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Tema Vintermodell  
Dokumentation av föredrag vid vinterdriftskonferens i Værnes, Norge 15-16 mars 
2004. 

 
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 
kalkylmodeller 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 bedrivs för närvarande (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 
trafikpolitiska 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 
kunskapsföretag 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.  



2. Vägverkets krav och specifikationer 
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. 

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 
standardfrågor 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? 
 

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). 
• åtgärdstillfällen (snöröjning/hyvling/halkbekämpning). 
• resursförbrukning (sand/salt). 
 

Modellen begränsas till att omfatta: 
• landsbygdsförhållanden. 
• tvåfältig väg med mötande trafik. 
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3. Vintermodellens struktur 
Nedanstående flödesschema visar strukturen på Vintermodellen.  

Geografi
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Prognos
VViS m.fl.

Åtgärder

Väglag

Framkomlighet
(hastighet, flöde)
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kostnader
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Väder
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Olycksrisk 
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Miljö-
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förbrukning
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Åtgärdskostnad
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Skador
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kostnader

OptimeringTrafikant-
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Figur 1  Flödesschema Vintermodell. 

 
 

4. Väglagsmodellen 
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, bräns-
leförbrukning och miljöpåverkan.  

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 södra och mellersta 
Sverige. 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.  
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Modelluppbyggnad 
Den första versionen av väglagsmodellen kommer att byggas upp enligt följande. 
Se också figur 2 nedan. 

Indata 
− Väglag under timme t på nivån observationsyta (ett körfält indelas i fem 

observationsytor: körfältskant, höger hjulspår, mellan hjulspår, vänster 
hjulspår samt vägmitt).  

− 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.  
 

 
 

 
 

Åtgärder, timme t+1 
plogning, saltning, 

sandning, hyvling 

Figur 2  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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Fältmätning av nedslitningsförlopp  
I slutet av januari 2003 gjordes ett försök att mäta nedslitningsförloppet i packad 
snö/tjock is till följd av dubbdäckstrafik. Mätplatsen låg på riksväg 45 strax norr 
om Åsarna i södra delen av Jämtlands län. Väglaget var ca 1 cm tjock is. 

För att mäta nedslitningsförloppet användes Primalen, som är en liten 
självgående mätvagn som normalt används för att mäta längs- eller tvärprofiler på 
belagda vägar sommartid. Primalen placeras i startpunkten, vägmitten, och riktas 
in mot slutpunkten för mätningen, vägrenen. Se figur 3. Sedan kör den själv och 
mäter ytans höjdläge, tvärprofilen, fram till slutpunkten. Repeterbarheten är 
mycket god.  

 

 
Figur 3  Primalen har just lämnat startpunkten i vägmitten.  

 
Under fyra dagar mättes samanlagt 38 tvärprofiler. Genom att lägga in dessa i 
samma diagram skulle den successiva nedslitningen framgå. Dessvärre råkade vi 
ut för problem med mätdatainsamlingen, vilket gjorde att nedslitningen inte kunde 
utvärderas på detta enkla sätt. I stället togs genomsnittliga tvärprofiler fram från 
mätdag 1 och 4 med manuella metoder. Resultatet framgår av figur 4. 

 
 

 
Figur 4  Genomsnittliga tvärprofiler från dag 1 (ljus linje) och dag 4 (mörk linje) 
lagda på varandra. 
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Nedslitningen i hjulspåren mellan första och sista mättillfälle, ungefär tre dygn, 
kunde då uppskattas till som mest ca 1 mm. På grund av den manuella metoden 
finns det givetvis en ganska stor osäkerhet i denna uppskattning. 

Under samma period var antalet dubbdäcksförsedda personbilar som slitit på 
den tjocka isen 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 Åsarna 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. 

 
5. Framkomlighetsmodellen 
Syfte 
Utvecklingen av en modell för sambanden mellan hastighet respektive flöde och 
väglag kräver omfattande, väl kontrollerade väglagsobservationer och 
trafikmätningar. Tidigare utförda studier är dessvärre av begränsat värde: avsikten 
har inte varit att studera problem av denna detaljeringsgrad, trafikmätnings-
utrustningen har inte fungerat väl i vintermiljö och väglagsobservationerna har 
inte företagits tillräckligt ofta. 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 

hantering och strukturering samt någon metod för att analysera resultaten. 
Syftet med detta projekt var i inledningsskedet 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 väglag 
• utveckling av databas och databashanterare för mätdata 
• utveckling av analysmetod. 

 
Metod 
Observationsplatser 
Valet av mätplatser gjordes som nämnts på grundval av vägtyp, trafikflöde, 
driftstandardklass och sannolikheten för vinterväglag (beroende på geografiskt 
läge); dessutom beaktades avståndet till närmaste VViS-station för 
väderbevakning samt trafiksäkerheten vid observationsplatsen. Vägbredden 
valdes i intervallet 6-10 m, det vill säga tvåfältiga vägar med inga eller smala 
vägrenar. 
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Årsdygnstrafiken skulle vara måttlig, 1500-4000 fordon. 
Önskemålet om frekventa och gärna långvariga vinterväglag medförde att vi 

förlade första säsongens mätningar till de inre delarna av mellersta Sverige och 
företrädesvis på vägar med driftstandard B1, som normalt är osaltade. Under 
följande säsonger upprättades nya observationsplatser längre söderut där alla 
vägar (med ett undantag) hade driftstandardklass A3, d.v.s. saltades.  

 
Trafikmätningar 
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. Vid inmatningen i databasen 
kategoriserades lastfordonen endast i grupperna med respektive utan släp, det vill 
säga data för tre fordonskategorier lagrades. Dessutom beräknades samtidigt 
medelhastigheter och flöden totalt för båda riktningarna. 

 
Väglagsobservationer 

Väglagsobservationer gjordes på en mycket detaljerad nivå där tillståndet på 
vägen beskrivs för fem delytor på körfältet: körfältskant, höger hjulspår, mellan 
hjulspår, vänster hjulspår samt vägmitt. 

Observationerna skedde från två gånger per dag till en gång per timme, 
beroende på väder- och väglagsförhållanden. Observationerna utfördes normalt på 
vardagar mellan kl. 06-20 och alltid på ett och samma körfält. 

Protokollen skickades till VTI varje vecka för kontroll och inmatning i 
databasen. För att kunna göra jämförelser på väglagsnivå var det nödvändigt att 
konvertera de detaljerade observationerna till ett hanterbart antal väglag. 
Åtskillnad gjordes mellan 18 olika väglag (se det följande avsnittet Resultat). 

 
Väderinformation 
Väderdata erhöll vi från den VViS-station som var närmast observationsplatsen. 
Dessa data förädlades via Vägverket med redovisning på timnivå och matades in i 
databasen. 

Även väglagsobservatörerna gjorde väderiakttagelser: uppehållsväder, 
nederbörd (typ och intensitet), snödrev/snörök samt siktförhållanden, detta visade 
sig vara en utmärkt komplettering till VViS-data. 

 
Databas 
Databasen är skapad i 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 (VViS-data). 
• väglagsobservationer på delytenivå. 
• 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 
databashanteraren för att ta fram underlaget för den statistiska analysen med 
parjämförelsemetoden, nämligen en rapport i form av en textfil, som innehåller 
väglagspar med tillhörande trafik- och väderdata (se nedan). 

 
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. 

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 
parmedlem 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. 
Detta kräver att sofistikerade matematiska och statistiska metoder tillämpas. 

 
Resultat 
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 
utjämningsberäkning, så att värdena för varje väglag enbart knyts till 
referensväglaget (torr barmark). 

Samtliga resultat för varje mätplats, säsong och fordonskategori återfinns i den 
slutrapport, som kommer att publiceras under våren 2004, dock endast för 
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hastighetsförändringarna. Något statistiskt säkerställt samband mellan väglag och 
flödesändringar kunde inte konstateras. 

Bortsett från de förväntade flödesändringarna så verifierades våra hypoteser 
beträffande hastighetsanpassning 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. 
 
Ett exempel på resultat ses i figur 4, där de relativa hastighetsförändringarna visas 
i stapeldiagram för en mätplats och säsong, gemensamt för de tre 
fordonskategorierna. 
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Figur 4  Limskogen 1999-2000: relativa hastighetsändringar vid olika väglag för 
de tre fordonskategorierna. 

 
 

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. 
• Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is. RIM, TUI. 
• Stabila väglag: packad snö eller tjock is. PS ,TJI. 
• Lösa väglag: lös snö eller snömodd. LS, 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), S(B,ÖVR). 

• Spårslitage: med tunn is i spåren (tre fall som ovan). S(TUI,PS), 
S(TUI,LS), S(TUI,ÖVR). 

För spårslitageväglag gäller att is eller snö slitits bort i hjulspåren, så att 
beläggningen är synlig, det möjliga tillståndet i spåren är då antingen barmark 
eller tunn is. 
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6. Olycksriskmodellen 
Syfte 
I Tema Vintermodell studeras olycksrisken vid olika vinterväglag till en början i 
ett par olika delprojekt. Syftet med delprojekt 1 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. 

Syftet med delprojekt 2 är att undersöka hur olyckskvoten vid is-/snöväglag 
varierar under vintern. Variationen i olyckskvoten mellan för-, hög och 
senvinterperioden ska studeras. 

Väglagen begränsas till de fem, som förekommer vid polisens olycksrapporte-
ring: torr barmark, fuktig/våt barmark, tunn is, packad snö/tjock is och lös 
snö/snömodd. Olycksmaterialet omfattar samtliga olyckor på det statliga vägnätet 
exklusive viltolyckor. I en fortsättning kommer olyckor med skadeföljden svår 
personskada eller dödsfall att studeras. 
 
Hypoteser 
Följande hypoteser formuleras för delprojekt 1: 
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. 
 
De hypoteser som undersöks i delprojekt 2 är:  
6. Olyckskvoten på is-/snöväglag är högre under för- och senvintern än under 

högvinterperioden. 
7. Olyckskvoten på is-/snöväglag är högre ju kortare tid det väglaget 

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

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

I tidigare undersökningar har man konstaterat höga olyckskvoter vid is-/ 
snöväglag, om än med stora spridningar. Olyckskvoten har t.ex. konstaterats 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 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 ”pessimistmodellen”, till skillnad mot 
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”optimistmodellen”, där man antar att olycksrisken på vinterväglaget är konstant 
och man därför kan tillgodoräkna sig hela säkerhetsvinsten.  

 
Metod 
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 2000 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. 

Ur VDB har uppgifter hämtats om trafikarbetet i varje driftstandardklass och 
län samt polisrapporterade olyckor per väglag och län. Data summerades därefter 
till klimatzonsnivå. 

 
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. 

Delprojekt 1 
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. Olyckskvoterna kan också relateras till 
varaktigheterna för respektive vinterväglag (trafikarbetet på respektive 
vinterväglag i förhållande till totala trafikarbetet under vintersäsongen).  

Delprojekt 2 
För att undersöka om förekomsten av ett is-/snöväglag utgör en högre olycksrisk i 
början och slutet av en vinter i jämförelse med själva ”högvintern”, beräknades 
olyckskvoterna för tre olika långa för- och senvinterperioder (i princip 2, 4 
respektive 6 veckor). Dessa olyckskvoter har sedan jämförts med olyckskvoten 
för motsvarande högvinterperiod. Längden på högvinterperioderna varierade för 
olika delar av landet.  
 

VTI särtryck 367 11 



Resultat 
Om man beräknar de trafikarbetsmässiga andelarna för varje is-/snöväglag och för 
varje säsong, finner man att de varierar kraftigt inom varje klimatzon. 

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. 

I figur 5 visas ett exempel på sambanden.  
 

Olyckskvot - varaktighet, klimatzon mellersta Sverige
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Figur 5  Olyckskvotens variation för tre vinterväglag med den trafikarbetsmäs-
siga andelen för respektive väglag. 

 
Om man beräknar de relativa olyckskvoterna (d.v.s. relativt olyckskvoten på 

torr barmark) får man ett intressant resultat. Likheten mellan klimatzonerna blir 
påtaglig för varje väglag. För de relativa olyckskvoterna tycks det alltså finnas fog 
för att jämka samman kurvorna för 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. I 
figur 6 visas dessa samband. 
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Figur 6  Den relativa olycksriskens beroende av väglagens varaktighet under 
vintersäsongen. 

 
 

I figur 7 visas ett exempel på hur olyckskvoten på samtliga is-/snöväglag varierar 
mellan de olika vinterperioderna. I figuren innebär 79/0 att under denna 
föreperiod har 79 olyckor rapporterats på vinterväglag, detta väglag har emellertid 
inte rapporterats under perioden. 120 och 1600 är olyckskvoten under respektive 
period. 
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Figur 7 Olyckskvoter för is-/snöväglag under olika vinterperioder i mellersta 
Sverige.  
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Slutsatser 
För delprojekt 1 kan resultaten sammanfattas sålunda: 
• Is-/snöväglag har generellt sett cirka 3–30 gånger högre olyckskvot än den 

för torr barmark, med väglaget tunn is som det farligaste. 
• Olyckskvoterna vid olika is-/snöväglag har ett exponentiellt samband med 

den andel av det totala trafikarbetet under vintersäsongen, som utförs på 
det aktuella väglaget. 

 

Slutsatserna från delprojekt 2 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 

förvinterperioder. 
 
 

7. Miljömodellen 
De transportpolitiska målen ställer tillsammans med Väglagen krav på att 
transportsystemet hålls tillgängligt även på vintern. Medborgarnas och 
näringslivets 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 vinterväghållningen 
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. 
Detta leder till att vägens omgivning kommer att exponeras för salt.  
 

S tän k  o ch
p lo g n in g S p ra y

A v rin n in g
G ru n d v a tten tran sp o rt

V in d

B a k g ru n d s de p o sitio n
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Man vet från en mångfald av undersökningar, både från fältinventeringar och 
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 som till exempel att:  

• Tillväxten hos de vägnära träden kan hämmas.  

• Landskapsbilden blir påverkad av de visuella symptomen på framför allt 
barrträd. Skadade träd längs vägarna uppfattas negativt och kan kanske 
leda till att trafikanterna oroas 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.  

 
Symptomen på saltskadad barrvegetation framkommer vanligen i samband med 
vårens töperiod i slutet av februari eller mars. 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. 

I VTI:s Tema Vintermodellen beräknas exponeringsgraden utifrån data som 
används i Väglagsmodellen plus data som beskriver den tillgängliga saltmängden 
på vägbanan. Exponeringen under timme t är en funktion av saltförrådet, väglaget, 
antal personbilsekvivalenter (tung trafik räknas om till personbilar) och 
vindförhållandet. 
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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 salt beräknas förr 
eller senare nå grundvattnet. Vad gäller vegetationen beräknas exponeringen av 
den lufttransporterade saltdepositionen utifrån fältmätningar av detta med 
saltabsorberande aerosolfilter som exponeras vid olika avstånd på båda sidorna 
om vägen i olika tidsintervall. Filtren bytes efter exponeringen och transporteras 
till VTI för urlakning av den på filtret avsatta saltmängden. 
 

 
 
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 lämna vägytan genom fordonens framfart, plogningsåtgärder 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. Förrådet 
kontrolleras under fältförsöken med SOBO restsaltmätare. Trafikflödet och 
väglaget under timme t kommer därefter vara drivkrafterna för att föra saltet upp i 
luften så att det genom vindens försorg kan föras till vägomgivningen. Väglaget 
verkar antingen hämmande eller underlättande för den fortsatta spridningen. 

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.  
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Men även förmågan att hålla saltaerosolerna i luften genom den turbulens som 
bildas av vinddraget har betydelse. Turbulensen är relaterad till energiåtgången 
enligt AvCE D ⋅⋅⋅= 2

2
1 . 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. 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.  

 
 
Splash and spray generation mechanisms 

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

Splash:

Spray:

  
Stänk- och spraybildning är främst beroende av fordonstyp, hastighet och väglag.  
 
Mätningarna av restsalt på vägbanan visar att det ofta är större variation tvärs 
vägbanan vid ett mättillfälle än det är i en och samma ”mätposition” 6 h senare. 
Saltet tycks ackumuleras utanför kantlinjen och mellan hjulspår. 

 

Mätning av restsalt på vägbanan
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Vid modelleringen av restsalt har medelvärdet av saltmätningarna i vänster 
hjulspår använts. 

Här nedan syns saltningsåtgärder och restsaltmätningar från fältlokalen i 
Klockrike 10 feb–6 mar 2003. Restsaltmätningen och saltgivorna har god över-
ensstämmelse, men modellen som bygger på trafikens saltbortförande egenskaper 
kan både underskatta och överskatta restsaltmängden på vägbanan. 
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Underskattningen av restsaltet i hjulspåren den 13–14 och 16 februari beror 
sannolikt på att salt som legat på vägkanterna och i vägmitten tillgängliggjorts av 
ett lätt snöfall som fuktat upp vägbana och saltet har då kommit att omfördelas 
över hela vägbredden. Överskattningen av saltmängden efter den 27 februari beror 
sannolikt på att väglaget då varit fuktigare än vid den period som användes för 
kalibrering av modellens väglagsfaktor. För närvarande pågår datainsamling som 
ska möjliggöra kalibrering av modellen till flera väglag. 

Projektet fortsätter med fältmätningar även under vintersäsongen 2004/05 och 
avslutas 2005-12-31. 
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Ersättningsmodell för vinterväghållning  
Dokumentation av föredrag vid vinterdriftskonferens i Værnes, Norge 15-16 mars 
2004. 

 
1 Allmänt 
En bra ersättningsmodell för att, utifrån vinterns karaktär, reglera kostnader för 
vinterväghållning mellan beställare och utförare kräver två väl fungerande del-
modeller. 
• En delmodell som beskriver vädret under vintersäsongen. 
• En delmodell som kopplar väderbeskrivningar till åtgärdsbehov/resursinsatser. 

Grunden för väderbeskrivningar är rådata från enskilda stationer i Vägverkets 
system för vägväderinformation, VViS, eller från s.k. MESAN-analyser från 
SMHI. VViS-stationerna genererar punktvärden, medan MESAN anger värden 
som medeltal över rutor som är 22 x 22 km stora.  
 
Följande rådata används från VViS. 
• Lufttemperatur. 
• Vägytans temperatur. 
• Daggpunktstemperatur. 
• Relativ luftfuktighet. 
• Nederbördstyp. 
• Nederbördsmängd.  
• Vindhastighet.  
 
Från MESAN fås i princip samma typer av uppgifter som från VViS, men med 
den viktiga skillnaden att vägytans temperatur saknas.  

I denna dokumentation beskrivs på översiktlig nivå hur ersättningsmodellen för 
vinterväghållning arbetar från utgångspunkten − rådata från VViS och/eller 
MESAN − till slutfasen − ersättningsunderlag i form av väderutfall. Följande 
händelsekedja visar beräkningsgången i stort. 

Rådata från VViS och/eller MESAN → vädersituation på halvtimmesnivå → 

vädersituation på timnivå → vädertillfälle → väderutfall 

 
Första delen av händelsekedjan, fram t.o.m. vädersituationer på timnivå, bildar 
väderbeskrivningsmodellen. Därefter vidtar kopplingen mellan väder och åtgär-
der. 
 



2 Analys av vädersituationer på halvtimmesnivå 
När vädersituationer ska analyseras på halvtimmesnivå kontrolleras väderdata varje 
halvtimme mot definitionerna på var och en av nedanstående tio vädersituationer. 
En halvtimme kan klassas som mer än en vädersituation, t.ex. som både HN och 
HR1. 
 
1. Särskilt väder 1, d.v.s. snödrev vid hög vindhastighet (SV1). 
2. Snödrev (D).  
3. Snöfall (S).  
4. Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana (HN).  
5. Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till (HT).  
6. Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning (HR2).  
7. Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning (HR1).  
8. Halka på grund av litet snöfall (HS). 
9. Snöblandat regn (SR).  
10. Regn (R). 

 
De två sista vädersituationerna används inte i ersättningsmodellen utan bara för att 
kunna göra fullständiga väderbeskrivningar.  
 
Tre exempel på definitioner av olika vädersituationer visas nedan. 

 
Snödrev (D) definieras som att vindhastigheten ska uppgå till minst VD m/s samti-
digt som drevbenägen snö förekommer. Värdet på VD, som avser ett medelvärde 
över 10 eller 30 minuter, bestäms av varje väghållningsregion. Vanligt är att VD 
väljs till 5 m/s. Definitionen på drevbenägen snö är ganska komplicerad och 
redovisas inte här.  

 
Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana (HN) uppstår 
om följande villkor är uppfyllda. 
 

1. Regn eller snöblandat regn faller. 
2. Vägytans temperatur är lägre än + 1,0 °C.  
 

Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning (HR1) uppstår om följande villkor 
är uppfyllda. 
 

1. Vägytans temperatur är minst 0,5 °C lägre än daggpunktstemperaturen.  
2. Vägytans temperatur är lägre än + 1,0 °C. 
 

3 Beräkning av vädersituationer på timnivå 
Huvudregeln är att en viss vädersituation på timnivå faller ut om denna vädersi-
tuation förekommer under två på varandra följande halvtimmar. Huvudregeln 
gäller för vädersituationerna 1, 2, 5, 6 och 7.  

För övriga vädersituationer räcker det med att vädersituationen förekommer 
under den ena av timmens två halvtimmar.  

Om mer än en vädersituation faller ut på timnivå används en prioritetsordning 
mellan vädersituationerna.  
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4 Ersättningsmodell 
Utgångspunkten för beräkningar av s.k. väderutfall – som grund för ersättning – är 
de väderbeskrivningar på timnivå som tas fram inom ett driftområde för varje 
VViS-station eller MESAN-ruta, eller kombination av VViS-station och MESAN- 
ruta. Beräkningar av väderutfall görs för en station/ruta/kombination i taget och 
sammanfattas sedan för hela driftområdet. I detta steg görs den konkreta kopp-
lingen mellan väder och behovet av åtgärder. Det måste påpekas att ett väderutfall 
inte är samma sak som att en åtgärd ska utföras, t.ex. en saltning av A- vägarna 
eller en plogrunda.  

Första steget i beräkningen av ersättningsunderlag är att sammanföra 
vädersituationerna på timnivå till längre vädertillfällen. Ett vädertillfälle är exem-
pelvis ett snöfall som pågår nästan varje timme mellan kl. 04 och 18. Ett annat 
exempel på vädertillfälle är en rimfrosthalka som uppträder från kl. 10 och 6 
timmar framåt.  

För att vissa vädertillfällen ska resultera i ersättning krävs det att vädret pågår 
under ett antal timmar, d.v.s. har en viss minsta varaktighet. En enstaka timme 
med snödrev räcker inte för att det ska klassas som ersättningsberättigat snödrev. 
Kravet kan i stället vara att snödrevet ska pågå minst 4 timmar i följd inom det 
avgränsade vädertillfället. Andra steget i beräkningen av ersättningsunderlag blir 
därför att testa varaktigheten. Detta är aktuellt för vädersituationerna Särskilt 
väder 1 (SV1), Särskilt väder 2 (SV2) och snödrev (D). Vädersituationen SV2, 
som inte är nämnd tidigare, innebär ett kraftigt snöfall och definieras som att 
snöintensiteten minst ska uppgå till ett visst antal cm/tim i genomsnitt under minst 
en viss period. 

Det tredje steget för att beräkna ersättningsunderlag är vanligtvis att sönder-
dela vädertillfällena i väderutfall som är det mått som anges i ersättningsunderla-
get.  

Följande metod används när beräkning av ersättningsunderlag genomförs. 
 

4.1 Beräkningsordning  
Ersättningsunderlaget beräknas i följande prioritetsordning.  

 
1. Särskilt väder 1 (SV1). 
2. Särskilt väder 2 (SV2). 
3. Snödrev (D). 
4. Snöfall (S). 
5. Halkor av alla typer (HN, HT, HR2, HR1och HS). 

 
4.2 Avgränsning av vädertillfällen  
Följande metod för avgränsning av vädertillfällen används för alla vädersituatio-
ner utom SV2. 

Den första timmen under beräkningsperioden med den aktuella vädersituatio-
nen, generellt kallad V, identifieras. Den sista timmen under detta första tillfälle 
med V identifieras. Denna är funnen när det finns ett uppehåll till nästa timme 
med V på minst 6 tim. På samma sätt avgränsas de följande vädertillfällena med V 
under beräkningsperioden. Se figur 1 nedan. 
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    V ≤ 5 tim   V ≥ 6 tim  V 
    <-------------------->             <--------------->               <---------------------------> 
 
 första tillfälle med V    andra tillfälle med V 
    <------------------------------------------------>               <---------------------------> 
 

Figur 1  Avgränsning av vädertillfällen med vädersituation V. 
 

 
Se nedanstående exempel på avgränsning av ett snöfall som registrerats i tre olika 
VViS-stationer: 307, 312 och 320 i driftområde Östhammar.  
 

Driftområde Östhammar

Station Väder Mängd
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (mm)

307 Vädersituation S S S S S S S S S S S
307 Snömängd (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 3,5 4,8 5,8 8,5 5,8 8,8 9,9 8,2 5,8 61,8
312 Vädersituation S S S S S S S S S S
312 Snömängd (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 1,0 1,6 4,8 4,8 9,0 7,1 5,9 6,6 41,2
320 Vädersituation S S S S S S S S S S
320 Snömängd (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 1,3 4,0 5,6 7,1 5,1 2,4 3,5 9,8 9,7 50,6

307 Vädersituation S S S S S S S S S S S S S S S
307 Snömängd (mm) 5,0 4,6 5,5 5,9 6,0 3,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,6 0,2 0,2 1,5 0 0 0 1,4 2,4 39,8
312 Vädersituation S S S S S S S S S S S S S S S S S
312 Snömängd (mm) 5,0 3,1 3,4 4,2 2,3 6,1 2,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,1 0,8 0,5 0,3 0,8 0,2 0 0,4 1,0 32,3
320 Vädersituation S S S S S S S S S S S S S S S S S
320 Snömängd (mm) 6,6 9,5 5,8 7,8 9,8 5,6 1,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1,2 0,5 1,7 0,5 1,4 2,8 0 0 0,3 2,4 58,4

307 Vädersituation S S S S S S S
307 Snömängd (mm) 1,1 0 0 0 0 0 0,4 1,5 2,1 0 0 0 0,7 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3
312 Vädersituation S S S S S S S
312 Snömängd (mm) 1,0 0,3 0 0 0 0 1,0 0,8 1,6 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2
320 Vädersituation S S S S S S S S S
320 Snömängd (mm) 1,0 0 0 0,5 0 0,2 0,8 1,1 2,1 0,2 0 0 0 0 1,0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7

Timme

 

I station 307 delas snöfallet upp i två vädertillfällen. Det första börjar dygn 1, 
timme 12 och slutar dygn 2, timme 06. Det andra börjar dygn 2, timme 13 och 
slutar dygn 3, timme 14. Anledningen till uppdelningen är att det finns uppehåll i 
snöfallet på 6 timmar under dygn 2. 

I station 312 delas snöfallet upp i precis samma vädertillfällen som i station 
307. Anledningen är densamma. 

I station 320 blir snöfallet ett enda vädertillfälle som börjar dygn 1, timme 13 
och slutar dygn 3, timme 15. Anledningen till att ingen uppdelning görs är att det 
längsta uppehållet i det snöfall som registreras i station 320 är 5 timmar.  
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4.3 Beräkning av väderutfall 
För att konkret visa hur en beräkning av ersättningsunderlag, väderutfall, kan gå 
till väljs som exempel vädersituationen snödrev (D). 

 
1. Alla timmar med vädersituation D under den aktuella beräkningsperioden 

avgränsas till vädertillfällen, D-tillfällen, enligt metoden i figur 1. 
2. Varaktigheten hos varje avgränsat D-tillfälle testas på följande sätt. Om D före-

kommer ≥ TD timmar i följd någon gång under det avgränsade vädertillfället så 
klassas detta vädertillfälle som ersättningsberättigat snödrev. I annat fall betrak-
tas vädertillfället bara som enstaka timmar med D. Värdet på TD bestäms av 
varje region och kan exempelvis vara 6 timmar. Eftersom SV1 är en kraftigare 
form av snödrev så räknas t.ex. även en 6-timmarskombination av typen D, D, 
D, SV1, SV1, D som ersättningsberättigat snödrev, förutsatt att TD är 6 timmar. 

3. Varje D-tillfälle som uppfyller varaktighetskravet delas in i 4-timmarsintervall. 
Det sista intervallet slutar där D-tillfället slutar och blir därmed mellan 1 och 4 
timmar långt. Snömängden beräknas för varje intervall. De intervall som både 
har en snömängd ≤ 0,3 cm och saknar D- eller SV1-timmar plockas bort. Kvar-
varande intervall, väderutfall, redovisas i fyra snömängdsklasser under rubriken 
”Snödrev” på flik Ersättningsunderlag i resultatredovisningen. 

 
Snömängderna d (cm) redovisas i följande fyra klasser. 

 
 Klass  snömängd 
 0 0,0 ≤ d ≤ 0,3 
 1 0,3 < d ≤ 1,0 
 2 1,0 < d ≤ 2,5 
 3 2,5 < d.  

 
Som en del av proceduren för upphandling av vinterväghållning får entreprenören 
en sammanställning av antalet väderutfall av typen snöfall, snödrev, måttlig 
rimfrostutfällning etc. för en ”normalvinter”. Entreprenören prissätter sedan var 
och en av de olika väderutfallen. 

 
7 Referenser 
Möller, S: Ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata 

från VViS och MESAN, VädErsKombi. VTI notat 39-2003. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. Linköping 2003. 

Möller, S: Beräkningsmodell i VädErsKombi, version 1.00. Detaljerad 
beskrivning med kommentarer. VTI notat 38-2003. Statens väg- och trans-
portforskningsinstitut. Linköping 2003. 
 

VTI särtryck 367 5 



www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 6056 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-171 06 SOLNA SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 77 020 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI särtryck 367
	Förord
	Tema Vintermodell
	1 Bakgrund
	2 Vägverkets krav och specifikationer
	3 Vintermodellens struktur
	4 Väglagsmodellen
	Bakgrund
	Modelluppbyggnad
	Fältmätning av nedslitningsförlopp

	5 Framkomlighetsmodellen
	Metod
	Observationsplatser
	Databas
	Parjämförelsemetoden

	Resultat

	6 Olycksriskmodellen
	Syfte
	Hypoteser
	Metod
	Datakällor
	Bearbetning
	Delprojekt 1
	Delprojekt 2

	Resultat
	Slutsatser

	7 Miljömodellen

	Ersättningsmodell dokumentation föredrag Trondheim.pdf
	1 Allmänt
	2 Analys av vädersituationer på halvtimmesnivå
	3 Beräkning av vädersituationer på timnivå
	4 Ersättningsmodell
	4.1 Beräkningsordning
	4.2 Avgränsning av vädertillfällen
	4.3 Beräkning av väderutfall

	7 Referenser




