,52 2,96 1,89 1,62 0,95 1,70 

 
Tabell 1b  Olyckskvoter för klimatzon mellersta Sverige, olyckor per miljon 
fordonskm. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 
TB 0,22 0,21 0,27 0,32 0,32 0,43 
FVB 0,34 0,27 0,26 0,35 0,34 0,44 
PS 12,02 3,44 1,75 1,32 1,12 1,20 
TUI 20,66 4,74 2,68 3,95 2,24 1,90 
LS 3,45 3,86 1,51 1,33 1,02 0,92 
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Tabell 1c  Olyckskvoter för klimatzon nedre norra Sverige, olyckor per miljon 
fordonskm. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 
TB  0,18 0,19 0,20 0,18 0,27 
FVB  0,18 0,20 0,21 0,20 0,47 
PS  3,09 0,84 0,55 0,60 0,70 
TUI  2,41 1,18 1,57 0,85 0,92 
LS  1,56 1,25 1,02 1,22 1,17 

 
Tabell 1d  Olyckskvoter för klimatzon övre norra Sverige, olyckor per miljon 
fordonskm. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 
TB  0,27 0,24 0,35 0,14 0,19 
FVB  0,19 0,27 0,28 0,22 0,27 
PS  0,89 1,70 5,19 0,43 0,41 
TUI  2,92 1,09 0,72 0,39 0,51 
LS  1,21 2,28 1,40 1,19 0,62 

 
I tabell 2a–d visas på samma sätt de relativa olyckskvoterna, dvs. satta i relation 
till olyckskvoterna vid torr barmark. 
 
Tabell 2a  Relativa olyckskvoter för klimatzon södra Sverige. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 
TB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FVB 0,82 0,88 0,74 0,68 1,27 1,07 
PS 11,79 22,01 5,25 4,11 2,79 2,65 
TUI 33,04 18,98 8,11 14,83 4,23 4,74 
LS 9,16 9,18 4,52 2,78 4,03 3,21 

 
Tabell 2b  Relativa olyckskvoter för klimatzon mellersta Sverige. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 
TB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FVB 1,54 1,27 0,96 1,10 1,06 1,04 
PS 54,61 16,14 6,37 4,11 3,48 2,83 
TUI 93,86 22,26 9,77 12,34 6,98 4,47 
LS 15,67 18,12 5,51 4,14 3,17 2,17 

 
Tabell 2c  Relativa olyckskvoter för klimatzon nedre norra Sverige. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 
TB  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FVB  0,95 1,05 1,06 1,10 1,72 
PS  16,79 4,29 2,82 3,28 2,56 
TUI  13,11 6,09 8,07 4,61 3,36 
LS  8,46 6,43 5,21 6,63 4,27 
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Tabell 2d  Relativa olyckskvoter för klimatzon övre norra Sverige. 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 
TB  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FVB  0,71 1,15 0,81 1,64 1,41 
PS  3,32 7,16 15,01 3,22 2,14 
TUI  10,88 4,61 2,09 2,89 2,67 
LS  4,50 9,61 4,04 8,80 3,24 

 
Tabellerna 1 och 2 kräver några kommentarer: 
• Hypotes 1 accepteras med vissa undantag, främst för södra och övre norra 

Sverige. Hypoteserna 2 och 4 accepteras i stort sett otvetydigt 
• I södra och övre norra Sverige är den skattade olyckskvoten på fuktig eller 

våt barmark ofta väsentligt lägre än den för torr barmark. 
• Olyckskvoten på torr barmark är väsentligt högre i södra Sverige än i övriga 

klimatzoner för de A-klassade vägarna 
• Olyckskvoterna i norra delen av landet är generellt sett lägre än i den södra 

delen. 
 
Även om de absoluta olyckskvoterna kan vara intressanta, så är nog de relativa 
kvoterna av större betydelse, dessa kan t.ex. tillämpas i EVA-modellen som multi-
plikatorer till EVA-modellens absolutvärden. I tabell 2 ser man, att relationerna 
för södra Sverige inte skiljer sig påtagligt från dem i de övriga klimatzonerna. 
Man kan fundera över om polisen varit flitigare med att rapportera olyckor i södra 
Sverige än annorstädes. 

Beträffande norra Sverige är de absoluta olyckskvoterna där lägre än i landets 
södra delar, vilket då skulle tyda på en lägre rapporteringsgrad. Detta skulle i så 
fall inte vara förvånande med tanke på glesbygderna och de långa avstånden i 
norr. 

En annan omständighet att ha i åtanke är, att underlaget för riskberäkningarna 
är litet, speciellt för is-/snöväglag i södra och mellersta Sverige på A1- och A2-
vägar, trots att data för fyra vintersäsonger summerats. 

Vissa mer eller mindre systematiska felkällor förekommer också, exempelvis 
skedde väglagsobservationer endast på vardagar mellan kl. 6.00–22.00. Väglaget 
”tunn is” torde vara mest förekommande nattetid, därför är olyckskvoterna på 
detta väglag troligen överskattade. Polisen har inte heller samma bedömnings-
grunder för väglagen som väglagsobservatörerna, vilket också påverkar riskberäk-
ningarna. 

Medelvärdesberäkningarna bör vara konsistenta med tidigare studier, exempel-
vis bör ju olyckskvoten för fuktig eller våt barmark alltid vara högre än för torr 
barmark, för att de skall vara användbara i Vintermodellen och EVA-modellen. 
Däremot behöver relationerna mellan olika vinterväglag inte vara likartade för alla 
klimatzoner, vilket framgår av varaktighetsstudien nedan.  

Resultaten från medelvärdesberäkningen bör alltså bearbetas vidare, förslagsvis 
med ”ingenjörsmässiga metoder”, dvs. med tillämpning av erfarenhet, intuition 
och sunt förnuft. 
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6.2 Olyckskvot – varaktighet 
Om man beräknar de trafikarbetsmässiga andelarna för varje is-/snöväglag och för 
varje säsong, finner man att de varierar kraftigt inom varje klimatzon, vilket 
framgår av tabell 3. 
 
Tabell 3  Spännvidden i varaktigheter för is-/snöväglag i de fyra klimatzonerna. 
 Packad 

snö/tjock is 
Tunn is/rimfrost Lös snö/snömodd 

Södra Sverige 0,0005–0,19 0,002–0,14 0,01–0,12 

Mellersta Sverige 0,002–0,16 0,004–0,10 0,02–0,16 

Nedre norra Sverige 0,002–0,27 0,02–0,18 0,02–0,13 

Övre norra Sverige 0,01–0,49 0,02–0,36 0,02–0,14 

 
Generellt sett svarar undre gränsen mot A1+A2-vägar och den högre mot B1+B2-
vägar. Om pessimisthypotesen är sann, bör alltså olyckskvoterna vara högre för 
kortare varaktigheter och vice versa. 

Det visar sig, att om man logaritmerar olyckskvoter och trafikarbetsandelar, 
kan man göra en linjär regression där generellt sett mycket goda förklaringsgrader 
(determinationskoefficienter, R2-värden) erhålls. Sambanden har uttryckts som 

 
ln(10×OKi) = k1×ln(1000×TAi/TAtot) + k2 

 
där OKi är olyckskvoten för väglag i, TAi är trafikarbetet på väglag i och TAtot är 
det totala trafikarbetet under vintersäsongen för ett visst driftstandardklasspar i en 
viss klimatzon, k1 är regressionslinjens riktningskoefficient (negativ) och k2 är 
interceptet.  

Regressionerna separeras endast på väglag och klimatzon, dvs. varje regression 
baseras på samtliga standardklasser och vintrar. Resultaten från varje klimatzon 
visas i bilaga 1. 

För att omvandla ekvationen till en begripligare exponentialfunktion, kan man 
genomföra följande matematiska operationer: 
 
 ln(10×OKi) = ln(1000k1 × (TAi/TAtot)k1) + ln(ek2) 
 
som blir 
 
 ln(10×OKi) = ln(ek2 × (103k1 × (TAi/TAtot)k1) 
 
och slutligen 
 
 OKi = c×(TAi/TAtot)k1 

 
där 
 c = ek2 × 103k1-1 
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Jämförelser mellan de olika olycksrisksambanden kan göras på två grunder, 
antingen efter klimatzon eller efter väglag. Resultat från bägge jämförelserna 
redovisas nedan. 
 
6.2.1 Indelning efter klimatzoner 
I ett Excel-blad kan man enkelt tabellera olyckskvoten som funktion av olika 
trafikarbetsandelar, där värdena på parametrarna k1 och k2 skiljer sig mer eller 
mindre för varje klimatzon och väglag. I bilaga 2 visas sambanden som har sitt 
ursprung i regressionsekvationerna i bilaga 1. 

Modellen är ny och behöver sannolikt kalibreras ytterligare, men den är ändå 
lämplig att använda vid effektberäkningar redan nu, därför att den gör det möjligt 
att beräkna marginalinverkan av ändrad driftstandard på en helt annan nivå än 
man kunnat göra tidigare.  

Några reflektioner kring modellen bör dock göras i detta sammanhang: 
Eftersom modellen innehåller exponentialfunktioner, är olycksrisken mycket 

känslig för förändringar i parametrarna k1 och k2. 
Det empiriska underlaget bygger på väglagsobservationer, dels av polis vid 

olyckstillfällen, dels av särskilda observatörer för beräkning av trafikarbeten. 
Risken för felaktiga rapporteringar är sannolikt inte försumbar, och dessutom 
beroende av vilken väglagstyp det är fråga om. 

Regressionslinjerna för de olika väglagen är inte parallella, vilket i vissa fall 
leder till att riskförhållandet mellan två väglag kan ”byta plats”, t.ex. att olycks-
risken vid tunn is blir lägre än den vid packad snö då andelen trafikarbete över-
stiger ett visst värde. Detta kan bero på brister i polisens rapportering av väglaget 
eller att väglaget inte observerats på grund av att det mestadels förekommit 
nattetid. En ingenjörsmässig metod har tillgripits för att råda bot på detta. Väg-
lagen barmark och packad snö/tjock is antas vara lätta att bedöma och ha jäm-
förelsevis lång sammanhängande varaktighet och bör då vara tämligen fria från 
felrapporteringar. Däremot torde väglagen lös snö/snömodd och i än högre grad 
tunn is/rimfrost vara svårbedömda och ofta kortvariga. Dessa båda väglag torde 
vara underrapporterade av observatörerna. Kortvarigheten kan också innebära att 
polisen inte har möjlighet att ifrågasätta att förare skyller på väglaget som olycks-
orsak. Bägge bristerna leder till för höga olyckskvoter.  

Godtar man detta resonemang, kan man korrigera lutningen på regressions-
linjerna för lös snö respektive tunn is så att de närmar sig riktningskoefficienten 
för packad snö. Förfarandet ger mindre ökning av olyckskvoten vid minskade 
andelar trafikarbete på lös snö respektive tunn is, dvs. man kompenserar för en an-
tagen felrapportering. Modellen blir med detta förfarande konsistent, i den 
meningen att riskerna vid olika väglag alltid har samma rangordning. 

Ovanstående resonemang gäller olycksriskerna på vinterväglag. För barmarks-
väglagen har inget varaktighetssamband kunnat konstateras. 

Analogt med förfarandet vid medelvärdesberäkningen av olyckskvoterna, kan 
man relatera olyckskvoterna vid de olika is-/snöväglagen till olyckskvoten för torr 
barmark även för varaktighetsstudien. Regressionsanalyserna ger då förklarings-
grader mellan 0,65 och 0,95, utom för väglaget packad snö/tjock is i klimatzon 
övre norra Sverige, där förklaringsgraden endast är 0,26. Diagram för dessa resul-
tat visas inte här, utan redovisningen finns endast i indelningen efter väglag 
nedan. 
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6.2.2 Indelning efter väglag 
I stället för att göra jämförelser inom varje klimatzon, kan man utgå från väglagen 
varvid man får jämförelser mellan klimatzonerna för varje is-/snöväglag.  

För de relativa olyckskvoterna får man ett intressant resultat. Generellt sett blir 
då likheten mellan klimatzonerna påtaglig för varje väglag. För de relativa 
olyckskvoterna tycks det alltså finnas fog för att jämka samman kurvorna för de 
olika klimatzonerna till en gemensam för varje väglag i hela landet. Den osäkerhet 
som finns i sambanden – i synnerhet vid låga varaktigheter – gör att det inte är 
motiverat att separera dem för varje klimatzon. 
 
6.3 Svåra olyckor 
Man kan naturligtvis göra exakt samma olyckskvotsberäkningar för svåra olyckor, 
dvs. med konsekvensen dödade eller svårt skadade personer. Antalet olyckor blir 
då betydligt färre (ca en tiondel av samtliga polisrapporterade olyckor).  

Det visar sig att olyckskvoterna i stort sett blir en tiopotens lägre än de, som 
beräknats för samtliga polisrapporterade olyckor. 

Varaktighetssamband kan också konstateras, och det visar sig, att för de rela-
tiva olyckskvoterna gäller approximativt samma exponentialfunktioner för såväl 
svåra som för alla polisrapporterade olyckor. 

I figur 4 visas funktionssambanden mellan varaktigheten hos olika vinterväglag 
och relativ olyckskvot, för såväl svåra som samtliga polisrapporterade olyckor. 
Ur figuren kan man exempelvis utläsa, att om trafikarbetet på tunn is är 1 % av 
det totala trafikarbetet under vintersäsongen (vilket ungefärligen svarar mot 
knappt två dygn), så är olyckskvoten då 34 gånger högre än olyckskvoten på torr 
barmark. 
 

Olyckskvot relativt torr barmark, hela Sverige
gäller för såväl svåra olyckor som för samtliga polisrapporterade olyckor
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Figur 4  Olycksriskens beroende av väglagens varaktighet under vintersäsongen. 

118 VTI meddelande 958 



 

7 Del 2: Olycksrisker under för-, hög- och 
senvinter 

Denna del är en redigerad version av VTI notat 19-2003: Tema Vintermodell- 
Olycksrisker under för-, hög- och senvinter (Bergström, 2003). Bland annat har 
bilagor med grunddata beträffande olyckskvoter, antal olyckor och trafikarbeten 
per klimatzon och driftstandardklass utgått. 
 
 
 
8 Syfte 
Syftet med denna studie är att komplettera delprojektet ”Olycksriskmodellen” 
inom Tema Vintermodell, genom att undersöka hur olyckskvoten vid is-/snö-
väglag varierar under vintern. Variationen i olyckskvoten mellan för-, hög- och 
senvinterperioden ska studeras. 
 
 
 
9 Hypoteser 
De hypoteser som undersöks i denna studie, är: 
1. att olyckskvoten på is-/snöväglag är högre under för- och senvintern än under 

högvinterperioden samt 
2. att olyckskvoten på is-/snöväglag är högre ju kortare tid det väglaget före-

kommit, med antagandet att en kortare för- respektive senvinterperiod ger 
kortare tid med is-/snöväglag. 

 
 
 
10 Metod 
En skattning av olyckskvoterna vid olika väglag, under olika tidsperioder av 
vintern, förutsätter kännedom om antalet olyckor och det trafikarbete, som 
förekommit på respektive väglag, inom varje tidsperiod. 
 
10.1 Datakällor 
Ur Vägdatabanken (VDB) har uppgifter hämtats om årsdygnstrafikarbete och 
polisrapporterade olyckor per väglag, för varje driftstandardklass och län. Data 
har därefter summerats till klimatzonsnivå och sedan delats upp tidsmässigt på 
respektive vinterperiod (se tabell 4). 

Under de fyra vintersäsongerna 1993/94 t.o.m. 1996/97 genomfördes väglags-
observationer i cirka 2 000 punkter på det statliga vägnätet, under de perioder i de 
olika klimatzonerna som beskrivits i avsnitt 3. Observationerna skedde i represen-
tativa punkter för vägar i de olika driftstandardklasserna och kan därmed utgöra 
underlag för att skatta väglagsfördelningarna under dessa vintrar (Möller och 
Wretling, 1998). 
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10.2 Bearbetning 
Datumgränserna för de olika vinterperioder som data uppdelats efter, presenteras i 
tabell 4 för respektive klimatzon. 
 
Tabell 4  Datumgränser för de olika vinterperioderna, för respektive klimatzon. 

Period Södra Sverige Mellersta Sverige Nedre & övre norra Sverige 

Före 1 15–29 nov. 15–29 okt. 1–15 okt. 

Hög 1 30 nov.–28 feb. 30 okt.–31 mars 16 okt.–15 april 

Sen 1 1–15 mars 1–15 april 16–30 april 

Före 2 15 nov.–6 dec. 15 okt.–5 nov. 1–22 okt. 

Hög 2 7 dec.–21 feb. 6 nov.–24 mars 23 okt.–8 april 

Sen 2 22 feb.–15 mars 25 mars–15 april 9–30 april 

Före 3 15 nov.–14 dec. 15 okt.–13 nov. 1–30 okt. 

Hög 3 15 dec.–13 feb. 14 nov.–16 mars 31 okt.–31 mars 

Sen 3 14 feb.–15 mars 17 mars–15 april 1–30 april 
 
De datumgränser som presenteras i tabell 1 kunde av olika anledningar inte alltid 
följas strikt. Eftersom 1996 var ett skottår, skiljde sig datumgränserna för vintern 
1995/96 för södra Sverige något från övriga vintersäsonger. Under de två första 
vintersäsongerna i nedre och övre norra Sverige, påbörjades observationerna 
senare än den 1 oktober: den 25 november under vintern 1993/94 och den 
1 november under vintern 1994/95. Därför finns inga förvinterperioder för nedre 
och övre norra Sverige för dessa två vintrar. De första observationstillfällena utgör 
här istället början på högvinterperioderna, som i dessa fall blir kortare än hög-
vinterperioderna under övriga vintrar.  

I de fall där få, eller inga, observationer av is-/snöväglag gjorts under den 
längsta förvinterperioden (Före 3), har data tagits fram för förlängda för-
vinterperioder 4 och 5, om 38 respektive 45 dagar. (I dessa fall har dock inga 
motsvarande förlängda senvinterperioder sammanställts.) Eftersom dessa perioder 
endast gäller för enstaka vintersäsonger, har de emellertid uteslutits från den 
slutliga sammanställningen av resultaten (med undantag för resultaten för nedre 
norra Sverige som inkluderar en förvinterperiod 4, för tiden mellan den 1 oktober 
och 7 november, för vintersäsongerna 1995/96 och 1996/97). 

Väglagsobservationerna, som gjordes på en mycket detaljerad nivå, transfor-
merades till de fem olycksväglag som polisen rapporterar. Väglagsfördelningarna 
– andelen trafikarbete på vart och ett av de fem väglagen under respektive 
vinterperiod – beräknades sedan för varje driftstandardklass och klimatzon. 
Trafikarbetet per väglag kunde därefter beräknas genom multiplikation med ÅDT 
och antalet dygn i den aktuella vinterperioden. Hänsyn har tagits till trafikarbetets 
variation med månad och veckodag (Schandersson, 1989). 

Olyckskvoterna (för varje vinterperiod, driftstandardklass, klimatzon och 
vintersäsong) beräknades sedan genom att dividera antalet rapporterade olyckor 
på ett visst väglag med trafikarbetet på det väglaget. Alla beräkningar gjordes i 
Excel. 
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Ett visst antal olyckor har rapporterats av polisen, utan uppgift om väglag 
och/eller standardklass. Olyckor där standardklassen inte är känd har fördelats 
över samtliga standardklasser, så att varje klass fått en andel motsvarande den 
klassens andel av det totala antalet kända olyckor. Olyckor där uppgift om väglag 
saknats, har fördelats över samtliga väglag inom en standardklass, efter den andel 
av periodens totala trafikarbete som förekommit på respektive väglag i den 
standardklassen. I ett första steg har olyckor där uppgift om standardklass saknas 
fördelats över samtliga standardklasser och i ett andra steg har olyckor där 
väglaget inte varit känt fördelats över samtliga väglag. 

I enstaka fall finns också rapporterade olyckor där enda uppgift om väglaget är: 
”ospecificerat is-/snöväglag”. I dessa fall har enstaka olyckor hänförts till det is-
/snöväglag som har flest antal rapporterade olyckor i aktuell standardklass, under 
den aktuella vinterperioden. 
 
10.3 Aggregering 
Till en början analyserades varje vintersäsong och driftstandardklass för sig, för 
respektive klimatzon och vinterperiod. Ofta innebar det emellertid ett ganska 
osäkert dataunderlag, med få olyckor och ett litet trafikarbete. Därför slogs data 
samman för samtliga vintersäsonger, följt av en parvis sammanslagning av 
standardklasserna: A1+A2, A3+A4 respektive B1+B2. Slutligen gjordes även en 
aggregering av samtliga is-/snöväglag. Naturligtvis bibehölls uppdelningen på 
klimatzon och vinterperiod. En fördel med att aggregera data på detta sätt, är att 
olyckskvoter för fler vinterperioder kan beräknas. Om is-/snöväglagen betraktas 
var för sig, kan i vissa fall ingen olyckskvot beräknas, eftersom motsvarande 
väglag inte observerats under aktuell vinterperiod. Fortfarande, efter ovanstående 
aggregering, förekom emellertid tillfällen då olyckskvoten inte kunde beräknas (se 
vidare beskrivning i kapitel 11, ”Resultat”). 

Ett problem med sammanslagningen av de olika vintersäsongerna är att trafik-
arbetet på varje enskild standardklass varierat en del från en vintersäsong till en 
annan, på grund av att några vägar ändrat driftstandardklass mellan åren. Detta 
gällde framförallt för klass A-vägarna i övre och nedre norra Sverige. I övre norra 
Sverige har omfördelningen mellan klass A-vägarna varit så stor, att det för denna 
klimatzon var motiverat att i den slutliga sammanställningen aggregera samtliga 
vägar i driftstandardklass A1–A4 och beräkna gemensamma olyckskvoter. 
Exempelvis fanns under åren 1993/94 t.o.m. 1995/96 inga vägar i driftstandard-
klass A4 i övre norra Sverige, medan det under säsongen 1996/97 endast fanns ett 
fåtal vägar i klass A1 och A2. 

För högvinterperioden redovisas endast en gemensam olyckskvot, motsvarande 
medelvärdet av olyckskvoterna för de tre olika högvinterperioderna, för varje 
standardklass och klimatzon. Dessa perioder var förhållandevis långa (i jämförelse 
med för- och senvinterperioderna) och därmed skilde sig inte olyckskvoterna 
märkbart åt mellan dem. I de enstaka fall där högvinterperioder 4 och 5 före-
kommit, har dessa inte tagits med i beräkningen av de gemensamma olycks-
kvoterna. 
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11 Resultat 
I figur 5 till 8 presenteras hur olyckskvoten på is-/snöväglag varierar mellan de 
olika vinterperioderna, för olika driftstandardklasser och klimatzoner. I samtliga 
fall redovisas de aggregerade olyckskvoterna, för alla typer av is-/snöväglag 
(packad snö/tjock is, tunn is/rimfrost och lös snö/snömodd) och för alla vinter-
säsonger (1993/94, 1994/95, 1995/96 och 1996/97). För nedre och övre norra 
Sverige gäller förvinterperioderna endast för vintrarna 1995/96 och 1996/97 (se 
avsnitt 10.2). Även driftstandardklasserna har slagits samman, parvis: A1+A2, 
A3+A4 respektive B1+B2. Observera att olika skalor på y-axeln (olyckskvoten) 
kan förekomma i diagrammen! 

För övre norra Sverige (figur 8) har samtliga vägar i driftstandardklass A 
slagits samman, eftersom det varit stora omflyttningar mellan standardklasserna 
från ett år till ett annat (se avsnitt 10.3). Sammanslagningen innebar att alla 
olyckor som rapporterats under senvintern kunde inkluderas i olyckskvotsberäk-
ningarna.  

Vid de tillfällen då enstaka höga olyckskvoter beräknats, har tillhörande staplar 
i diagrammen kapats för att göra diagrammen mer överskådliga. Den beräknade 
olyckskvoten anges i dessa fall ovanför stapeln.  

Under de vinterperioder då ingen olyckskvot kunnat beräknas, på grund av att 
inget is-/snöväglag observerats samtidigt som olyckor ändå rapporterats, har en 
”oändlig” stapel erhållits (division med 0). Ovanför dessa staplar anges antalet 
rapporterade olyckor dividerat med 0. I de flesta fall är det endast enstaka olyckor 
som inte kunnat inkluderas i en olyckskvotsberäkning. I mellersta Sverige, på 
vägar i driftstandardklass A1+A2, under förvinterperiod 1, var det emellertid hela 
79 olyckor (71 på tunn is/rimfrost, 7 på lös snö/snömodd och 1 på packad snö/ 
tjock is) som rapporterats, utan att motsvarade väglag observerats. 
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Figur 5  Olyckskvoter för is-/snöväglag under olika vinterperioder i södra 
Sverige.  
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Figur 6  Olyckskvoter för is-/snöväglag under olika vinterperioder i mellersta 
Sverige.  
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Figur 7  Olyckskvoter för is-/snöväglag under olika vinterperioder i nedre norra 
Sverige.  
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Figur 8  Olyckskvoter för is-/snöväglag under olika vinterperioder i övre norra 
Sverige.  
 
I bilaga 3 redovisas olyckskvoterna (i diagram) för de olika vinterperioderna, för 
varje enskilt is-/snöväglag, men fortfarande med parvis sammanslagna drift-
standardklasser, för respektive klimatzon. 

Från figur 1 till 4 kan urskiljas att i enlighet med hypotes 1 är olyckskvoterna 
för för- och senvinterperioderna, i nästan samtliga fall högre än för motsvarande 
högvinterperiod. Detta illustreras även i tabell 5, där för- och senvinterperiodernas 
olyckskvoter i förhållande till olyckskvoten för motsvarande högvinterperiod 
redovisas. I några fall har denna relativa olyckskvot baserats på att förvinter-
perioden haft en ”oändlig olyckskvot”. Detta redovisas med ”9 999” i tabellen. De 
relativa olyckskvoterna under förvintern i nedre norra Sverige (markerade med en 
asterisk i tabellen) representerar förevinterperioderna 3 och 4 istället för 2 och 3. 
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Tabell 5  För- och senvinterperiodernas olyckskvoter i förhållande till olycks-
kvoten för motsvarande högvinterperiod. 

Förvinterperioderna Senvinterperioderna Klimatzon Std. klass 
Före 1 Före 2 Före 3 Sen 3 Sen 2 Sen 1 

A1+A2 0,75 0,79 0,79 1,2 1,1 1,1 
A3+A4 1,0 1,2 1,3 1,2 1,3 1,7 Södra Sv. 
B1+B2 2,0 2,2 2,1 1,3 2,3 3,1 
A1+A2 9999 3,5 3,5 4,2 4,4 29 
A3+A4 890 5,7 3,9 4,2 4,4 11 Mellersta Sv 
B1+B2 46 2,6 2,1 2,9 2,6 3,3 
A1+A2  9999* 3,8* 3,5 5,1 4,1 
A3+A4  44* 2,4* 5,7 5,4 5,4 Nedre norra Sv. 
B1+B2   1,8* 4,7 5,1 5,7 
A1-A4   9999 2,9 2,9 2,5 

Övre norra Sv. 
B1+B2 25 3,5 3,2 1,4 1,3 1,4 

 
Även hypotes 2 accepteras i många fall, genom att olyckskvoterna, i förhållande 
till vinterperiodernas längd, följer mönstret av en ”hängmatta” så att ju kortare 
för- och senvinterperioden är, desto högre är olyckskvoten. Detta mönster tycks 
vara tydligast för B1- och B2-vägar; vägar där is-/snöväglag tillåts på körbanan, 
men där tillfredsställande friktion skall upprätthållas. För mellersta Sverige är 
detta mönster tydligt även för A-vägarna, medan övriga klimatzoner visar 
varierande resultat. Exempelvis för södra Sverige är det så att A1+A2-vägarna har 
en lägre olyckskvot under förvinterperioderna än under högvinterperioden. 
 
 
 
12 Diskussion 
Resultaten från denna studie stödjer i stort de uppsatta hypoteserna. I vissa fall är 
dataunderlaget bristfälligt, åtminstone om man ser till varje is-/snöväglag, drift-
standardklass och säsong för sig. Aggregeringen av samtliga is-/snöväglag och 
vintersäsonger samt den parvisa sammanslagningen av driftstandardklasserna, gör 
dock dataunderlaget större och säkrare.  

En orsak till att inga observationer av is-/snöväglag registrerats då olyckor 
enligt polisrapport inträffat, kan vara att väglagsobservationerna endast gjordes 
mellan kl. 6.00–22.00, medan olyckorna naturligtvis kan ha inträffat vid andra 
tidpunkter. Exempelvis har inga väglagsobservationer gjorts nattetid, då väglaget 
tunn is/rimfrost kan vara vanligt och då kanske vara bidragande orsak till en 
olycka. De flesta olyckor som i denna studie inte kunnat inkluderas i en olycks-
kvotsberäkning har också inträffat på tunn is/rimfrost.  

En annan orsak till att många olyckor enligt polisrapporter anges ha inträffat på 
is-/snöväglag, trots att väglagsobservationerna inte registrerat något sådant väglag, 
är att polisen och väglagsobservatörerna kan ha olika bedömningsgrunder för 
väglagen. 
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Till skillnad från vad man kanske kan tro, tyder resultaten från denna studie på 
att överraskningseffekten i början av en vinter inte är större än under slutet av 
vintern. Tvärtom, hade många av senvinterperioderna en högre olyckskvot än 
motsvarande förvinterperioder. Detta överensstämmer med resultat från tidigare 
studier (Brüde och Larsson, 1980). En orsak till de högre olyckskvoterna under 
senvinterperioderna kan vara att många då redan bytt från vinter- till sommardäck.  
 
 
 
13 Slutsatser 
Slutsatserna från denna studie kan sammanfattas enligt följande:  
• För- och senvinterperiodernas olyckskvoter på is-/snöväglag är generellt högre 

än olyckskvoten för motsvarande högvinterperiod.  
• I många fall gäller även att olyckskvoten på is-/snöväglag är högre ju kortare 

för- respektive senvinterperioden är, vilket kan antagas motsvaras av en 
kortare tid med det väglaget. 

• Ovanstående samband är tydligast för vägar i driftstandardklass B1+B2. 
• Senvinterperioderna har ofta en högre olyckskvot än motsvarande för-

vinterperioder. 
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Regressionsanalys av logaritmerade samband mellan 
olyckskvot och andel trafikarbete 
 
Varje punkt i diagrammen svarar mot olyckskvoten för ett visst väglag och drift-
standardpar under en vintersäsong. Linjära regressionsekvationer har anpassats till 
punkterna; intercept, riktningskoefficient samt R2-värden finns angivna. 
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Olyckskvot - trafikarbete
Mellersta Sverige 1993/94 - 1996/97

y = -0,80x + 6,34
R2 = 0,89

y = -0,73x + 5,71
R2 = 0,77

y = -0,34x + 4,00
R2 = 0,68

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

Andel av totala trafikarbetet ln(1000*TA/TAtot)

O
ly

ck
sk

vo
t l

n(
10

*O
K

)

6

PS TUI LS Linjär (TUI) Linjär (LS) Linjär (PS)
 

VTI meddelande 958 129 



Bilaga 1 

 
Olyckskvot - trafikarbete

Nedre norra Sverige 1993/94 - 1996/97
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Olyckskvot - trafikarbete
Övre norra Sverige 1993/94 - 1996/97
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Olyckskvoter som funktion av väglagens varaktighet; 
absoluta värden 
 
Resultaten är en direkt antilogaritmering av sambanden i bilaga 1. 
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Olyckskvot-varaktighet rådata, klimatzon mellersta Sverige
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Olyckskvot-varaktighet rådata, klimatzon nedre norra Sverige
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Olyckskvot-varaktighet rådata, klimatzon övre norra Sverige
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Diagram – Olyckskvoter för varje is-/snöväglag under de olika vinter-
perioderna, för parvis sammanslagna drift-standardklasser för 
samtliga vintersäsonger i respektive klimatzon  
 
I denna bilaga framgår att det finns en bräcklighet i vissa beräkningar, på grund av 
ett litet dataunderlag, vilket förespråkar den aggregering av samtliga is-/snöväglag 
som gjorts i huvudrapporten. Observera att olika skalor på y-axeln (olyckskvoten) 
kan förekomma i diagrammen! 

Vid de tillfällen då enstaka höga olyckskvoter beräknats, har tillhörande staplar 
i diagrammen kapats för att göra diagrammen mer överskådliga. Den beräknade 
olyckskvoten anges i dessa fall ovanför stapeln.  

Under de vinterperioder då ingen olyckskvot kunnat beräknas, på grund av att 
inget is-/snöväglag observerats samtidigt som olyckor ändå rapporterats, har en 
”oändlig” stapel erhållits (division med 0). Ovanför dessa staplar anges antalet 
rapporterade olyckor dividerat med 0.  
 
Södra Sverige 
För packad snö/tjock is (PS) och tunn is/rimfrost (TUI), på vägar i standardklass 
A3+A4 och B1+B2 styrks hypotes 1, då före- och senvinterperioderna har högre 
olyckskvot än högvinterperioderna (se figur 2.2 till 2.3). Detta är dock inte lika 
tydligt för is-/snöväglagen på A1+A2-vägar (se figur 2.1).  

Hypotes 2 kan möjligen anses vara gällande för packad snö/tjock is (PS) för 
A3+A4- och B1+B2-vägarna, samt för tunn is/rimfrost (TUI) på B1+B2-vägarna. 
För samtliga driftstandardklasspar varierar olyckskvoterna på lös snö/snömodd 
(LS) obetydligt mellan de olika vinterperioderna. 
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Figur 2.1  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
A1+A2-vägar i södra Sverige.  
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Figur 2.2  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
A3+A4-vägar i södra Sverige.  
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Figur 2.3  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
B1+B2-vägar i södra Sverige.  
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Mellersta Sverige 
För samtliga is-/snöväglag i alla driftstandardklasser, är olyckskvoten högre under 
senvinterperioderna jämfört med under högvintern (se figur 2.4 till 2.6). I de flesta 
fall har även förvinterperioderna en högre olyckskvot än ”högvintern”, åtminstone 
för A-vägarna. 

För lös snö/snömodd (LS) och i viss mån även tunn is/rimfrost (TUI) på vägar i 
driftstandardklass A1+A2 och A1+A3, gäller oftast att de kortare för- och 
senvinterperioderna har högre olyckskvot än de längre perioderna.  
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Figur 2.4  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
A1+A2-vägar i mellersta Sverige.  
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Figur 2.5  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
A3+A4-vägar i mellersta Sverige.  
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Figur 2.6  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
B1+B2-vägar i mellersta Sverige.  
 
Nedre norra Sverige 
För denna klimatzon har underlaget i många fall varit så bristfälligt att någon 
olyckskvot inte kunnat beräknas, i huvudsak på grund av att inget is-/snöväglag 
observerats. Detta gäller framförallt under förvinterperioderna.  

Emellertid kan hypotes 1 styrkas då senvinterperioderna, i samtliga fall där 
resultat finns att tillgå, har en högre olyckskvot än motsvarande högvinterperiod 
(se figur 2.7 till 2.9). Detta gäller även för förvinterperioderna, med undantag för 
packad snö/tjock is (PS) på vägar i driftstandardklass A3+A4. För samtliga 
förvinterperioder har endast uppgifter för vintrarna 1995/96 och 1996/97 funnits 
tillgängliga. 

Hypotes 2 går dock inte att bekräfta i detta fall, eftersom man inte kan säga att 
de kortare för- och senvinterperioderna har en högre olyckskvot än de längre. 

Under senvinterperioderna har mycket höga olyckskvoter konstaterats för tunn 
is/rimfrost (TUI) på vägar i driftstandardklass A3+A4 (se figur 2.8). Det beror i 
huvudsak på få observationer av detta väglag vilket ger ett litet trafikarbete. 
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Figur 2.7  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
A1+A2-vägar i nedre norra Sverige.  
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Figur 2.8  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
A3+A4-vägar i nedre norra Sverige. 
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Figur 2.9  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
B1+B2-vägar i nedre norra Sverige.  
 
 
Övre norra Sverige 
I denna klimatzon har inget is-/snöväglag observerats på vägar i driftstandardklass 
A1+A2 och A3+A4, under någon av förvinterperioderna, och inte heller i någon 
nämnvärd omfattning under senvinterperioderna. Under förvinterperioderna har 
inte ens några olyckor rapporterats, så när som på 2 olyckor på tunn is/rimfrost 
(TUI) på A3+A4-vägar, under föreperiod 3. På packad snö/tjock is (PS) har inte 
heller senvinterperioderna några rapporterade olyckor i dessa driftstandardklasser. 

För samtliga förvinterperioder har endast uppgifter för vintrarna 1995/96 och 
1996/97 funnits tillgängliga. 

Endast för tunn is/rimfrost (TUI) på vägar i driftstandardklass B1+B2, har 
högre olyckskvoter beräknats för för- och senvinterperioderna, än för motsvarande 
högvinterperiod. Här har också de kortare perioderna en högre olyckskvot än de 
längre och förvinterperioderna tycks ha en högre olyckskvot än motsvarande 
senvinterperioder. För A-vägarna har det nästan aldrig varit möjligt att beräkna 
någon olyckskvot eftersom rapporterade olyckor inte motsvarats av något obser-
verat väglag. Olyckskvoterna har i dessa fall blivit ”oändliga” (division med 0).  
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Figur 2.10  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
A1+A2-vägar i övre norra Sverige.  
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Figur 2.11  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
A3+A4-vägar i övre norra Sverige.  
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Figur 2.12  Olyckskvoter för olika is-/snöväglag, under olika vinterperioder, på 
B1+B2-vägar i övre norra Sverige.  
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1 Inledning 
Grundtanken med denna del av Tema Vintermodell är att få en ökad kunskap 
kring trafikolyckor och vinterväder. Problemet är komplext eftersom ett stort antal 
parametrar påverkar den lokala risken för att en olycka skall inträffa. Av denna 
anledning är det viktigt att utveckla metoder som gör det möjligt att generellt 
analysera det tillgängliga materialet.  

Väderinformation hämtas i Sverige från ca 700 VViS-stationer. Stationerna 
mäter en rad olika vädervariabler och de är placerade i lägen där halt väglag bildas 
tidigt. Med hjälp av VViS-stationer kan en detaljerad bild av vädret ges både ur 
ett tidsmässigt och ur ett rumsligt perspektiv. Informationen från VViS-station-
erna är dock inte tillräcklig för att i detalj kunna bestämma vilket väglag som 
rådde vid ett speciellt olyckstillfälle eftersom faktorer som utförda halkbekämp-
ningsåtgärder, lokal vägstandard etc. inte kan beräknas med hjälp av data från 
stationerna. 

Studier av olyckor kopplat till väglag kommer att göras på två olika sätt: 
 

1. I den ena studie ingår statistik från en fem år lång period (1994–1999). 
Antalet olyckor jämförs med vinterindexet VädErs. Exempel på fråge-
ställningar är:  
• hur varierar antalet olyckor med väder, dvs. finns det tillfällen då 

olycksantalet avviker markant från vad som är ”vanligt” 
• vilka vädersituationer är farligast ur trafiksynpunkt 
• förekommer det fler olyckor på osaltade vägar 
• skiljer sig olycksfrekvensen mellan norra och södra Sverige etc.  

 
Metodiken att använda ett vinterindex för väderbeskrivning och att länka detta 
mot antalet olyckor under en speciell vinter har tidigare studerats av Burtwell 
(2002) med ett mycket gott resultat. I denna studie används vinterindexet VädErs. 
VädErs är ett vinterindex som är baserat på svenska förhållanden (Möller, 2002) 
vilket gör att det är ett index som är väl lämpat för analys av olyckssituationer i 
Sverige.  
 
2. I den andra studien kommer enskilda tillfällen att studeras som till exempel 

hur olyckor fördelar sig under en frontpassage. Syftet med denna studie är att 
få en detaljerad bild över hur väglag och olyckor varierar i tid och rum. Ett 
exempel på en sådan studie presenteras nedan.  
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2 Variation av VädErs mellan olika klimatzoner 
De klimatzoner som används i denna studie är de klimatzoner som Tema 
Vintermodell ska baseras på. De fyra klimatzonerna visas i figur 1. Zonerna är 
uppdelade efter länsgränser i övre norra Sverige, nedre norra Sverige, mellersta 
Sverige och södra Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1  De fyra klimatzonerna som används i studien. Blå färg markerar övre 
norra Sverige. Grön färg representerar nedre norra Sverige. Gul färg är 
mellersta Sverige och röd visar södra Sverige. 
 
Vinterindexet VädErs har jämförts för de olika klimatzonerna under vinter-
säsongen 98/99. VädErs är ett vinterindex som baseras på svenska förhållanden. 
Indexet har räknats ut för varje VViS-station i alla klimatzonerna. Sedan har ett 
medelvärde för varje klimatzon räknats ut. Ett högt indexvärde indikerar ett ur 
trafiksynpunkt besvärligt vinterväglag medan ett lågt värde indikerar torr barmark.  

Variationerna under vintersäsongen 98/99 av VädErs mellan fyra olika klimat-
zoner i Sverige visas i figur 2. Figuren visar att väderindexet är relativt konstant 
för de två norra klimatzonerna. De sydligare klimatzonerna har en högre variation 
i klimatindexet. I de norra klimatzonerna har indexet ett högre utslag jämfört med 
de sydliga tidigt på säsongen (oktober) men i november får de två sydliga länen 
relativt plötsliga indextoppar. De stora variationerna i väderindexet VädErs 
fortsätter sedan under hela vintersäsongen i mellersta Sverige och Södra Sverige. 

Toppen i mitten på december (13 december) är samma situation som beskrivs 
nedan. I mitten på januari syns ett tillfälle då en front rör sig från söder till norr. 
VädErs ger ett högt utslag i Södra Sverige och någon dag senare ger indexet ett 
högt utslag i Mellersta Sverige. 
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Figuren visar alltså att de två norra klimatzonerna har ett relativt jämt 
vinterväglag medan de sydligare zonerna har en mycket större variation av 
vinterväglag. I söder kan väglaget ändras mycket snabbt från att ha varit mycket 
bra väglag till mycket dåligt väglag.  

Dessa diagram som övergripande beskriver vädersituationen för vägarna i olika 
delar av Sverige är bra att ha som grund vid ett urval av situationer för den andra 
studien där enskilda situationer väljs ut för att detaljstuderas.  
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Figur 2  VädErs under vintersäsongen 98/99 för de fyra olika klimatzoner som 
används som grund i Tema Vintermodell.  
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Väderindexet VädErs kommer sedan att jämföras mot antalet olyckor. Ett 
exempel på detta är illustrerat i figur 3 där antalet svåra olyckor (svårt skadade 
och döda) plottats mot VädErs i södra Sverige. Jämförelsen görs för att se 
korrelationen mellan halt väglag och olyckor. En studie kommer att göras för de 
fyra olika klimatregionerna under åtta vintersäsonger där en jämförelse kommer 
att göras dels för svåra olyckor men även för olyckor utan personskada och 
lindriga olyckor.  
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Figur 3  Svåra olyckor plottat mot VädErs i Södra Sverige vintersäsongen 98/99.  
 
 
 
3 Olycksfördelningen under frontpassagen 

13 december 1998 
En detaljerad bild över utvecklingen av halt väglag i tid och rum och dess korrela-
tion med olyckor ges av studier över enskilda tillfällen. Dessa tillfällen kan till 
exempel vara en frontpassage som drar in över Sverige som ger olika typer av halt 
väglag under dess rörelse. De perioder som studerats är ca 24 timmar. Ett exempel 
på en sådan studie visas nedan. Perioden som studerats är 24 timmar lång, från 
0:00 till 23:30 den 13/12-98. Perioden har valts ut eftersom det var en situation då 
regn och snöblandat regn föll på en mycket kall vägbana vilket ledde till blixt-
halka. Vädersituationen beskrivs av figur 4. 
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Figur 4  Vädersituationen den 13 december kl. 1:00. 
 
Dagarna innan den 13 december låg en högtrycksrygg över Sverige vilket hade 
bidragit till klart och kallt väder. I södra Sverige låg yttemperaturen runt -10°C. 
När varmfronten drog in över Sverige föll nederbörden som regn eller snöblandat 
regn längs kusterna vilket ledde till blixthalka. Längre inåt land och på högre höjd 
över havet föll nederbörden som snö. På Småländska höglandet föll ca 20 cm snö 
under frontpassagen. Halksituationen var för södra Sverige tidig och det hade inte 
förekommit några andra stora halksituationer tidigare under vintersäsongen vilket 
gjorde att bilisterna var relativt oförberedda på det hala väglaget.  

Olyckornas fördelning (exklusive viltolyckor) under dygnet visas i figur 5. 
Under den 24 timmar långa perioden skedde ca 60 olika olyckshändelser. Olyckor 
med svårt skadade personer inblandade är markerade med en röd triangel. 
Lindriga skador markeras med blå fyrkant och oskadade är markerade med en 
grön cirkel. Inga dödsolyckor inträffade under perioden. Kartan visar att alla svåra 
olyckor ägde rum längs kusten särskilt hårt drabbat var Skåne. I inlandet skedde 
nästan bara olyckor utan personskada som följd. Anledningen till att fler svåra 
olyckor förekom längs med kusten kan vara att nederbörden föll som regn där 
vilket ledde till isiga vägbanor som är ett mycket riskfyllt väglag. Längre inåt land 
föll nederbörden som snö vilket gjorde att många avåkningar skedde, men 
skadegraden var lägre eftersom snöväglag är ett mindre riskfyllt väglag (Wallman, 
2002). 
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Figur 5  Olyckornas fördelning 13/12-98. Olyckor med svårt skadade personer är 
markerade med röd triangel. Lindrigt skadade är markerad med blå fyrkant och 
oskadade är markerade med grön cirkel. Kartan visar ej viltolyckor. 
 
Ett exempel på olycks- och väglagsfördelningen i tid och rum visas i figur 6. 
Väglagsfördelningarna i figur 6 är hämtade från Eriksson, (2001) I figuren har 
Thiessenpolygoner konstruerats för 265 VViS-stationer i södra Sverige. Om 
VViS-stationen visat regn eller slask på frusen vägbana (isbildning) har dess 
polygon markerats med rött. Stationer som visar felvärde är markerade med vitt. I 
figur 6 visas alltså endast VViS-stationer där isbildning förekommer med rött. 
Andra situationer såsom snöfall och rimfrost visas inte. Olyckorna visas med 
bokstäver i figuren. S betyder svårt skadad, L betyder lindrigt skadad och O 
betyder oskadad.  
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Figur 6  Olyckor 13 december 1998 0:00 till 5:30. Svåra olyckor markeras med S, 
lindriga olyckor markeras med L och oskadade markeras med O. Röda polygoner 
betyder att VViS-stationen visar isbildning. Ofärgade polygoner är VViS-stationer 
som visar felvärden. 
 
Frontens rörelse från sydväst mot nordost syns tydligt i figur 6. I början av 
perioden är bara ett fåtal områden rödmarkerade längs västkusten. Vid 1:30 har 
fronten rört sig in över västkusten och två svåra olyckor sker under samma 
halvtimme längs Hallandskusten. Fronten fortsätter sedan att röra sig in över 
Skåne och Blekinge. Anledningen varför frontens rörelse inte syns så tydligt över 
de inre delarna av Sydsverige är att nederbörden föll över Sydsvenska höglandet 
som snö. 

Denna typ av studie gör det möjligt att på ett tydligt sätt få en uppfattning över 
hur sambandet mellan haltväglag och olyckor samvarierar i tid och rum.  
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1 Inledning och avgränsning för delmodellen 
miljö 

En del av tankegångarna inom Tema Vintermodells miljömodell bygger på 
författarens doktorsavhandling: Vintervägsalt och den vägnära miljön: Salt-
exponering via luften, skador på granplantor och systemuppföljning (Blomqvist, 
2001). 

Avgränsningen för Tema Vintermodell är att modellen ska gälla för en 
”typväg” som motsvaras av en tvåfältig väg med mötande trafik under lands-
bygdsförhållanden. Miljömodellen har dessutom avgränsats så att miljöeffekterna 
rör typfall av skadeuppkomst på vegetation samt försaltning av grundvatten. Man 
ska dock komma ihåg att det även är flera av de andra delarna i den totala 
modellen som har bäring mot miljöeffekter, men som ej är tänkta att inarbetas i 
modellen så här långt. Exempelvis kan nämnas utsläpp från halkrelaterade 
olyckor, ökad bränsleförbrukning på grund av försämrat väglag samt spridning av 
föroreningar från fordonskorrosion, vägslitage och vägskador (figur 1). Utsläppen 
från väghållningsfordonen i sig (buller- och avgasemissioner) är något som kan 
värderas redan i dag, åtminstone vad gäller CO2-utsläpp. 
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Figur 1  Andra delar av Tema vintermodell som också har bäring mot miljö, men 
ej behandlas i modellen i detta skede. 
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2 Bakgrund 
De transportpolitiska målen ställer tillsammans med Väglagen krav på att 
transportsystemet hålls tillgängligt även på vintern. Medborgarnas och närings-
livets grundläggande transportbehov måste tillgodoses och transportkvaliteten ska 
vara hög och ingen ska heller behöva dödas eller skadas allvarligt till följd av 
trafikolyckor. Vägverkets regelverk för vinterväghållning (Drift 96) föreskriver att 
natriumklorid används i halkbekämpningssyfte. Dessvärre stannar inte saltet kvar 
på vägen där det har sina önskvärda egenskaper, utan genom trafikens framfart 
förs det, med eller utan snöslask, bort från vägen i form av stänk eller spray, i 
plogmassor eller helt enkelt genom att i lösning rinna av vägen (figur 2). Detta 
leder till att vägens omgivning kommer att exponeras för salt.  
 

 
 
Figur 2  Vägsaltets transportvägar från vägen till omgivningen. 
 
Systemet för hur vägsaltet rör sig mellan olika delar av omgivningen kan 
beskrivas på många olika sätt. Det kan till exempel illustreras som i figur 2 där de 
transportmekanismer och flödesvägar som styr saltets spridning från vägen 
beskrivs. Ett annat sätt att beskriva systemet över saltets flöde är boxmodellen 
nedan (figur 3).  
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Figur 3  En boxmodell över vägsaltets flödesvägar mellan olika komponenter i 
och omkring vägmiljön.  
 
Saltet transporteras antingen genom de olika komponenterna, eller ackumuleras i 
dem. Systemet har sitt ursprung i saltningsfordonet som sprider saltet i fast form, 
befuktat eller i form av lösning på vägytan1. Saltet kommer därefter, antingen av 
sig självt eller med hjälp av fordonens framfart, att lämna vägen på följande sätt: 
Genom avrinning2 kommer saltet nå vägområdet (här menas mark och vegetation 
som ligger under väghållarens rådighet, och inte är att räkna som ren natur) eller 
dräneringssystemen. En liten del kan i vissa fall infiltrera vägytan och nå 
vägkroppens inre3. Genom att stänka upp i luften4 av fordon och deras däck, eller 
vid plogning, kan saltet spridas i form av stänk, spray och torra kristaller för att 
antingen avsättas igen på vägen5, inom vägområdet5, på markytan5 utanför 
vägområdet, på vegetation5 eller på ytvatten5 i närheten. Genom att läcka ut ur 
dräneringssystemen6 eller perkolera ner från vägområdet7 eller markytan7 kan 
saltlösningen nå grundvattnet8. Där markvattnet eller grundvattnet står i kontakt 
med vegetationens rotzon kan upptag i vegetationen9 via rötterna förekomma. En 
liten del av saltet som avsatts på vegetationens bladverk, stam, grenar och kvistar 
kan nå det inre av växten, men en stor del kommer att som krondropp10 eller 
stamflöde10 transporteras till markytan under vegetationen. Det finns alltså många 
transportvägar för saltet att ta sig från saltningsfordonet till ytvattnet, och har det 
inte ackumulerats på vägen så fortsätter det följa vattnets kretslopp ut till haven, 
där det sannolikt kan anses harmlöst. Den miljömässigt intressanta frågeställ-
ningen är vad som hänt på vägen dit. I vissa av komponenterna – där den naturliga 
saltkoncentrationen är mycket låg – kommer den att bli så hög att olika typer av 
skada eller sekundära effekter kan uppkomma (Johansson Thunqvist, 2003). 

Hur den luftburna exponeringen går till har studerats på många olika sätt, bland 
annat genom veckovisa mätningar av saltdepositionen i transekter ut från vägen 
(Blomqvist, 2001). 
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Figur 4  Resultat från veckovis saltdeposition på olika avstånd från vägen 
(Blomqvist, 2001). Bakgrundsdata (blå linjer) kommer från krondroppsnätets 
mätningar på öppet fält (IVL Svenska miljöinstitutet AB).  
 
Resultaten av sådana depositionsstudier visar att det under de flesta mätperioder 
finns en tydlig gradient med större deposition mot vägen (figur 4). Vid vissa 
tillfällen är depositionen nära vägen tusenfalt den vid 200–400 m från vägen. 
Vidare visar resultaten att depositionen inte planar ut vid bakgrundsnivån förrän 
bortåt 100 m från vägen, ibland ännu längre bort. Det visar sig också att det kan 
vara stor variation mellan olika mätperioder, variationen närmare vägen kan 
sträcka sig upp till tre magnituder, samtidigt som variationen från 100 m avstånd 
och bortåt endast sträcker sig en magnitud. I syfte att utröna orsakerna bakom de 
stora variationerna mellan olika mätperioder relaterades depositionsdata även till 
väghållningsåtgärderna samt väderleksförhållanden (Blomqvist, 2001). I figur 5 
(till vänster) har antalet saltningstillfällen plottats som staplar under nio mät-
perioder vintern 2000. Vid jämförelse med saltdepositionen vid 14 m avstånd på 
båda sidorna om vägen finner man att det finns en god överensstämmelse mellan 
antalet saltningstillfällen och mängden saltdeposition. Däremot finns under de 
flesta mätperioderna en tydlig skillnad i saltdeposition mellan de båda sidorna om 
vägen. 
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Figur 5  Till vänster: Saltdeposition och antal saltningstillfällen under nio 
mätperioder mellan 17 januari och 22 mars 2000. 
Till höger: Förhållandet mellan andelen klorid avsatt på sydöstra sidan om vägen 
och andelen vindar med nordvästlig komponent tycks vara linjärt. (� = 1998/99 
12 m, * = 1998/99 20 m, ◊= 2000 14 m)  
 
Relaterar man skillnaden mellan depositionen på de båda sidorna om vägen till 
vindförhållandena under respektive mätperiod, visar resultatet på ett linjärt sam-
band mellan andelen vindar med nordvästlig komponent och andelen salt-
deposition på den sydöstra sidan om vägen. Allra tydligast är detta i båda ändarna 
av den tänkta 1:1-linjen (figur 5, till höger) vilket kan förväntas bland annat 
eftersom det vid växlande vindar kan förmodas spridas mer ojämnt. 
Anmärkningsvärt är dock att vinden tycks spela så stor roll för spridningsmönstret 
redan vid 12–14 m avstånd från vägen. 

Man vet från en mångfald av undersökningar, både från fältinventeringar och 
från laboratoriestudier, att vegetation – till exempel barrträd – kan skadas såväl 
när vägsaltet kommer i kontakt med rötterna som när det avlagras på barrens 
utsida. Den vägnära vegetationens exponering för vintervägsalt medför ett flertal 
negativa effekter till exempel att:  
• tillväxten hos de vägnära träden kan hämmas 
• landskapsbilden blir påverkad av de visuella symptomen på framför allt barr-

träd (figur 6), skadade träd längs vägarna uppfattas negativt och kan kanske 
leda till oro för andra konsekvenser 

• artsammansättningen utefter vägrenarna kan förändras vilket strider mot målet 
med artrika vägkanter 

• vegetation i trädgårdar nära saltade vägar kan skadas, med tomtägarnas oro 
som följd. 
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Figur 6  Saltskadad ungskog av tall utefter E4. Den estetiska försämringen kan 
under vissa betingelser bli avsevärd.  
 
Symptomen på saltskadad barrvegetation framkommer vanligen i samband med 
vårens töperiod i slutet av februari eller mars/april. De vanligaste symptomen är 
att barrspetsarna först blir gula och därefter bronsfärgade och slutligen bruna och 
döda. Nekrosen fortskrider från toppen mot basen av barren och slutligen faller de 
av. Litteraturen avslöjar att gran är den saltkänsligaste arten medan resultaten från 
de inventeringar som tidigare gjorts över saltskadad vegetation utefter det statliga 
vägnätet har visat att tall är mest skadade. Avgörande för bedömningen är hur 
man vill definiera begreppet skada. Medan gran visserligen lättare blir skadad så 
har den ändå en förmåga att tappa de skadade barren och skjuta nya skott som 
under sommaren skyler saltskadorna. Tallen, däremot, har ett annat barrfäste och 
de skadade barren sitter därför kvar på kvistarna under sommaren och de nya 
tallskotten skyler inte skadorna på samma sätt som hos gran. 

Det finns ett stort antal undersökningar över salttåligheten hos olika 
vegetations arter. Omfattande litteratursammanställningar finns till exempel i 
Dobson (1991) och Brod (1993). I övrigt har saltskadad vegetation till exempel 
studerats i relation till koncentrationen av natrium, klorid och andra ämnen i 
växtdelarna eller depositionen utanpå de ovanjordiska växtdelarna eller salthalten 
i marken eller markvattnet (Blomqvist, 1998). 
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Figur 7  Relationen mellan kloridhalten i barr och de visuella skadornas omfatt-
ning. Övre delen en sammanställning av data från litteraturen (Dobson, 1991; 
Brod, 1993) och undre delen ett exempel på skadegraden hos granplantor 
exponerade i vägmiljö (Blomqvist, 2001). 
 
Förhållandet mellan kloridhalten i barr och skadegraden har visat sig följa en s-
formad funktion (Dragsted, 1990). Tolkningen försvåras dock av att saltinnehållet 
kan ”läcka” ut ur de skadade barren samt att andra skadefaktorer kan ha verkat 
allmänt försvagande eller bidragande till skadan. 

Även om det finns många exempel i litteraturen på olika natrium- eller klorid-
halter som uppmätts vid olika skadegrader för ett antal olika vegetationstyper så är 
det däremot väldigt svårt att säga något om vilken väghållningsåtgärd som lett 
fram till vilken exponeringsgrad och därmed medfört skadan. 

Vägverket för dock en medveten strävan att förbättra väghållningen och har 
också genom sitt sektorsansvar och miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
skyldighet att känna till miljöeffekterna av sin verksamhet samt vidta åtgärder för 
att minska eller förhindra att skador uppkommer. Saltanvändningen på det statliga 
vägnätet har ungefär fördubblats sedan 1970-talet och har under de senare 
säsongerna varierat kring ungefär 200 000–300 000 ton salt per säsong (figur 8).  
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Figur 8  Saltförbrukning på det statliga vägnätet i Sverige under vinter-
säsongerna 1976/77–2002/03  
 
Regelverken för vinterväghållningen på de statliga vägarna har ändrats en 
handfull gånger under 1990-talet (figur 8). Vintersäsongen 1993/94 användes över 
400 000 ton salt på det statliga vägnätet och 1996 sattes ett mål på högst 
200 000 ton upp för saltförbrukningen år 2000. Räknar man ut saltförbrukningen 
för kalenderåret 2000, uppgår den till 196 700 ton salt. Man kan alltså säga att det 
målet uppnåddes. Däremot går det inte att säga vilken förändrad miljöbelastning 
detta medförde. För det fortsatta arbetet med minskning av saltförbrukningen har 
dock strategin ändrats till att i stället gälla utveckling av ett saltindex som utgår 
från de under hela vintersäsongen rådande väderförhållandena. Genom att jämföra 
den faktiska saltanvändningen med den som skulle ha föranletts av de uppkomna 
väderförhållandena enligt regelverket för vinterväghållning kan man utröna 
entreprenörernas effektivitet.  

Men det räcker antagligen inte att ”salta så lite som möjligt” för att minimera 
skadeuppkomsten. För försaltningen av grundvattnet är en minskning av den 
totala mängden salt som används per säsong och avrinningsområde antagligen av 
avgörande betydelse, men vad det gäller uppkomsten av skada på vegetation 
spelar sannolikt snarare exponeringsmönstret (mängd, tidpunkt på året, antal 
exponeringstillfällen, etc.) en större roll. Och, som tidigare nämnts, det är viktigt 
för väghållarens möjligheter att tillämpa kunskapen om hur skada uppkommer, att 
denna är baserad på väghållarens egen åtgärdsarsenal. 

Det är här som VTI:s Tema Vintermodell kommer in. 
Ska man få insyn i vilka förändringar i väghållningsstrategin som leder till 

vilken förändring i exponeringsmönstret, måste man basera en modell på studier 
av de variabler som styr de olika transportmekanismerna i en rumslig och tids-
mässig upplösning som tillåter att dessa analyseras.  
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2.1 Delmodellens syfte 
Miljömodellen i Tema Vintermodell syftar till att simulera vägomgivningens 
exponering för salt utifrån väder, väglag, trafik och saltningsstrategi. Baserat på 
valda toleransnivåer (kända eller antagna) räknas sedan den modellerade expone-
ringen om till miljöeffekter för vägnära vegetation och grundvatten. Genom att en 
kostnad ansätts till respektive miljöeffekt kan miljönyttan av en förändrad väg-
hållningsstrategi sättas i relation till övriga effekter och nyttor. 
 
2.2 Modellansats 
Vintermodellen syftar till att kunna beskriva effekterna av väder, trafik och 
vidtagna åtgärder vid en typväg som är 7–9 m bred med driftstandardklass A3 
(ÅDT: 1 500–3 000 fordon per dygn) och en hastighet av 90 km/h. Delmodell 
miljö utgår i första hand från effekter från exponeringen av salt till vägens om-
givning. Effekterna från exponeringen för vägsalt rör i första hand den vägnära 
vegetationen och grundvattnet. I fallet grundvatten tas i modellen, i det här skedet, 
ej hänsyn till den laterala spridningen av saltet, utan all tillförd saltmängd beräk-
nas förr eller senare nå grundvattnet.  
 
Begrepp 
Liksom i Tema vintermodellens väglagsmodell används följande beteckningar för 
tidsbegrepp: Klockan t anger en tidpunkt uttryckt i hela klockslag, t.ex. kl. 9.00, 
kl. 10.00 etc. Förenklat skrivs detta kl. 9, kl. 10 etc. Timme t avser en tidsperiod 
på en timme. Till exempel avser timme 9 perioden 9.00–9.59. 
 
Trafiken (flödet) räknas om till personbilsekvivalenter (PBekv) som är summan av 
antalet personbilar, lastbilar och lastbilar med släp där lastbilar och lastbilar med 
släp multiplicerats med varsin koefficient (PBekv = pb · 1 + lb · klb + lbs · klbs). 
Koefficienterna klb och klbs kalibreras ur fältdata. 
 
Väglaget i hjulspåren räknas om till ett mått, en väglagsfaktor (VLFtimme t) där 
packad snö (o.dyl.) verkar dämpande och våt barmark och slask verkar främjande 
för tillgängliggörandet av saltförrådet.  
 
Vinden (hastighet och riktning) räknas om till vindvektorns vägvinkelräta 
komposant.  
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Figur 9  Dataflöde från väglagsmodellen (gröna boxar) till miljömodellens första 
steg: exponeringsmodellen. 
 
Saltförrådet (Restsalt) 
Den kemiska halkbekämpningen sker med natriumklorid. Varje åtgärd leder till en 
saltgiva med en viss mängd salt (g/m2) och spridningsbredd (m). Saltet kommer 
att omfördelas på vägen och lämna vägytan genom fordonens framfart, plognings-
åtgärder och avrinning. Den mängd restsalt som finns kvar på vägytan klockan t 
utgör det förråd (F) som är källan till exponeringen under nästkommande 
timme. Förrådet är en funktion av den ackumulerade trafikmängden (PBekv ack), 
väglaget och eventuella plogningsåtgärder samt regntillfällen sedan givan tillförts 
vägytan.  
 
Förråd: Ftimme t = f (givakl. t, PBekv ack, väglagsfaktor, plogningsåtgärd, nederbörd)   
 
I de inledande studierna har följande funktion använts för att beskriva utveck-
lingen av saltförrådet på vägen: 
 

( )ackekvgavklingnin PBk
ttimmettimme egivaF _

__
⋅−⋅=       
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Emissionspotentialen, Emissionen och exponeringen 
Trafikflödet och väglaget under timme t kommer därefter vara drivkrafterna för 
att föra det tillgängliga saltet upp i luften så att det genom vindens försorg kan 
föras till vägomgivningen. Väglaget verkar antingen hämmande eller under-
lättande för den fortsatta spridningen. 
 
Emissionspotential: EPtimme t = f (PBekv timme t, VLFtimme t) 
 
Emission: Etimme t = f (EPtimme t, vindtimme t) 
 
Exponering: Vdeptimme t = f (Etimme t, avstånd, bakgrund)  
 
 
 
3 Metoder 
Vad gäller vegetationen beräknas exponeringen av den lufttransporterade salt-
depositionen utifrån fältmätningar av detta med saltabsorberande aerosolfilter på 
vindflöjel vid olika avstånd från och på båda sidorna om vägen. Exponeringstiden 
varierar beroende på de yttre omständigheterna mellan 0,5 h och 24 h. Filtren 
bytes efter exponeringen och transporteras till VTI för urlakning av den på filtret 
avsatta saltmängden. 
 

VViS-stolpe med 
trafikräkning

Vindflöjel med 
aerosolfilter

VViS-stolpe med 
trafikräkning

Vindflöjel med 
aerosolfilter

 
Figur 11  Fältlokal Vimmerby: VViS-stolpe, vindflöjel och Mats Gustafsson. 
 
Saltförrådet på vägen mäts med restsaltmätare SOBO 20 (figur 12). Mätningarna 
genomförs med vägen uppdelad i sektioner och utgörs av medelvärdet av minst tre 
mätningar per sektion. 
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Figur 12  Fältlokal Vimmerby: Restsaltmätning med SOBO 20. 
 
3.1 Fältlokaler 
För fältförsöken har hittills två lokaler utnyttjats, dels Rv 34 vid Vimmerby, dels 
Lv 1050 vid Klockrike. Vid Vimmerby (Rv 34) utnyttjas den befintliga VViS-
installationen med registrering av vind, temp, nederbörd i 30 minutersintervall. 
Dessutom finns vid lokalen en induktiv trafikräknare med registrering av trafiken 
i 60 minutersintervall. I Klockrike (Lv 1050) installerades vid fältmätnings-
lokalerna egen mätutrustning för registrering av trafik, vind, temp och luft-
fuktighet i 10 minutersintervall. Trafikmätningen har här skett med slangar vilket 
medför att de behöver kopplas loss vid passage av plogbil. 
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3.2 Mätomgångar: 
Fältförsök nr 1: 2002-02-21, 13.00 till och med 2001-02-22, 18.00 Vimmerby  
Fältförsök nr 2: 2002-12-16, 11.00 till och med 2002-12-17, 9.00 Vimmerby  
Fältförsök nr 3: 2003-01-28, 15.00 till och med 2003-01-29, 13.00 Vimmerby  
Fältförsök nr 4: 2003-02-10 till och med 2003-03-07 Klockrike 
Fältförsök nr 5: 2003-03-07, 5.30 till och med 2003-03-07, 16.00 Klockrike 
 
Fältförsöksmatris 

Fältförsök: Vind Väglag Åtgärder Trafik Filter Stänk Restsalt 

Ja1 1) VViS Ja Ja Ja Nej Nej 

2) VViS Ja Ja Ja2 Nej Ja3 Ja 

Ja Ja Ja2 3) VViS Ja Nej Ja 

4) Ja Ja4 Ja Delvis Ja Nej Ja 

5) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
1. Endast passagetillfällen för väghållningsfordon, enskild saltning ej känd. 
2. Delvis för kort exponeringsintervall. 
3. Ej komplett mätning 
4. Endast 6–24h intervall 

 
 
 
4 Resultat 
Här presenteras några resultat från beräkning av personbilsekvivalenter, beräkning 
av väglagsfaktor, mätning och modellering av restsalt, samt vägomgivningens 
exponering för klorid. En del av resultaten är hämtade ur de två artiklar 
(Blomqvist & Gustafsson, 2004; Gustafsson & Blomqvist 2004) som presentera-
des vid TRB Sixth International Symposium on Snow Removal and Ice Control 
Technology i Spokane, Washington, 7–9 Juni, 2004. 
 
4.1 Beräkning av personbilsekvivalenter (Pbekv) 
Det är trafiken tillsammans med väglaget och vinden som tycks ha störst 
betydelse för de mekanismer som för bort saltet från vägen. Olika fordon har dock 
olika stor potential att bilda stänk och spray. Därför räknas alla fordon om till 
personbilsekvivalenter (Pbekv). Spridningsmekanismerna styrs av fordonens 
förmåga att dels lyfta upp saltet/dagvattnet från vägbanan, dels stänka bort det. 
Men även förmågan att hålla saltaerosolerna i luften genom den turbulens som 
bildas av vinddraget har betydelse. Turbulensen är relaterad till energiåtgången 
enligt E=1/2·CD·v2·A. Givet att CD = 0,4 och A = 1,5*2,0 m2 för personbilar och 
CD = 0,8 och A = 4,0*2,5 m2 för lastbilar är relationen personbil till lastbil ett till 
sex (Norem, 2003). Men de spraybildande egenskaperna hos ett personbilsdäck 
och ett lastbilsdäck skiljer sig också åt bland annat beroende på däckens skilda 
bredd, mönster och kurvatur. Dessutom skiljer sig spraybildningen åt beroende på 
olika stänkskydd (spray suppression system) på enskilda fordon.  
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Splash and spray generation mechanisms 

After: Weir and Strange 1978, U.S.D.O.T. Report No FHWA-RD-79-84

Splash:

Spray:

 
Figur 13  Stänk- och spraybildning är främst beroende av fordonstyp, hastighet 
och väglag.  
 
4.2 Beräkning av väglagsfaktor 
Här är den ackumulerade trafiken från två mättillfällen under fuktig barmark 
plottad mot avklingningen av saltförrådet (restsalt) på vägen (figur 14). Ur 
kurvanpassningen fås en väglagsfaktor (VLF) som används vid modellering av 
förändringen av saltförrådet. 
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Figur 14  Den ackumulerade trafikens (personbilsekvivalenter) påverkan på 
mängden restsalt i hjulspår. Till vänster Klockrike 2003-02-19–2003-02-21, till 
höger Vimmerby 2002-12-16–2003-12-17. 
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4.3 Mätning av saltförrådet (restsalt) 

Av någon anledning tycks salt-
mängderna öka här i de båda körfälten –

trots att saltning inte utförts!

En viss mängd 
salt ansamlas 

mellan hjulspåren

Mycket salt finns lagrat 
på den smala remsan 
utanför kantlinjerna

Gammalt salt ligger kvar 
och försvinner långsamt 

från vägbanan

 
Figur 15  Restsaltmätningar i Klockrike. 
 
Mätningarna av restsalt på vägbanan visar att det ofta är större variation tvärs väg-
banan vid ett mättillfälle än det är i en och samma ”mätposition” 6 timmar senare. 
Saltet tycks ackumuleras utanför kantlinjen och mellan hjulspår (figur 15, 16 och 
17). Restsalt kan ses avklinga långt snabbare under väglaget våt barmark (figur 
16) jämfört med väglagen torr och fuktig barmark (figur 15 och 17). Väglags-
faktorn för detta väglag tycks ligga i storleksordningen en tiopotens större än vid 
fuktig barmark. Här behövs dock mer fältdata för utveckling av korrekta 
väglagsfaktorer. 
 

22:30 10 g/m2 03:28 15 g/m2 04:35 15 g/m222:30 10 g/m2 03:28 15 g/m2 04:35 15 g/m2

 
Figur 16  Restsaltmätningar i Vimmerby under väglagsförhållande våt barmark. 
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Figur 17  Restsaltmätningar i Klockrike under väglagsförhållandena torr till 
fuktig barmark (Ur: Blomqvist & Gustafsson, 2004). 
 
4.4 Modellering av saltförrådet (restsalt) 
Vid modelleringen av restsaltförrådet i exemplet nedan har medelvärdet av salt-
mätningarna i vänster hjulspår använts. Detta medför dock att en ökning av salt-
mängden kan uppkomma utan att saltning skett eftersom en omfördelning av 
saltet på vägbanan tycks kunna ske vid exempelvis en fuktighetsökning. I 
modellen över saltförrådets avklingning över tiden har väglagsfaktorn ur figur 14 
använts, kopplat till den ackumulerade trafiken, timme för timme. Den lång-
sammare avklingningen under den 22 och 23 februari beror på den lägre trafik-
volymen då dessa dagar var lördag och söndag. 

168 VTI meddelande 958 



 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

20
03

 0
2 

18

20
03

 0
2 

19

20
03

 0
2 

20

20
03

 0
2 

21

20
03

 0
2 

22

20
03

 0
2 

23

20
03

 0
2 

24

20
03

 0
2 

25

20
03

 0
2 

26

20
03

 0
2 

27

20
03

 0
2 

28

R
es

ts
al

t (
g 

m
-2

)

 
Figur 18  Modell av saltförrådets (restsalt) minskning i vänster hjulspår som en 
funktion av den ackumulerade trafiken (personbilsekvivalenter). Data från 
Klockrike. Den 22–23 februari är lördag och söndag. Den mindre trafiken under 
helgen ger den långsammare avklingningen av saltförrådet.  
 
Nedan (figur 19) visas saltningsåtgärder och restsaltmätningar från Klockrike 
8 februari–8 mars. Restsaltmätningen och saltgivorna har god överensstämmelse. 
Notera uppgången den 13 februari som misstänks vara resultat av omfördelning 
av saltmängden orsakad av en fuktighetsökning på grund av mycket lätt snöfall 
vid det tillfället. Möjligen kan diskrepansen mellan modell och uppmätta resultat 
den 15–16 februari förklaras av samma fenomen. Från den 27 februari tycks 
saltmängderna överskattas i modellen, vilket förmodligen kan vara orsakad av att 
den valda väglagsfaktorn inte är representativ för den perioden. Utvecklingen av 
väglagsfaktorer fortgår i det pågående arbetet inom Tema Vintermodell. 
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Figur 19  Restsaltmätningar, modell av saltförrådets (restsalt) minskning i 
vänster hjulspår och saltgivornas storlek och tidpunkt. 
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4.5 Omgivningens exponering för salt 
Variationen hos saltets spridningsmönster kan illustreras av diagrammen nedan 
(figur 20, 21). Vid mätningarna den 16 februari sprids saltet företrädesvis till den 
södra sidan, den 22 februari till båda sidorna och den första mars till den norra 
sidan. Vinden bedöms vara den avgörande faktorn för på vilken sida den luftburna 
saltexponeringen kommer att ske. Därför modelleras omgivningsexponeringen 
utifrån emissionspotentialen och den vägvinkelräta vindkomposanten (Gustafsson 
& Blomqvist, 2004). 
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Figur 20  Saltexponering på båda sidorna om vägen på 10 meters avstånd i 
Klockrike. 
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Figur 21  Spridningsmönstret på respektive sida om vägen i Klockrike i de tre 
utpekade exemplen i figur 20. 
 
 
 

170 VTI meddelande 958 



 

5 Fortsatta fältstudier 
Tema Vintermodell pågår med fortsatta fältstudier även under fältsäsongerna 
2003/04 och 2004/05. Dessutom preciseras typfallen vad gäller vegetation och 
hydrogeologi, intressenter för värderingen och skadans värde. Utveckling och 
kalibrering av delmodellerna fortsätter och resultatet redovisas 2005. 
 
 
 
6 Slutkommentarer 
Upplägget av Tema Vintermodell utgör en unik möjlighet att kombinera många 
olika typer av mätningar från ett och samma tillfälle vid en och samma lokal. 
Men, komplexiteten hos miljökomponenterna och bristen på data leder till 
svårigheter att kunna generalisera effekterna annat än till de typfall som valts. 
Därför ligger det en stor poäng i att modellen hålls öppen vad gäller val av 
sårbarhet, dos-responsfunktion, värderingsmått, etc. för att modellen i framtiden 
skall kunna göras giltig även för andra typfall. 
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