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Nya regler för en effektivare vinterväghållning. En förstudie 

av Anna K. Arvidsson (VTI), Torbjörn Gustavsson och Jörgen Bogren 

(Klimator/Göteborgs Universitet) 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Det svenska VägVäderinformationsSystemet (VViS) introducerades som hjälpmedel för 

vinterväghållning under slutet av 1970-talet och har under 80- och 90-talet byggts ut 

och idag finns det ca 800 stationer på de statliga svenska vägarna. De mäter bland annat 

temperaturen i luften och vägytan, vindriktning och vindhastighet, de detekterar även 

nederbördstyp och mängd och på många av stationerna finns det även kameror för 

bedömning av väglag. 

Information från VViS används idag som det huvudsakliga beslutsunderlaget för att 

fatta beslut om behovet av vinterväghållningsåtgärder tillsammans med väderprognoser. 

Syftet med denna förstudie har varit att ta fram ett underlag för ett nytt regelverk för när 

åtgärder behöver utföras för att få en bra vägstandard på vintern och hur ersättningen 

ska kunna regleras i förhållande till detta för att få en effektivare vinterväghållning. Idag 

kostar vinterväghållningen årligen cirka 2 miljarder. Bra uppföljningsverktyg för hur 

dessa pengar fördelas och hur de används saknas idag. Det finns relativt nyutvecklad 

teknik som kan användas för att optimera vinterväghållningen vilket kan leda till en mer 

effektiv vinterväghållning som minskar samhällskostnaderna. 

Det är först när man vet hur det fungerar idag som det går att förändra därför försöker 

denna rapport att summera de stora dragen för hur inrapportering, regelverk för 

vintervägsåtgärder och ersättningsmodeller fungerar idag. 

Den tekniska utvecklingen har gått framåt de senaste åren inom en rad olika områden, 

till exempel bilindustrin, men även inom beröringsfria sensorer för mätning av bland 

annat friktion och vägytetemperatur. Denna teknik kan kopplas samman och 

tillsammans med VViS skulle det kunna ge en mer tydlig bild av när och var åtgärder 

behövs för att få den mest effektiva vinterväghållningen. Detta skulle även kunna 

användas för att utforma ett beslutsstödsystem som skulle kunna underlätta 

entreprenörernas arbete. 
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New Regulations for More Effective Winter Road Maintenance 

by Anna K. Arvidsson (VTI), Torbjörn Gustavsson and Jörgen Bogren 

(Klimator/University of Gothenburg) 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

The Swedish Road Weather Information System (RWIS) was introduced as an aid for 

winter road maintenance in the late 1970s. The service expanded during the next two 

decades and today comprises of around 800 stations situated around the Swedish state 

road network. Measurements include air and road surface temperature, wind direction 

and speed, and precipitation type and amount. Many of the stations are also equipped 

with cameras that can be used to assess road surface conditions. 

Together with weather forecasts, information from RWIS stations is used as the main 

basis for decision making regarding the need for winter road maintenance. 

The purpose of this study was to develop a basis for new regulations for when action is 

required to maintain good winter road standards and how payment to the entrepreneurs 

should be regulated to provide a more efficient winter road maintenance. Current winter 

maintenance costs are approximately 2 billion SEK per annum. Good monitoring tools 

are required to ensure that this money is distributed and used effectively. There are a 

number of relatively new techniques that could be used to optimise winter road 

maintenance. These new techniques could help produce a more efficient winter road 

maintenance programme that reduces the cost to society. 

The first step in system improvement is to fully understand how the current system 

operates. This report summarises the broad outlines of how reporting, regulatory 

frameworks, and reimbursement models work for winter road maintenance. 

The technological developments have moved forward in recent years in a number of 

areas such as the motor vehicle industry and also in non-contact sensors for measuring 

friction and road surface temperature. This technology can be used in conjunction with 

RWIS to give a clear indication of when and where maintenance action is required. This 

in turn will help to provide an effective use of winter road maintenance resources. This 

could also provide an opportunity to design a decision support system that could assist 

road maintenance contractors.
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1 Bakgrund 

Information från VViS (VägVäderinformationsSystem) används idag som det 

huvudsakliga beslutsunderlaget för att fatta beslut om behovet av vinterväghållnings-

åtgärder. Tanken bakom VViS visas i Figur 1. Genom att placera mätstationer i 

halkutsatta lägen kan entreprenörer erhålla en tidig varning om att halkrisk föreligger. 

 

Figur 1. VViS-systemets uppbyggnad (Lindqvist et al., 1983). 

VViS introducerades som hjälpmedel för vinterväghållning under slutet av 1970-talet. 

Grundtanken är idag den samma, men nya givare och modeller för halkberäkning har 

tillkommit. Ett viktigt utvecklingssteg vad det gäller VViS inleddes under 1990-talet då 

informationen/datat inte bara används som övervakningssystem utan också som 

underlag för ersättning av de halkbekämpningsåtgärder som entreprenörerna utför. Det 

upprättades en beräkningsmodell, VädErs (Möller, 2003), som i efterhand kan ge 

information om antalet teoretiska halksituationer som i sin tur kan jämföras mot antalet 

genomförda åtgärder, förbrukad mängd salt eller annat. 

I ett pågående doktorandprojekt vid Göteborgs Universitet genomfördes en studie för att 

få en uppfattning om hur VViS används idag (Nordin, 2012). Tanken var att göra en 

uppföljning av entreprenörernas tidpunkter för när de utförde åtgärder (saltning/ 

plogning) och på så vis skulle det bli möjligt att få en uppfattning om hur viktig VViS-

informationen är för beslutstagandet om en åtgärd ska genomföras eller inte. 

I Figur 2 är samtliga utförda åtgärder sammanställda med avseende på typ av åtgärd och 

vid vilket klockslag på dygnet de påbörjades. Den vanligaste starttidpunkten visade sig 

vara klockan 02–03 på natten. Även en jämförande studie av halka och väder gjordes 

för samma område, den visade att halka inte var vanligare vid något specifikt klockslag. 
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Figur 2. Sammanställning av antalet vintervägsåtgärder som utförs i ett 

kontraktsområde under tre månader i förhållande till tid på dygnet. X-axel = tid på 

dygnet, Y-axel = antal genomförda åtgärder. Underlag till figur: L. Nordin (2012) 

En viktig frågeställning som väcks av fördelningen som visas i Figur 2 är: 

- Genomförs åtgärder vid rätt tidpunkter? 

- Är det möjligt att via dagens system följa upp entreprenörernas arbete på ett bra 

sätt via de beräkningar som görs med VädErs? 

1.1 Hur bra är VViS-informationen 

Att söka svaret på frågan, hur bra är enbart VViS för att förutsäga vilka åtgärder som 

behövs för att besluta om åtgärder. Svaret kommer direkt att ha påverkan på beslut 

gällande framtida utvecklingsbehov och möjlighet vad det gäller nya råd och riktlinjer 

för vinterväghållningen.  

Från en tidigare genomförd studie (Wallman et al., 2005) av samstämmigheten mellan 

observerat väglag och beräknat via VViS kan viktig information fås fram. I Figur 3 

visas en sammanställning av hur bra VViS-beräkningarna matchar vad en person 

observerar vid besök vid stationen. Underlaget för studien kommer från manuellt 

genomförda observationer klockan 08 och 17 vid ett antal utvalda VViS-stationer. 

Dessa insamlade data för en vintersäsong har sedan jämförts med den information som 

VViS-stationerna ger om väglaget. Ett exempel från den genomförda studien visas i 

Figur 3 (Wallman et al., 2005). 

Två mycket viktiga slutsatser kan dras från den genomförda studien: 

- De orangefärgade sektorerna utgör en väsentlig del av vintersäsongen då VViS-

stationen visar på halkrisk men inte observationerna, dvs. VViS övervarnar.  

- Vid minst 9 % av fallen skulle information om utförda åtgärder kunna vara 

väsentlig information om nya åtgärder behövs eller ej, dvs. Restsaltmätning 

behövs. 

- Den röda sektorn är inte stor men mycket viktig eftersom då ger VViS falsk 

säkerhet, dvs. Halka missas. 
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Figur 3. Jämförelse mellan manuellt observerat väglag och VViS-beräknat väglag för 

station 2027. Bild efter Wallman et al. (2005) 

1.2 Framtidens VViS 

Via den kunskap man kan få via samanställningen av informationen i Figur 2 och Figur 

3 så är det uppenbart att en utveckling av dagens VViS behövs både med avseende på 

att bättre och mer entydig information ska kunna ges till entreprenörerna, men även för 

att VViS ska kunna fortsätta att användas som ett underlag för beslut om åtgärder. 

Under hösten 2012 har ett upplägg presenterats för Trafikverket. Det är väsentligt att 

sätta entreprenören i centrum när det gäller hur den framtida utvecklingen av dagens 

VViS ska se ut. Idag finns flera olika typer av system som väsentligt skulle kunna ge 

mer och bättre information om väglag som ett komplement till VViS. På detta sätt 

skulle entreprenören ha större möjlighet att genomföra ett bättre arbete och en kostnads-

optimering skulle kunna erhållas för Trafikverket/samhället samtidigt som entre-

prenören får ersättning för det jobb som utförs. Det är viktigt att en teknikutveckling 

återföljs av en förändrad kravbild och nya regelverk vad det gäller vinterväghållning. Vi 

är av uppfattningen att ny förbättrad information skulle kunna bidra till att förbättra 

entreprenörens arbete i form av tydligare regelverk för åtgärder och tydligare 

ersättningsregler. 

Det finns ny ITS-teknik (Intelligenta Transportsystem) som till exempel SRIS (Slippery 

Road Information System) som skulle kunna vara ett bättre hjälpmedel för att 

effektivisera drift och underhåll av vägar (se kapitel 6.1 för mer information). 

För att realisera användningen av denna nya teknik behöver branschen/entreprenörerna 

vara positivt inställda till detta. Det är viktigt att de ser det som en bra utveckling och 

förenkling av dagens system. Med ny teknik skulle Trafikverket få nya möjligheter att 

ställa ändrade krav och riktlinjer på entreprenörernas arbete samt få ny metodik för 

uppföljning. Inför införandet av teknik, såsom SRIS, är det väsentligt att parallellt se 

över arbetsmetodik, regelsättning och möjligheter till uppföljning av utförda vinter-

vägsåtgärder. Tanken är att detta projekt ska ta sig an denna uppgift och utveckla nya 

regler för vinterväghållningen, men även drivas i ett nära samarbete med 

implementeringsarbetet av ny teknik. 

39%

38%

12%

9%
2% Station 2027 99/00

Varken VViS eller obs visar halt väglag

Både VViS eller obs visar halt väglag

VViS visar halt väglag men inte obs

Andel som kan förklaras med saltning

Obs visar halt väglag men inte VViS
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2 Syfte 

Syftet med hela projektet är att ta fram ett underlag för ett nytt regelverk för när åtgärder 

behöver utföras för att få en bra vägstandard på vintern och hur ersättningen ska kunna 

regleras i förhållande till detta och leda till en effektivare vinterväghållning. 

Idag kostar vinterväghållningen ca 2 miljarder årligen. Bra uppföljningsverktyg för hur 

dessa pengar fördelas och hur de används saknas idag. Det finns relativt nyutvecklad 

teknik som skulle kunna användas för att optimera dagens vinterväghållning till att 

exempelvis bara sprida salt där det behövs. Kan vinterväghållningen förbättras kan det 

leda till en mer effektiv vinterväghållning som minskar samhällskostnaderna. 

För att få genomslag för en teknikförändring krävs det att entreprenörerna får vara med i 

utformandet av hur den nya tekniken skulle kunna användas och på så sätt få en positiv 

inställning till den förändring som ett förnyat regelverk innebär. 

Nyttan för entreprenörerna är att kombinera en ny teknik kombinerad med gammal, men 

även ett förnyat regelverk ger en bättre möjlighet att genomföra en effektivare vinter-

väghållning. För Trafikverket är nyttan att de får ett bättre verktyg för upphandling och 

uppföljning av vinterväghållning. 

Ett uppdaterat regelverk skulle kunna förenkla kostnadsuppföljningen utförda 

vintervägsåtgärder genom enklare regler för när och hur entreprenören ersätts. 
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3 Kartläggning av inrapporteringen idag 

Det är mycket väsentligt för en utveckling av det framtida regelverket vad det gäller 

vintervägsåtgärder att kartlägga NÄR, VAR och HUR en viss åtgärd genomförs.  

När och var kan till stor del besvaras av VViS Presentation, som är ett beslutsstöd-

system för de kontrakterade entreprenörerna som är de som tar besluten om det t.ex. 

behövs en förebyggande åtgärd eller om det har snöat så pass stor mängd att det är tid 

att ringa ut plogarna. 

För att veta hur det ser ut på de svenska vägarna har Trafikverket nästan 800 VViS-

stationer utplacerade längs det svenska vägnätet. Det finns även en datainsamlings-

central placerad i Borlänge som sedan vintersäsongen 2012/2013 har ett gränssnitt till 

användarna som kallas för VViS Presentation 2012. Den största skillnaden jämfört med 

tidigare säsonger är att Trafikverket har tagit över all information från leverantörerna i 

form av data och gör en helt egen presentation som har Trafikverkets grafiska standard. 

En fördel med att Trafikverket ansvarar för VViS Presentation är att de i framtiden 

skulle kunna välja produkter från fler leverantörer. I VViS ingår idag väderprognoser 

tillsammans med radar- och satellitbilder. 

Syftet med VViS Presentation 2012 är att vara ett stöd för verksamhetsområdena 

Underhåll och Trafikledning för identifiering av driftstörande effekter på väg, spår och 

trafik av väder. De som använder VViS Presentation är Trafikverkets personal samt 

deras kontrakterade entreprenörer dvs. driftentreprenörer som sköter vinterväghåll-

ningen, trafikledningen av väg och järnväg samt för trafikinformation. Informations-

mängden används också för uppföljning av kostnader för vinterdrift, beläggnings-

arbeten, forskning och utveckling i andra system. VViS Presentation är ett 

beslutsstödsystem i de olika verksamhetsprocesserna (Trafikverket, 2013). 

När väghållningsfordonen är ute på vägarna är det sedan några år tillbaka krav på att 

rapportera in bland annat åtgärd, tid och position. Nedan görs en genomgång av 

systemet som det ser ut idag. 

3.1 MIP (Mobila Inrapporteringar från Plogbilar) 

Trafikverket har ett system kallat för MIP (Mobila Inrapporteringar från Plogbilar) 

(Trafikverket, 2012a). Systemet är primärt tänkt att användas för att få in data från 

vinterenheter. 

Data från väghållningsfordon (plogbilar/saltdata med tidsangivelser och koordinater) 

rapporteras in i Trafikverkets databas. Enligt det senaste GPS-kravet (MIP-protokoll) 

skickas data in var 5:e minut, men det kan vara ett par minuter eftersläpning. 

3.1.1 Syftet med MIP 

Huvudsyftet med systemet att Trafikverket på ett effektivt sätt kunna följa upp 

driftverksamheten och erhålla en kvalitetssäkring gentemot trafikanterna men även att 

Trafikverket kan se vilken typ av åtgärd som är utförd, var och vid vilken tidpunkt. 

Indata lagras och kan sedan användas som grund vid upphandlingar. 

Trafikverket har även nytta av att kunna se var enheterna är t.ex. för att kunna besvara 

förfrågningar via telefon samt exempelvis vid större snöoväder kunna se att man har 

många enheter ute. 
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Systemet används även av TLC (Trafiklednings Central) som ett bättre stöd så att 

kvaliteten på informationen om åtgärder och väglag höjs. Detta uppnås bl.a. genom att 

inrapporteringstiden kortas när informationen kan fås direkt från enheterna samt att 

TLC kan se vart enheterna befinner sig. TLC använder även bland annat VViS och 

kameror för sina bedömningar. 

3.1.2 Krav på åtgärder i MIP 

Enligt StandardBeskrivning Drift (SBD) har entreprenören krav på sig att utföra olika 

sorters arbeten som exempelvis vinteråtgärder och röjning och slåtter men även arbeten 

som pågår året runt som inspektion. 

De åtgärder som Trafikverket ställer krav på entreprenören att rapportera in är följande: 

 plogning 

 halkbekämpning 

 isrivning 

 förebyggande halkbekämpning 

 kombiplogning. 

Men även följande ska rapporteras in: snöstör, röjning/slåtter, hyvling, dammbindning, 

snabellagare, HP27, inspektion, sopning och sandupptagning. 

Avgränsning i MIP 

Entreprenören väljer själva vilket system som de vill använda, det Trafikverket 

tillhandahåller är endast ett specificerat gränssnitt mot entreprenören. Den obligatoriska 

information som ska skickas in till databasen är: 

 Position (koordinater), hastighet och riktning. 

 Registreringsnummer, används som identitet på fordonet. 

 Källa, från vilket driftområde som informationen kommer ifrån. 

 Status, vilken status man har på en åtgärd t.ex. Start, Stop, Continue etc. 

 Väglagsåtgärd, vilken åtgärd för man på vägen t.ex. plogning, halkbekämpning. 

 Åtgärd, en mer generell åtgärd som en entreprenör gör på vägen. Vanligtvis på 

sommaren. 

 Mängd, hur mycket av t.ex. salt lägger man ut på vägen. 

 Spridningsbredd, den angivna bredden som materialet läggs ut med. 

 Material, typ av material som används vid åtgärden. 

 

Sedan finns det några valfria parametrar: 

 Väglag, inget inrapporteringskrav då denna uppgift ej används. 

 Friktion, inget inrapporteringskrav då denna uppgift ej används. 

 Körfält, inget inrapporteringskrav då denna uppgift ej används. 
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4 Regler för vintervägsåtgärder 

De regler som gäller idag kommer från ATB VINTER 2003 (Vägverket, 2002) som är 

en allmän teknisk beskrivning av kraven vid utförande av vinterväghållningen. 

Beroende av vilken standardklass vägen håller ställs det olika krav. Sveriges vägar är 

indelade i 5 olika klasser. Vägens standardklass avgör hur snabbt den ska plogas och om 

den ska vara snöfri eller inte efter ett snöfall (Trafikverket, 2012c). Reglerna delar upp 

dem i två grupper, 1-3 och 4-5. 

Standardklass 1–3 

Standardklass 1 (2 200 km, 14 % av trafiken) 

Vägen ska vara snö- och isfri när vägytan är varmare än -6°C. Är det kallt längre perio-

der kan ytan delvis vara täckt av snö och is. När det fallit 1 cm snö, ska sträckan plogas 

inom 2 timmar. Dvs. snö/isfri inom 2 timmar efter snöfallets slut. Halkbekämpning 

utförs i förebyggande syfte. Här används salt. 

 

Standardklass 2 (6 500 km, 27 % av trafiken) 

Vägen ska vara snö- och isfri när vägytan är varmare än -6°C. Är det kallt längre 

perioder kan ytan delvis vara täckt av snö och is. Det kan ta något längre tid innan 

vägen åtgärdas än för standardklass 1. När det fallit 1 cm snö, ska sträckan plogas inom 

3 timmar. Dvs. snö/isfri inom 3 timmar efter snöfallets slut. Halkbekämpning utförs i 

förebyggande syfte. Här används salt. 

 

Standardklass 3 (18 000 kilometer, 35 % av trafiken) 

När vägytan är varmare än -6°C tillåts en snösträng i vägmitten, mellan hjulspåren och 

på körfältskanterna. När det fallit 2 cm snö, ska sträckan plogas inom 4 timmar. 

Hjulspåren ska vara snö/isfria 4 timmar efter snöfallets slut. Halkbekämpning utförs i 

förebyggande syfte. Här används salt. 

 

För Standardklass 1–3 gäller följande startkriterier och åtgärdstider vid nederbörd 

(Tabell 1). 

Tabell 1. Standardklass 1–3. Krav vid nederbörd samt under åtgärdstid efter nederbörd 

(Vägverket, 2002). 

 
Startkriterier Åtgärdstid för  

standardklass (h) Snöfall Regn 
Lös snö (cm) Friktionstal    

Vägsektion/Stdklass   1 2 3 

Körfält 1 0,30 2 3 4 
Vägren & sidoanläggning 1 0,25 4 6 8 

Om det är uppehållsväder eller att åtgärdstiden efter nederbörden har upphört är det 

följande gränsvärden som gäller (Tabell 2). 



 

16  VTI notat 38-2013 

Tabell 2. Standardklass 1–3. Krav vid uppehållsväder och när åtgärdstid efter 

nederbörd löpt ut (Vägverket, 2002). 

Vägsektion 
Friktionstal vid vägytetemperatur 

Ojämnhet (cm) 
> -6°C -6°C – -12°C < -12°C 

Körfält Snö/isfritt 0,35 0,25 1,5 
Vägren & sidoanläggning 0,25 0,25 0,25 1,5 

 

Det finns några förtydliganden som behöver göras. 

Så länge det faller snö, men det har inte nått upp i startkriteriet 1 cm och det är varmare 

än -6°C gäller samma krav som för regn. 

Om yttemperaturen ökar gäller kraven för det varmare temperaturintervallet och de ska 

vara uppfyllda senast 15 timmar efter att temperaturgränsen passerats. 

Om det är uppehållsväder efter att åtgärdstiden för nederbörd är slut och det inte är ett 

krav på snö- och isfritt gäller samma startkriterier och åtgärdstider som vid snöfall. 

Vid en statlig vägkorsning gäller friktionstalet 0,30 som startkriterium för de 100 

meterna närmast korsningen. 

Om vägrenen har en heldragen kantlinje tillåts 10 cm lös snö som startkriterium, detta 

gäller upp till 4 timmar efter snöfall. Friktionstalet som tillåts är 0,20. 

För standardklass 3 gäller även att om yttemperaturen är varmare än -6°C så får det 

finnas en jämn snösträng i vägmitten, som är högst 1 m bred med ett friktionstal större 

än 0,25 och högst 1 cm lös snö. Det får även förekomma mellan hjulspåren och på 

körfältskanterna och då ska det vara en jämn yta men friktionstal högre än 0,25 och 

högst 1 cm lös snö. 

Standardklass 4-5 

Standardklass 4 (23 600 kilometer, 14 % av trafiken) 

På vägen tillåts en yta av packad snö och det kan förekomma vissa ojämnheter. När det 

fallit 2 cm snö, ska sträckan plogas inom 5 timmar. Halkbekämpning sker normalt med 

sand, men om det är risk för is och halka kan salt användas under vår och höst. 

 

Standardklass 5 (53 200 kilometer, 10 % av trafiken) 

Vägen tillåts ha en yta av packad snö och vissa ojämnheter kan förekomma. Efter ett 

snöfall kan det ta upp till sex timmar innan vägen är åtgärdad. När det fallit 3 cm snö, 

ska sträckan plogas inom 6 timmar. Halkbekämpning sker normalt med sand. 

 

För Standardklass 4 och 5 tillhör vägrenen körfältet och följande regler gäller för 

startkriterier och åtgärdstider vid nederbörd (Tabell 3). 
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Tabell 3. Standardklass 4–5. Krav vid nederbörd samt under åtgärdstid efter nederbörd 

(Vägverket, 2002). 

 
Startkriterier Åtgärdstid för  

standardklass (h) Snöfall Regn 
Lös snö (cm) Friktionstal   

Vägsektion/Stdklass 4 5  4 5 

Körfält 2 3 0,25 5 6 
Sidoanläggning 2 3 0,25 8 8 

Om det är uppehållsväder eller att åtgärdstiden efter nederbörden har upphört är det 

följande gränsvärden som gäller (Tabell 4). 

Tabell 4. Standardklass 4–5. Krav vid uppehållsväder och när åtgärdstid efter 

nederbörd löpt ut (Vägverket, 2002). 

 
Startkriterier (cm) Åtgärdstid (h) 

Snödjup 
lös snö Friktionstal Ojämnhet 

Snödjup/friktion Ojämnhet 

Vägsektion/Stdklass 4 5 4 5 4 5 

Körfält 2 3 0,25 1,5 5 6 48 72 
Sidoanläggning 2 3 0,25 1,5 8 8 48 72 

Några förtydliganden behöver dock göras även här. Det får förekomma 5 cm lös snö på 

körfältskanterna för både standardklass 4 och 5. 

För standardklass 4 gäller även att mellan klockan 20 och 01 ändras startkriteriet till 6 

cm lös snö. 

Vid en statlig vägkorsning gäller friktionstalet 0,30 som startkriterium för de 100 

meterna närmast korsningen. 

För standardklass 5 ändras startkriteriet till 6 cm lös snö mellan klockan 20 och 24. 

Och vid en statlig vägkorsning med en statlig väg av standardklass 1–4 gäller 

friktionstalet 0,30 som startkriterium för de 100 meterna närmast korsningen. 
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5 Regler för ersättning 

Trafikverket har för tillfället några olika versioner av ersättningsmodeller för att reglera 

ersättningarna till de utförande entreprenörerna. Vilken version som ett område har 

varierar beroende av när det området hade den senaste upphandlingen. En del i de olika 

ersättningsmodellerna är ett underlag från Vinterindex som bygger på hur många 

vädersituationer det har varit under en vinter. 

5.1 Underlag Väderindex 

Underlaget för att beräkna väderindex hämtas från programmet Underlag Väderindex 

(http://vaders.vvi.vv.se). 

Detta program är en vidareutveckling av det hittills använda programmet 

VädErsKombi. VädErsKombi finns dokumenterat i VTI notat 38-2003 

”Beräkningsmodell i VädErsKombi, version 1.00 (Möller, 2003).  

I samband med att Vägverkets ersättningsmodell för vinterväghållning utvecklades 

2004/05 gjordes en serie ändringar och tillägg till VädErsKombi. Dessa finns 

redovisade i dokumentet ”Ändringar och tillägg till VTI notat 38-2003”, daterat 

2004-10-27, reviderat 2004-12-13 (sist Bilaga 2). 

Vissa av dem har vidareutvecklats i utvecklingen av Underlag Väderindex och det finns 

några förändringar som har gjorts i VädErsKombi- programmet. Det är nya definitioner 

av snömängdsgränser för små och stora snöfall och vid snödrev, några beräknings-

metoder har även ändrats för stora snöfall och vid snödrev se mer i Bilaga 2. 

5.2 Definitioner på olika vädersituationer 

Med hjälp av särskilda definitioner omformas rådata från VViS-stationerna till följande 

nio vädersituationer. 

1. Särskilt väder 1, dvs. snödrev vid hög vindhastighet (SV1). 

2. Särskilt väder 2, dvs. kraftigt snöfall (SV2). 

3. Snödrev (D). 

4. Snöfall (S). 

5. Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning (HR1). 

6. Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning (HR2). 

7. Halka på grund av litet snöfall (HS). 

8. Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till (HT). 

9. Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana (HN). 

Följande definitioner gäller för dessa vädersituationer: 

Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning (HR1) 

Denna vädersituation 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. 
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Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning (HR2) 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda: 

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

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

Halka på grund av litet snöfall (HS) 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda: 

1. Under en snöfallsperiod som är högst 4 timmar lång uppgår snömängden till mellan 

0,01 och 0,50 cm.  

2. Under de timmar inom snöfallsperioden då snöfall förekommer är vägytans 

temperatur, räknat som timvärden, lägre än +1,0°C och högre än -10,0°C. 

Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till (HT) 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda: 

Huvudregel 

1. Vägytans temperatur sjunker under + 1,0°C. 

2. Under de 12 halvtimmar som föregår den halvtimme då vägytans temperatur sjunker 

under +1,0°C har det förekommit regn, snöblandat regn eller litet snöfall minst en 

gång eller kondensering minst två gånger.  

Tilläggsregel 

1. Om inget väderutfall fås enligt huvudregeln samtidigt som upptorkning inte skett 

under alla 12 halvtimmarna utvidgas undersökningsperioden till 24 halvtimmar. 

2. För denna period kontrolleras om regn, snöblandat regn eller litet snöfall 

förekommit minst en gång eller kondensering minst två gånger.  

3. Om detta inträffat innan upptorkning skett under sammanlagt 12 halvtimmar, räknat 

från den halvtimme då vägytans temperatur sjunker under +1,0°C fås ett väderutfall 

av typ HT. 

Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana (HN) 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda: 

1. Regn eller snöblandat regn faller. 

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

Snöfall 

Vädersituation snöfall uppstår om nederbördstyp snö förekommer. 

Väderutfall stort snöfall redovisas dels om snömängden uppgår till minst 0,51 cm per 

intervall, dels om intervallet förekommer inuti stort snöfall eller vid kombinationer av 

stort snöfall och snödrev. Se exempel 1 och 3 ovan.  

Snödrev 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda: 

1. Vindhastigheten uppgår till minst 5, 6, 7, 8, 9, 10 m/s i genomsnitt under minst 4 

timmar i följd. 

2. Drevbenägen snö förekommer.  
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Drevbenägen snö förekommer om alla nedanstående villkor är uppfyllda. 

1. Snöfall har förekommit under de senaste 14 dygnen räknat från den halvtimme då 

vindhastigheten uppgår till minst 5, 6, 7, 8, 9, 10 m/s. Snömängden ska uppgå till 

minst 2,0 cm i fast form räknat under en 24-timmarsperiod. 

2. Under sista snöfall med minst 2,0 cm snömängd har lufttemperaturen, räknat som 

halvtimmesvärden, varit högre än +0,5 °C högst 6 gånger (3 timmar sammanlagt, 

inte nödvändigtvis i följd). 

3. Efter sista snöfall med minst 2,0 cm snömängd har regn eller snöblandat regn, 

räknat som halvtimmesvärden, förekommit högst 3 gånger (1½ timme sammanlagt, 

inte nödvändigtvis i följd). 

4. Efter sista snöfall med minst 2,0 cm snömängd har lufttemperaturen, räknat som 

halvtimmesvärden, varit högre än +0,5°C högst 12 gånger (6 timmar sammanlagt, 

inte nödvändigtvis i följd). 

Väderutfall snödrev redovisas beroende på snömängd i två klasser, 0,00 – 0,50 cm och 

≥ 0,51 cm per intervall, inklusive intervall inuti snödrev eller vid kombinationer av stort 

snöfall och snödrev. Se exempel 2 och 3 ovan. 

Särskilt väder 1  

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda. 

1. Vindhastigheten uppgår till minst 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 m/s i genomsnitt under 

minst 6 timmar i följd. 

2. Drevbenägen snö förekommer.  

Drevbenägen snö definieras på samma sätt som för snödrev. 

Särskilt väder 2 

Denna vädersituation definieras som att snöintensiteten uppgår till minst 0.8, 1.0, 1.2, 

1.5, 2.0 cm/tim i genomsnitt under minst 15 timmar i följd. 

5.3 Ersättningsmodell 

I detta delkapitel beskrivs den senaste ersättningsmodellen (Trafikverket, 2012b). 

Ersättningen är uppdelad på en fast ersättning som ersätts utan mätning med ett fast pris 

och en rörlig del som ersätts efter mätning med ett á-pris. Den fasta ersättningen avser 

att täcka de kostnaderna som utföraren har för vinterorganisationens fasta del som är 

väderberoende. 

Den rörliga delen baseras på antalet väderutfall från Underlag Väderindex 

(Trafikverket, 2012d) för vägklass 1, 2 och 3. Mängden är reglerbar mot det verkliga 

antalet väderutfall enligt Underlag Väderindex. Mängden i mängdförteckningen är 

beräknad med statistik från senaste fem årens utfall. 

Den rörliga ersättningen för vägklass 4 och 5 prissätts i mängdförteckningen per 

vägklass och km åtgärdad väg (Trafikverket, 2012b) exkl. halkbekämpningsmaterial. 

Dessa ersättningsregler gäller även GC-väg, men i denna sammanfattning har GC-väg 

utelämnats, ofta är det samma regler som för vägklass 4–5. 

Halkbekämpningsmaterial för vägklass 4 och 5 ersätts separat efter verkligt utlagd 

mängd och enligt beställaren fastställt á-pris. 
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Om två eller fler åtgärder utförs samtidigt med samma resurs utgår endast en ersättning. 

När särskilt väder registrerats i programmet Underlag väderindex så utgår inte 

ersättning för åtgärder enligt ”Vinterväghållningsåtgärder vägklass 1–3” och 

”Vinterväghållningsåtgärder vägklass 4–5” utan ersättning utgår för resurser ingående i 

entreprenörens ordinarie snöröjnings- och halkbekämpningsplaner samt för eventuella 

extra resurser efter avstämning med beställaren. 

Ersättning för resurser enligt denna regel utgår för hela driftområdet: 

A. Från och med det dygn då ett SV1/SV2-tillfälle börjar i någon kombination av de 

VViS- stationer och MESAN- rutor som angivits för entreprenaden. 

B. Till och med ett dygn efter det dygn då SV1/SV2-tillfället har slutat. 

I Trafikverkets ersättningsmodell för vinterväghållning hämtas alltid lufttemperatur, 

vägytans temperatur och daggpunktstemperatur från VViS, medan MESAN-analysen 

alltid lämnar uppgifter om nederbördstyp, nederbördsmängd och vindhastighet. 

Med hjälp av särskilda definitioner omformas rådata till följande nio vädersituationer. 

1. Särskilt väder 1, dvs. snödrev vid hög vindhastighet (SV1). 

2. Särskilt väder 2, dvs. kraftigt snöfall (SV2). 

3. Snödrev (D). 

4. Snöfall (S). 

5. Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning (HR1). 

6. Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning (HR2). 

7. Halka på grund av litet snöfall (HS). 

8. Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till (HT). 

9. Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana (HN). 

Vinterväghållningsåtgärder vägklass 1–3 

Grunden för att beräkna väderutfall är rådata från enskilda stationer i Trafikverkets 

Vägväderinformationssystem, VViS och från MESAN-analyser från SMHI. VViS-

stationerna genererar punktvärden, medan MESAN anger värden som medeltal över 

rutor som är 22 x 22 km stora. 

Fyra olika grupper av väderutfall redovisas i utdata från programmet Underlag 

Väderindex, som är en vidareutveckling av programmet VädErsKombi, version 1.00. 

 Grupp H1: Antal väderutfall av typ HR1, HR2 och HS. 

 Grupp H2: Antal väderutfall av typ HT och HN. 

 Grupp S1: Antal väderutfall av typ S och D, båda med snömängd >0,50 cm per 

intervall om högst 4 timmar. Beträffande typ S ingår även intervall inuti stort snöfall 

eller vid kombinationer av stort snöfall och snödrev. 

 Grupp S2: Antal väderutfall av typ D med snömängd <0,50 cm per intervall om 

högst 4 timmar, inklusive intervall inuti snödrev eller vid kombinationer av stort 

snöfall och snödrev. 

Utöver dessa väderutfall redovisas i utdata från programmet Underlag Väderindex när 

Särskilt väder 1 eller 2 inträffar. 
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Arbetet ersätts efter medelvärdet av antal väderutfall, H1 och H2 respektive S1 och S2, 

för de kombinationer av VVIS- stationer och MESAN- rutor som angivits för 

entreprenaden. 

Arbetet ersätts per väderutfall. Under tidsperiod när ersättning utgår enligt ABT 06, kap 

6 i samband med Särskilt väder utgår ingen ersättning för väderutfall. 

Ersättning sker månadsvis, men en slutlig avstämning av antal väderutfall görs efter 

vintersäsongens slut. 

Vinterväghållningsåtgärder vägklass 4–5 

Snöröjning och halkbekämpning mäts och ersätts enligt bild 81 sist i Bilaga 1. 

När åtgärdstiden efter nederbörd löpt ut utgår ingen ersättning för att uppnå 

jämnhetskravet under efterföljande angiven åtgärdstid för ojämnheter. Ojämnheter 

uppkomna efter denna tid ersätts motsvarande isrivning. Isrivning mäts och ersätts efter 

den väglängd där åtgärder utförts och jämnhetskravet har uppnåtts på hela vägbanan. 

Halkbekämpningsmaterial ersätts separat per mängd utlagt material. Med mekaniskt 

halkbekämpningsmaterial avses alla typer av mekaniskt halkbekämpningsmaterial, 

exempelvis saltfritt fraktionsmaterial, flis och saltinblandad sand. Med kemiskt 

halkbekämpningsmaterial avses ton torrsalt. Priset för saltlösning avser en minst 22-

procentig saltlösning. 

För fler detaljer hänvisas till Bilaga 1 och Bilaga 2. 
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6 Möjligheter med ny teknik 

Information om väder och halka kommer traditionellt från VViS stationer placerade 

längs huvudvägnätet. Vanligt är att cirka 25 stationer placeras ut i ett område 

motsvarande ett läns storlek. Denna information ger en övergripande bild av läget men 

stora luckor uppstår naturligt eftersom en station enbart täcker ett mycket begränsat 

vägavsnitt. Under lång tid har olika tekniker testats för att komma tillrätta med detta. 

Olika avancerade modeller har utvecklats som nyttjar informationen från mätstationerna 

för att kunna säga något om hela vägsträckan eller för vissa utsatta vägar där 

övervakning saknas. 

Mobila mätningar utgör en naturlig del i etableringen av ett nytt VViS-system, men 

möjligheten att utnyttja fordon för insamling av data i och med att systemet är etablerat 

är mycket begränsad, eftersom det är klimatkarteringar som enbart beskriver en viss 

vädersituation och ett visst klockslag. Om man ska ta nästa steg måste man ha en 

dynamisk bilflotta som genererar data på olika vägar, vid olika väder och på olika 

tidpunkter. 

Vid Göteborgs universitet har det sedan 2006 bedrivet forsknings- och 

utvecklingsarbete för att möjliggöra att data som finns tillgänglig i moderna bilar samlas 

in och utnyttjas som kompletterande information till VViS. I Figur 4 visas 4 stycken 

användningsområden, där fordonsdata blir ett viktigt komplement till data som erhålls 

från fasta mätstationer. Tanken är att via fordonsdata kunna bygga ett komplett 

informationssystem för entreprenörer vad det gäller behov av åtgärder. 

 

 

Figur 4. Exempel på användningsområden där information från fordon utnyttjas för att 

öka informationsmängden om variationen längs en väg eller inom ett område. Bild: 

Torbjörn Gustavsson 

6.1 Projektet SRIS 

Projektet SRIS (Slippery Road Information System) startades 2006 som ett samarbete 

mellan IVSS/Vägverket och parterna Göteborgs Universitet, Klimator, Caran, Saab, 

Bilia, Combitech och WM-data. Tanken med SRIS var att utnyttja information som 

finns i moderna bilar som ett komplement till den väder- och väglagsbestämning som 

kan göras med hjälp av VViS-data. I bilens interna nätverk mäts och registreras många 

parametrar som direkt eller indirekt kan användas som stöd för bestämning av väglag 
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och halkrisk. Speciellt stabilitets-, ABS- och antispinnsystemen ger direkt en 

uppfattning om vägens friktion är nedsatt. Andra parametrar som temperatur och 

hastighet på vindrutetorkare ger en indirekt information om de meteorologiska 

förhållandena. I Figur 5 visas grunden för SRIS. Information från fordon och VViS 

samlas till en gemensam databas och utvecklade modeller beräknar väder och halkrisk. 

 

 

Figur 5. Schematisk bild av SRIS-systemets uppbyggnad. Bild: Torbjörn Gustavsson 

SRIS-projektet bedrevs i Västsverige med som mest 100 bilar och 90 VViS-stationer 

ihopkopplade till ett system. Data från bilarna skickades i form av SMS och kunde vara 

av två typer 1) bakgrundsdata som ger information om ”väder” och 2) händelsedata som 

ger information om nedsatt friktion. I Figur 6 visas ett exempel på hur bilarnas 

händelsedata ger information om var ett pågående snöfall orsakar problem genom 

nedsatt friktion (detta visas som stjärnor i bilden). 

 

 

Figur 6. Exempel på hur ”händelsedata” (stjärnor) från bilarna i SRIS ger information 

om var besvärligt väglag finns inom försöksområdet (Sjölander, 2008). 

Den stora fördelen med SRIS-idén var att via kombination av flera olika typer av data 

dels från fordon och dels från VViS så kunde en heltäckande bild av ett helt vägnät 

erhållas. Detta hade före SRIS-projektet inte varit möjligt. Tidigare system som 

genomfördes av t.ex. BMW (i ett område runt München) enbart använde fordonen som 

grund för bestämningen av väder och halka. 
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En viktig del inom SRIS-projektet var att analysera om information från fordonen är ett 

bra komplement till VViS för bestämning av väglag och halka. I Tabell 5 visas en 

sammanställning av hur många fler händelserapporter som bilarna genererar när VViS 

beräkningarna indikerar halka (Sjölander, 2008). Störst ökning av antalet signaler 

erhölls vid snö då 1 400 % fler signaler genererades än jämfört med antalet på torr väg 

(ej halt). En annan viktig information som kan ses i tabellen är att ökningen vid 

frostsituationer inte är lika stor, enbart 300 %, vilket kan tolkas som en indikation på att 

VViS-beräkningsmodell för frost inte är helt tillfredsställande. Detta har tidigare också 

kunnat påvisas i flera studier vid GU, t ex Karlsson (2001). 

Tabell 5. Relationen mellan antalet händelserapporter som genereras av bilarna i SRIS 

vid olika typer av väglag relativt ej halt. Källa: Sjölander (2008) 

Ej halt Regn Regn på kall väg Snöhalka Frosthalka 

1 1,03 10 14 3 

 (3 %) (1 000 %) (1 400 %) (300 %) 

6.2 Friktion 

Uppföljning av entreprenörernas åtgärder på vinterväg kan följas upp med hjälp av 

friktionsmätning/beräkning. 

Friktionsmätning på svenska vägar utförs vanligtvis enligt Trafikverkets 

metodbeskrivning VVMB 104–Bestämning av friktion på belagd yta (Vägverket, 1990). 

Det finns några olika mätutrustningar som kan användas, Saab friction tester (Figur 7) 

är en som används för mätning av både torrfriktion och våtfriktion på vägar, flygfälts-

banor, hamnområden och övriga större belagda ytor. 

 

   

Figur 7. Saab friction tester och Portable friction tester (PFT). Foto: VTI/Hejdlösa 

bilder 

Mätningen kan utföras oberoende av väderlek. Det finns även mindre handdrivna 

friktionsmätare, t.ex. VTIs portabla friktionsmätare (PFT) (Figur 7). 

Sen några år tillbaka finns det även mätutrustning som är beröringsfri (Figur 8). Den 

kan ”se” om vägytan är: torr, fuktig, våt, isig, snöig eller slaskig. Den kan även mäta 

tjocklek på vatten- eller islagret på vägen (Haavasoja et al., 2012). Det finns flera 

leverantörer av liknande system, vissa är tänkta att monteras på ett fordon och vissa är 

mer stationära och monteras på exempelvis på VViS-stationer (Optical_sensors, 2011). 
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Figur 8. Exempel på utrustning för registrering av väglag och beräkning av friktion 

som kan monteras på fordon. Foto: Haavasoja et al. (2012) 

6.3 Beslutsstöd 

Tanken på att utforma en plattform där olika typer av information kan samlas in och 

som sedan kan användas av entreprenörer har funnits en längre tid. I dag saknas ett 

hjälpmedel som på ett översiktligt sätt kan sammanfatta rådande situation och 

presentera en bra prognos på hur den nära framtiden kommer att se ut. Runt om i 

världen finns det olika system som används som beslutsstöd s.k. Winter Service 

Management Systems (WSMS) eller Maintenance Decision Support System (MDSS). 

Det finns även förslag hur ett Svenskt/Europeiskt prognosverktyg för beslutstöd skulle 

kunna se ut (Figur 9). 

Beslutstödet innehåller en integrerad information för ett kontraktsområde. Som underlag 

för detta används meteorologiska data gällande t.ex. temperatur, nederbörd, vind och 

molnighet. Till detta kommer data från VViS och ett underlag som är uppbyggt på de 

variationer som förekommer i klimat och halkutsatthet längs vägsträckor. Det viktiga 

med en beslutstödsmodell är att den öppnar för integrering av nya typer av indata som 

på ett adekvat sätt kan ge information om rådande förhållande och behovet av åtgärd. 

Genom att samla all information och presentera den på ett enkelt och översiktligt sätt 

kan entreprenörens arbete underlättas. Det kan annars upplevas som ett problem att nya 

typer av information tillkommer utan att den sammanvägs med den redan befintliga på 

ett bra sätt. 
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Figur 9. Exempel på utformning av beslutstödsmodell för Svenska/Europeiska 

förhållanden (Gustavsson, 2013). 
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7 SBUF ansökan 

Under hösten och vintern 2012 har samtal förts med en entreprenör för att redan i ett 

tidigt skede av projektet få med deras kunskaper. 

De var redan i ett tidigt läge intresserade och ville gärna vara med i projektet, dock togs 

beslutet att de inte hade möjlighet att delta i detta projekt. Dels beroende på 

finansieringen, men framförallt för att projektet inte ligger i linje med deras forskning 

och utvecklingsinriktning. 

I Bilaga 3 finns delar av ansökan som skulle skickats in till SBUF vid ett samarbete med 

entreprenören. 
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8 Summering och fortsatt arbete 2013–2015 

Denna förstudie var tänkt att summera hur inrapporteringen av åtgärder sker idag, vilka 

regler och ersättningsunderlag för vintervägsåtgärder det finns idag och möjligheterna 

med ny teknik för att enklare ta beslut om vintervägsåtgärder för att förhindra halka. 

Ett fortsatt projekt skulle haft en omfattning om tre år för att säkra två hela vinter-

säsonger för test och utvecklingsarbete. 

Projektet var tänkt att drivas i nära samarbete med Trafikverket och entreprenörer för att 

möjliggöra en bra kommunikation mellan olika parter vad det gäller regler och 

riktlinjer. 

Huvudinriktningarna i projektet var tänkt att vara följande: 

a. Att kartlägga hur olika tekniska lösningar kan användas i beslutsprocessen för val av 

vintervägsåtgärder. 

b. Att kartlägga hur olika tekniska lösningar kan användas för uppföljning av utförda 

åtgärder. 

Att utifrån slutsatserna från 3a & 3b ge förslag på ett reviderat regelverk/ersättnings-

modell för vinterväghållning. 

8.1 Planering 2013 

Här nedan följer en kort sammanfattning av de punkter som var planerade som en start 

under våren 2013. 

1. SBUF 

Tyvärr blev det inget samarbete med entreprenören under 2013 som vi hade haft 

förhoppning om. 

2. RSI–demoprojekt 

Detta projekt har en naturlig koppling till det projektförslag som kommer att presenteras 

ytterligare för Trafikverket under våren 2013. 

3. Varför åtgärd/Typ av åtgärd 

Grunden i detta projekt är: 

• Varför görs en åtgärd? 

• När görs en åtgärd? 

• Hur görs en åtgärd? 

Dessa frågor skulle till viss del ha besvarats i det tänka samarbetet med entreprenörer. 

Samarbetet med en entreprenör skulle på ett enklare sätt löst denna fråga, där den 

tilltänkta applikationen enkelt hade rapporterat in position, tid, åtgärd, anledning till 

åtgärd och hur väglaget ser ut innan åtgärd (Figur 10). 
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Figur 10. Exempel på en enkel applikation för inrapportering av åtgärder. Foto: 

Klimator/J. Edblad 

4. Framtida utrustning 

Vilken utrustning bör finnas i ett kontraktsområde? Hur många fordon är minimum för 

att området kan skötas på ett effektivt sätt. Men även vilken teknisk instrumentering kan 

det krävas i ett område. 

5. Regelverk–utformning 

Hur ska ett regelverk utformas för att det ska vara enkelt för beställaren och utföraren 

ska veta att det görs på rätt sätt och det inte uppstår tveksamheter. 

Parametrar att studera är t ex: 

 Friktion, vilken friktion ska krävas? Är dagens kravvärden bra? 

 Snömängder på vägen innan första plogningen, ska detta styras av ÅDT på vägen, 

eller finns det andra faktorer som ska vägas in? 

 Vägstorlekar, i vissa områden kanske det är mer energieffektivt att behandla 

exempelvis en klass 3 väg på samma sätt som klass 2 för att inte behöva köra tomt 

på vägen tillbaka. 

 Geografi, vid stor geografisk skillnad kan olika åtgärder behövas. 

6. Våra möjligheter 

Vilka möjligheter finns det för att ett nytt regelverk ska kunna realiseras? Detta är en 

nyckelfråga, vilka önskemål/krav har Trafikverket och vilka befogenheter har vi? 

7. Omvärldsanalys 

En sammanställning av hur andra länder gör ser vi som ett naturligt steg i projektet. 

8.2 Framtida forskning 

Det krävs i dagsläget en fortsatt forskning inom ett flertal områden, här nedan följer 

några som har identifierats hittills i projektet. 

Utredning av vilken utbildning som beslutstagarna behöver för att fatta rätt beslut, dels 

för att kunna veta när det är aktuellt att göra åtgärder och vilken typ av åtgärder som är 

de mest lämpade i förhållande till det rådande vädret. Vilka krav ska man sätta på dem 

som tar besluten? Finns det nya modeller som kan användas för beslutsstöd? 

Till detta behövs det även utredas hur ofta behöver åtgärd genomföras, t.ex. en 

vägsträcka är saltad i förebyggande syfte, hur lång tid finns saltet kvar på vägbanan och 
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förhindrar att det blir halt? Vilket intervall krävs det på olika vägsträckor tills saltbilen 

behöver köra en ny runda? 

Men även mer forskning på grundläggande nivå krävs för att veta vilken typ av halka 

som dominerar på olika ställen i landet. Sveriges klimat är varierande, det kanske krävs 

olika regler för åtgärder i olika delar av landet. 

Kan Trafikverket ställa krav i upphandlingen på vilken maskinpark en entreprenör ska 

ha tillgång till för att kunna utföra vinterväghållning så att vägarna är trafiksäkra? Hur 

snabbt måste vägnätet vara åtgärdat? 

För uppföljning och ersättning av entreprenörerna behövs ett nytt system som är enkelt 

att följa både för Trafikverket och för entreprenören. Trafikverket måste veta vad de 

betalar för samtidigt som entreprenören inte ska behöva fundera på om de får betalt för 

den åtgärd de gör. 
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Syfte 
Mät- och ersättningsregler för Grundpaket drift (ME) ska användas vid upphandling och 

avtal som gäller Grundpaket drift. 

Allmänna principer för mätning och ersättning 
Mät- och ersättningsregler för Grundpaket drift, nedan kallad ME, är anpassad till 

Standarbeskrivning för Grundpaket drift (SBD) och Mängdförteckning för Grundpaket 

Drift (MF). 

 

Om inget annat sägs mäts och ersätts arbete med den mätenhet som anges i MF under 

det konto och den rubrik där arbetet är insorterat. 

 

Arbetet mäts och ersätts enligt de regler som gäller för kontot med den rubrik som 

arbetet gäller.  

 

När ett konto är nedbrutet i underordnade konton gäller samma regler för de 

underordnade kontona som för det övergripande kontot, såvida inte annat anges. 

 

Samtliga mängder som anges i MF avser årsmängder, såvida inte annat anges. 

Principer för mätning 
Arbete som mäts är det arbete som är beställt och utfört. 

 

För konton i mängdförteckningen där längd för GC-vägar inte redovisas separat, ingår 

längd för GC-vägar i redovisad väglängd. 

 

Väglängder på motorväg (MV), mötesfri motortrafikled (MML) och mötesfri landsväg 

(MLV) mäts i fram- och bakåtriktning, inklusive grenar.  

 

Mätning sker i verklig lutning, om inte annat anges i enskild mätregel. 

 

Arbete där mängd anges mäts i någon av följande mätstorheter, med enhet som framgår 

av MF: 

 

- antal 

- längd 

- area 

- volym 

- vikt 

- tid 

 

Principer för ersättning 
Följande principer används för ersättning för arbete där mängd anges i MF som 

reglerbar (R) respektive som oreglerbar (OR). 

 

- Beställt och utfört arbete med reglerbar mängd ersätts efter mätning med det 

à-pris som anges i prissatt MF för angiven mätenhet. 
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- Beställt och utfört arbete med oreglerbar mängd ersätts utan mätning med 

det belopp som anges i prissatt MF.  

Ersättningsregel 
I ersättning ingår ersättning för fullt färdigt arbete för samtliga arbeten som är upptagna 

under aktuellt konto och rubrik i handlingarna. 

 

I ersättning för arbeten enligt konto 81-88 i SBD och MF ingår ersättning för arbeten 

och åtaganden enligt 

- ABT 06 med ändringar 

- Entreprenadkontrakt med bilagor avseende åtaganden och arbeten som inte 

ingår under aktuellt konto och rubrik 

- Administrativa föreskrifter 

- Kontogrupp 80 i SBD 
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Kompletterande mät- och ersättningsregler 
 
Följande regler för mätning och ersättning gäller tillsammans med de allmänna principer och 

regler som anges ovan. 

 

81 VINTERVÄGHÅLLNING 

Reglering av ersättningar för vinterväghållning mellan beställare och entreprenör 

innefattar en fast ersättning, en rörlig ersättning baserad på väderutfall från Underlag 

Väderindex för vägklass 1-3, samt en rörlig ersättning där utförda åtgärder ersätts per 

åtgärdad km väg för vägklass 4-5 och GC-väg. 

 

Den fasta ersättningen, OR avses täcka kostnader för vinterorganisationens fasta del som 

är väderoberoende.  

 

Den rörliga ersättningen för vägklass 1-3 prissätts i mängdförteckningen (MF) per st 

väderutfall.  Mängden är reglerbar mot verkligt antal väderutfall enligt Underlag 

Väderindex. Mängden i MF är beräknad  från statistik från senaste fem åren. 

 

Den rörliga ersättningen för vägklass 4-5 och GC-väg prissätts i mängdförteckningen per 

vägklass och km åtgärdad väg exkl. halkbekämpningsmaterial. Halkbekämpningsmaterial 

för vägklass 4,5 och GC ersätts separat efter verkligt utlagd mängd och enligt beställaren 

fastställt á-pris i mängdförteckningen (MF).  

 

81.12 Vinterväghållningsåtgärder 

Om två eller fler åtgärder utförs samtidigt med samma resurs utgår endast en ersättning. 

 

Åtgärder för att klara krav under Allmänt i standarbeskrivningen mäts och ersätts 

inte separat utan ska ingå i konto 81.121-81.122. 

 

När särskilt väder registrerats i programmet Underlag väderindex så utgår 

inte ersättning för åtgärder enligt konto 81.121 och 81.122 utan ersättning 

utgår för resurser ingående i entreprenörens ordinarie snöröjnings- och 

halkbekämpningsplaner samt för eventuella extra resurser efter avstämning 

med beställaren, enligt ABT 06, kapitel 6. ,.. Halkbekämpningsmaterial 

ersätts enligt konto 81.1229 i MF. 

 

Utförlig beskrivning för när särskilt väder inträffar redovisas i bilaga 1 till 

ME Underlag Väderindex. 
 

Ersättning för resurser enligt denna regel utgår för hela driftområdet: 
 

A. Från och med det dygn då ett SV1/SV2-tillfälle börjar i någon 

kombination av de VViS- stationer och MESAN- rutor som angivits för 

entreprenaden. 

 

B. Till och med ett dygn efter det dygn då SV1/SV2-tillfället har slutat. 
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Figur 1.  Tidsperiod då ersättning utgår för ett SV1/SV2-tillfälle (A+SV1/SV2+B)

                    0                  12                24                12                 24                 12                24                 12                 24                 12                24

Dygn 0 Dygn 1 Dygn 2 Dygn 3 Dygn 4

A ASsSV!SV1/SV2 B

 
 

 

81.121 Vinterväghållningsåtgärder vägklass 1-3  

Grunden för att beräkna väderutfall är rådata från enskilda stationer i 

Trafikverkets Väg Väder Informationssystem, VViS och från MESAN-

analyser från SMHI. VViS-stationerna genererar punktvärden, medan 

MESAN anger värden som medeltal över rutor som är 22 x 22 km stora. 

 

Valda mesanrutor och VViS-stationer samt väderstatistik redovisas som bilaga 

till MF. 

 

Fyra olika grupper av väderutfall redovisas i utdata från programmet Underlag 

Väderindex, som är en vidareutveckling av programmet VädErsKombi, 

version 1.00.  

 

• Grupp H1: Antal väderutfall av typ HR1, HR2 och HS.  

 

• Grupp H2: Antal väderutfall av typ HT och HN. 

 

• Grupp S1: Antal väderutfall av typ S och D, båda med snömängd > 0,50 

cm per intervall om högst 4 timmar. Beträffande typ S ingår även intervall 

inuti stort snöfall eller vid kombinationer av stort snöfall och snödrev. 

 

• Grupp S2: Antal väderutfall av typ D med snömängd < 0,50 cm per 

intervall om högst 4 timmar, inklusive intervall inuti snödrev eller vid 

kombinationer av stort snöfall och snödrev. 

 

Utöver dessa väderutfall redovisas i utdata från programmet Underlag 

Väderindex när Särskilt väder 1 eller 2 inträffar. 

 

Arbetet ersätts efter medelvärdet av antal väderutfall, H1 och H2 respektive S1 och 

S2, för de kombinationer av VVIS- stationer och MESAN- rutor som angivits för 

entreprenaden.  

Arbetet ersätts per st väderutfall. Under tidsperiod när ersättning utgår enligt ABT 

06, kap 6 i samband med Särskilt väder utgår ingen ersättning för väderutfall.  
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När väderdata saknas helt på grund av bortfall (även VVIS reservstationen 

har fallit bort) beräknas väderutfall enligt nedan.  

 

1. Finns det värden från någon eller några av kombinationerna (valda 

Mesanrutor/VViS stationer) används medelvärdet av dessa som de/den 

utslagna kombinationens värde under bortfallsperioden. 

 

 2. Saknas värden från samtliga kombinationer ersätts verklig resursinsats 

enligt ABT 06, kapitel 6. 

 

Ersättning sker månadsvis, men en slutlig avstämning av antal väderutfall görs 

efter vintersäsongens slut. 

 

81.122 Vinterväghållningsåtgärder vägklass 4-5 och GC-väg 

Snöröjning och halkbekämpning mäts och ersätts enligt bild 81 sist i detta 

dokument. 

 

Samtidig halkbekämpning och snöröjning mäts och ersätts enligt konto 81.1224-

81.1226.. 

 

När åtgärdstiden efter nederbörd löpt ut utgår ingen ersättning för att uppnå 

jämnhetskravet under efterföljande angiven åtgärdstid för ojämnheter enligt SBD 

81.122. 

Ojämnheter uppkomna efter denna tid ersätts med konto 81.1227 för isrivning.  

 

Isrivning mäts och ersätts efter den väglängd där åtgärder utförts och 

jämnhetskravet har uppnåtts på hela vägbanan. 

 

Halkbekämpningsmaterial ersätts separat per mängd utlagt material enligt konto 

81.1229 i MF. Med mekaniskt halkbekämpningsmaterial avses alla typer av 

mekaniskt halkbekämpningsmaterial, exempelvis saltfritt fraktionsmaterial, flis 

och saltinblandad sand. Med kemiskt halkbekämpningsmaterial avses ton torrsalt. 

Priset för saltlösning avser en minst 22-procentig saltlösning. 

 

81.16 

 

Trumtining 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser st åtgärdad trumma. 

 

Svallisgrävning vid trummor enligt förteckning under 6.09 ersätts enligt konto 89 

och i övrigt enligt ABT 06, kapitel 6.  

 

81.18 Vinterkritiska sträckor 

Åtgärder för att klara krav beskrivna i bilagan ”Skötselbeskrivning Vinterkritisk 

sträcka” mäts och ersätts inte separat utan ska ingå i konto 81.11 respektive konto 

81.12. 
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82 VÄGYTA 

82.2 Hinderfrihet  

Arbeten till en ersättning av högst 10 000 kr per objekt och skadetillfälle ingår. 

Om ersättningen beräknas överstiga detta belopp ska samråd ske med beställaren. 

 

Vid onormala förhållanden såsom storm eller omfattande översvämning räknas 

hela driftområdet som ett objekt. 

 

Städning och rengöring av vägområdet efter trafikolyckor ersätts enligt konto 89 

och i övrigt enligt ABT 06, kapitel 6. Omhändertagande och hantering av döda och 

skadade djur inom vägområdet ersätts inte som trafikolycka.  

 

82.3 Omledning av trafik  

Arbeten med avstängning av väg och skyltning för omledning samt eventuell inspektion 

av omledningsvägnätet ersätts enligt följande:  

 

Kostnader för personal och fordon ersätts enligt konto 89 och i övrigt enligt ABT 

06, kapitel 6.  

 

82.5 Belagd väg 

82.52 Sprickor och hål 

82.5211 Lagning med SR 1500 (snabellagare) eller likvärdigt 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd i MF avser ton utlagt bindemedel. 

 

Mängderna ska verifieras med protokoll från flödesmätare. 

 

82.5212-

82.5214 

Lagning med massa 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd i MF avser ton utlagd massa. 

 

82.5218 Tillägg för lagning på skyddsklassade vägar: lagning med SR 1500 

(snabellagare) eller likvärdigt 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd avser ton utlagt bindemedel på 

skyddsklassade vägar. 

 

82.5219 Tillägg för lagning på skyddsklassade vägar: lagning med massa 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd i MF avser ton utlagd massa på 

skyddsklassade vägar. 
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82.53 Nivåskillnader 

82.5311 Nivåskillnader: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

82.5312 Nivåskillnader: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag av gupp 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser st inventerade gupp. 

82.532 Nivåskillnader: justering 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd i MF avser ton utlagd massa. 

 

82.5329 Tillägg för justering på skyddsklassade vägar 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd i MF avser ton utlagd massa på 

skyddsklassade vägar. 

 

82.5332 Nivåskillnader, gupp 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser st inventerade gupp. 

 

82.54 Brunnsbetäckningar och brunnslock 

Arbeten till en ersättning av högst 10 000 kr per objekt och skadetillfälle ingår. 

Om ersättningen beräknas överstiga detta belopp ska samråd ske med beställaren. 

 

82.55 Ytbehandling/Försegling 

82.551 

 

Ytbehandling/Försegling: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

82.552 Ytbehandling 

Arbete mäts i och ersätts efter area. Mängd i MF avser kvadratmeter ytbehandling. 

 

82.5529 Tillägg för ytbehandling på skyddsklassade vägar 

Arbete mäts i och ersätts efter area. Mängd i MF avser kvadratmeter ytbehandling 

på skyddsklassade vägar. 

 

82.553 Försegling 

Arbete mäts i och ersätts efter area. Mängd i MF avser kvadratmeter förseglad yta. 

 

Kalkylvärdet för bindemedelsmängden ska vara 1,4 kg/m² och regleras mot 

verkligt utlagd mängd bindemedel. 
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82.5539 Tillägg för försegling på skyddsklassade vägar 

Arbete mäts i och ersätts efter area. Mängd i MF avser kvadratmeter förseglad yta 

på skyddsklassade vägar. 

 

82.56 Stödremsa 

82.561 Stödremsa: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

82.562 Stödremsa: komplettering 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd enhet i MF avser ton utlagt material. 

 

82.5629 Tillägg för komplettering på skyddsklassade vägar 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd i MF avser ton utlagt material längs 

skyddsklassade vägar.  
 

82.57 Kantstöd 

82.571 Kantstöd: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

82.6 Grusväg 

82.61 Jämnhet, bundenhet och tvärfall  

Under perioden 1/4-30/11 ersätts arbete med angivet OR pris i MF. 

Under perioden 1/12-31/3 ersätts grusning enligt konto 82.622 och grushyvling 

enligt konto 82.6223. 

 

82.62 Grusslitlager 

82.621 Grusslitlager: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

82.622

  

Underhållsgrusning 

Dammbindning i samband med underhållsgrusning under perioden 1/5 – 1/8 

ersätts separat enligt konto 88.21. 

 

82.6221 Underhållsgrusning med fraktion 0-16 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd i MF avser ton utlagt material. 
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82.6222

  

Underhållsgrusning med fraktion 8-16 

Arbetet mäts i och ersätts efter vikt. Mängd i MF avser ton utlagt material. 

 

82.6223 Grushyvling  

Grushyvling under perioden 1/12-31/3. 

 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser km åtgärdad väg. 

 

82.623 Återvinning av kantmaterial 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter åtgärdad väg. 

 

Kalkylvärdet för fraktionsmaterial ska vara 80 ton/km och regleras mot verkligt 

utlagd mängd fraktionsmaterial. 

 

Regleringspriset för fraktionsmaterial (mot kalkylvärde) ska vara angivet pris på  

konto 82.6222. 

 

Dammbindning i samband med återvinning av kantmaterial under perioden 1/5 – 

1/8 ersätts separat enligt konto 88.21. 

 

83 AVVATTNING 

83.11 Avvattning: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

83.16 Dräneringar och övriga ledningssystem 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter spolad ledning. 

 

83.169 Tillägg för dräneringar och övriga ledningssystem på skyddsklassade vägar 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter spolad ledning på 

skyddsklassade vägar. 

 

83.17 Trummor 

83.171 Spolning av trummor 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser antal spolade trummor. 

 

Spolning av trummor med diameter >600 mm samt trummor med en längd >30 

meter ersätts enligt konto 89 och i övrigt enligt ABT 06, kapitel 6.  
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83.1719 Tillägg för spolning av trummor på skyddsklassade vägar 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser antal spolade trummor på 

skyddsklassade vägar. 

 

83.172 Byte och nyläggning av sidotrummor belagd väg och grusväg samt 

vägtrummor, grusväg 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter bytt/nylagd 

trumma. 

 

Byte och nyläggning av trumma där fyllnadshöjden överstiger 2 m ersätts separat 

enligt konto 89 och i övrigt enligt ABT 06, kapitel 6. 

 

Ny beläggning ersätts enligt konto 89 och i övrigt enligt ABT 06, kapitel 6. 

 

83.1729 Tillägg för byte och nyläggning av trummor på skyddsklassade vägar 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter bytt/nylagd trumma 

på skyddsklassade vägar. 

 

84 Sidoområde och skiljeremsor 

84.16 Slänt 

Arbeten till en ersättning av högst 10 000 kr per objekt och skadetillfälle ingår. 

Om ersättningen beräknas överstiga detta belopp ska samråd ske med beställaren. 

 

85 Sidoanläggning 

85.11 Rastplats 

Reparation av skador på byggnader och utrustningar ersätts enligt konto 89 och i 

övrigt enligt ABT 06, kapitel 6. 

 

86 Vägutrustning 

86.11 Vägräcken 

86.1111 Stålbalkräcken: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

86.1131 Rörräcken: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

86.1141 Betongbarriär: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 
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86.16 Vägmärken 

86.162 Lokaliseringsmärken och upplysningsmärken: inventering, dokumentation 

och åtgärdsförslag 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser kilometer inventerad väg. 

 

87 Tillståndsberedning med mera 

87.11 Tillståndsberedning och kontroll 

Tillståndsberedning och kontroll ersätts enligt konto 89. 

 

87.12 Trafikskador, skadegörelse och övergivna fordon 

Reparation av trafikskador och skadegörelse på vägräcken och vägmärken ersätts 

enligt konto 88.  

 

Reparation av övriga trafikskador och skadegörelse samt hantering av övergivna 

fordon ersätts enligt konto 89 och i övrigt enligt ABT 06, kapitel 6.  

 

Ingen separat ersättning utgår för handläggning av skador. 

 

88 Övriga arbeten 

88.21 Extra dammbindning grusväg, inklusive material, i samband med 

underhållsgrusning och återvinning av kantmaterial under perioden 1/5 – 1/8 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser km åtgärdad väg. 

 

88.61 Reparation av räcken 

88.611 Reparation av stållineräcken 

88.6111 Reparation av stållineräcken på LV och på högersida av MV 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken utbytta ståndare. 

 

Ersättning för fästdetaljer och räckesreflexer ska ingå. 

 

88.6112 Reparation av stållineräcken på vänster sida av MV, MML och MLV  

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken utbytta ståndare. 

 

Ersättning för fästdetaljer och räckesreflexer ska ingå. 
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88.6113 Reparation av stållineräcken på höger sida av MML och MLV  

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken utbytta ståndare. 

 

Ersättning för fästdetaljer och räckesreflexer ska ingå. 

 

88.6114 Tillägg för fundament  

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken utbytta 

fundament. 

 

88.6119 Tillägg för reparation på skyddsklassade vägar  

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken utbytta ståndare 

på skyddsklassade vägar. 

 

88.612           Reparation av stålbalkräcken 

88.6121 Reparation av stålbalkräcken på LV och på höger sida av MV. 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter utbytt stålbalk.  

 

Ersättning för stolpar och fästdetaljer ska ingå. 

 

88.6122 Reparation av stålbalksräcken på vänster sida av MV, MML och MLV  

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter utbytt stålbalk. 

 

Ersättning för stolpar och fästdetaljer ska ingå. 

 

88.6123 Reparation av stålbalksräcken på höger sida av MML och MLV 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter utbytt stålbalk. 

 

Ersättning för stolpar och fästdetaljer ska ingå. 

 

88.6129 Tillägg för reparation på skyddsklassade vägar  

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter utbytt stålbalk på 

skyddsklassade vägar. 

 

88.613 Reparation av rörräcken 

88.6131 Reparation av rörräcken på LV och på högersida av MV 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter utbytt rörräcke.  

 

Ersättning för stolpar och fästdetaljer ska ingå. 
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88.6132 Reparation av rörräcken på vänster sida av MV, MML och MLV 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter utbytt rörräcke.  

 

Ersättning för stolpar och fästdetaljer ska ingå. 

 

88.6133 Reparation av rörräcken på högersida av MML och MLV 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter utbytt rörräcke.  

 

Ersättning för stolpar och fästdetaljer ska ingå. 

 

88.6139 Tillägg för reparation på skyddsklassade vägar 

Arbetet mäts i och ersätts efter längd. Mängd i MF avser meter utbytt rörräcke på 

skyddsklassade vägar. 

 

88.62 Nyuppsättning/utbyte av standardvägmärken  

88.621 Standardvägmärken av normalstorlek: nyuppsättning och utbyte pågrund av 

olyckor eller skadegörelse 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken 

standardvägmärken. 

  

Ersättning för stolpar, fundament och fästdetaljer ska ingå. 

 

88.622 Standardvägmärken av normalstorlek: utbyte på befintlig stolpe på grund av 

olyckor eller skadegörelse.   

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken 

standardvägmärken. 

  

Ersättning för fästdetaljer ska ingå. 

 

88.623 Tillägg för överstorlek  

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken nyuppsatta/utbytta 

standardvägmärken i överstorlek. 

  

88.629 Tillägg för uppsättning/utbyte på skyddsklassade vägar  

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken nyuppsatta/utbytta 

standardvägmärken på skyddsklassade vägar. 
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88.63 Nyuppsättning/utbyte lokaliseringsmärken  

88.631 Nyuppsättning/utbyte av lokaliseringsmärken <1m2  

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken 

lokaliseringsmärken < 1,0 m². 

 

Ersättning för stolpar, fundament och fästdetaljer ska ingå. 

 

88.632 Utbyte av lokaliseringsmärken < 1,0 m² på befintlig stolpe 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken 

lokaliseringsmärken < 1,0 m². 

 

Ersättning för fästdetaljer ska ingå. 

 

88.633 Nyuppsättning/utbyte av lokaliseringsmärken 1,0-2,0 m² 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken 

lokaliseringsmärken 1,0-2,0 m². 

 

Ersättning för stolpar, fundament och fästdetaljer ska ingå. 

 

88.634 Utbyte av lokaliseringsmärken 1,0-2,0 m² på befintlig stolpe 

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken 

lokaliseringsmärken 1,0-2,0 m². 

 

Ersättning för fästdetaljer ska ingå. 

 

88.639 Tillägg för nyuppsättning/utbyte på skyddsklassade vägar  

Arbetet mäts i och ersätts efter antal. Mängd i MF avser stycken nyuppsatta/utbytta 

lokaliseringsmärken på skyddsklassade vägar. 
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Underlag Väderindex 

 

Bakgrund 

Underlaget för att beräkna väderindex hämtas från programmet Underlag Väderindex. 

Detta program är en vidareutveckling av det hittills använda programmet VädErsKombi.  

VädErsKombi finns dokumenterat i VTI notat 38-2003 ”Beräkningsmodell i VädErsKombi, 

version 1.00. Detaljerad beskrivning med kommentarer”. Notatet kan laddas ned från VTI:s 

hemsida http://www.vti.se. Klicka på fliken Publikationer och ange 38-2003 i ruta Frisökning 

publikationer. 

I samband med att Vägverkets ersättningsmodell för vinterväghållning utvecklades 2004/05 

gjordes en serie ändringar och tillägg till VädErsKombi. Dessa finns redovisade i dokumentet 

”Ändringar och tillägg till VTI notat 38-2003”, daterat 2004-10-27, reviderat 2004-12-13, bifogas 

på sidan 7-9 i detta dokument. 

Vidareutveckling 

Vid utvecklingen av Underlag Väderindex har ytterligare följande förändringar av VädErsKombi- 

programmet gjorts.  

1 Snömängdsgränsen ändras för litet snöfall, HS 

Under en snöfallsperiod, som är högst 4 timmar lång, uppgår snömängden till mellan 0,01 och 

0,50 cm. (Tidigare var övre gränsen 0,30 cm). 

2 Snömängdsgränser och snömängdsklasser ändras för stort snöfall, S 

Stort snöfall redovisas bara i en klass där snömängden uppgår till minst 0,51 cm under en 

snöfallsperiod som är högst 4 timmar lång. (Tidigare var undre gränsen 0,31 cm och uppdelning 

gjordes i tre klasser). 

3 Snömängdsgränser och snömängdsklasser ändras för snödrev, D 

Snödrev delas upp i två klasser. I lägsta klassen uppgår snömängden till 0,00 − 0,50 cm och i 

högsta klassen till minst 0,51 cm under en snödrevperiod som är högst 4 timmar lång. (Tidigare 

var övre gränsen för lägsta klassen 0,30 cm och uppdelning gjordes i fyra klasser). 

4 Beräkningsmetoden ändras för stort snöfall  

Om det inuti ett stort snöfall (med snömängd ≥ 0,51 cm under minst två intervall på högst 4 

timmar) förekommer ett eller flera intervall på 4 timmar där snömängden uppgår till högst 0,50 

cm, inklusive 0,00 cm, så klassas detta/dessa intervall som tillhörande det stora snöfallet.  

http://www.vti.se/
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Se exempel 1 nedan, där den blå 4-timmarperioden räknas in bland väderutfall av typen stort 

snöfall. 

Exempel 1. 

Timme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vädersituation S   S S   S S   S S S 

Snömängd ≥ 0,51 cm ≤ 0,50 cm ≥ 0,51 cm 

5 Beräkningsmetoden ändras för snödrev  

Om det inuti ett snödrev förekommer ett eller flera intervall på 4 timmar som saknar utfall av 

snödrev så klassas detta/dessa intervall som tillhörande snödrevet.  

Se exempel 2 nedan, där den gröna 4-timmarperioden räknas in bland väderutfall av typen 

snödrev. 

Exempel 2. 

Timme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vädersituation D D D D   HN S HN D D   D 

     vädersit. D förekommer ej      

6 Beräkningsmetoden ändras för kombinationer av stort snöfall och snödrev  

Om det förekommer övergångar mellan stort snöfall och snödrev eller mellan snödrev och stort 

snöfall eller mellan två snödrev där uppehållet mellan vädersituationerna S och D, D och S eller S 

och S är högst 5 timmar så klassas dessa övergångar som väderutfall tillhörande stort snöfall eller 

snödrev.   

Se exempel 3 nedan, där den grå 8-timmarperioden räknas som två väderutfall tillhörande stort 

snöfall. 

Exempel 3. 

Timme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vädersituation D D D D   HN S S S   HR2   S S 

Snömängd            ≤ 0,50 cm       ≥ 0,51 cm 

     max 5 tim    max 5 tim   

     klassas som två väderutfall    

7 Redovisningen av antalet väderutfall ändras till fyra grupper 

• Grupp H1: Antal väderutfall av typ HR1, HR2 och HS.  

• Grupp H2: Antal väderutfall av typ HT och HN. 

• Grupp S1: Antal väderutfall av typ S och D, båda med snömängd ≥ 0,51 cm per  

intervall om högst 4 timmar, inklusive intervall inuti stort snöfall och snödrev samt vid 

kombinationer av stort snöfall och snödrev enligt ovan.  

• Grupp S2: Antal väderutfall av typ D med snömängd 0,00 – 0,50 cm per intervall om  

      högst 4 timmar, inklusive intervall inuti snödrev samt vid kombinationer av stort  

      snöfall och snödrev enligt ovan. 
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Beräkning av väderutfall och start/slut för särskilt väder 1 och 2  

Grunden för att beräkna start- och sluttidpunkter för särskilt väder 1 och 2 samt antal väderutfall 

av typ snödrev, snöfall och halkor under en vintersäsong är rådata från enskilda stationer i 

Trafikverkets system för väderinformation, VViS och från s.k. MESAN-analyser. VViS-

stationerna genererar punktvärden, medan MESAN anger värden som medeltal över rutor som är 

22 x 22 km stora. 

Följande rådata finns tillgängliga från VViS. 

 Lufttemperatur. 

 Vägytans temperatur. 

 Daggpunktstemperatur. 

 Relativ luftfuktighet. 

 Nederbördstyp. 

 Nederbördsmängd. 

 Vindhastighet. 

Från MESAN-analysen fås i princip samma typer av uppgifter som från VViS, men med följande 

skillnader.  

 Vägytans temperatur saknas. Detta innebär att ingen av de vädersituationer som är kopplade till 

halka (se nedan) kan beräknas om enbart MESAN-data används.  

 Nederbördstypen snöblandat regn anges på ett sådant sätt att 1 timme med snöblandat regn 

ersätts av ½ timme med snö och ½ timme med regn.  

 Vid beräkning av snömängder görs en särskild vindkorrektion. Kraftig vind medför nämligen att 

snön blåser förbi nederbördsmätaren. Denna vindkorrektion ökar snömängderna med i 

genomsnitt 30 %. 

 Vindhastighet mäts som medelvärde under 10 minuter och på 10 meters höjd. 

I Trafikverkets ersättningsmodell för vinterväghållning hämtas alltid lufttemperatur, vägytans 

temperatur och daggpunktstemperatur från VViS, medan MESAN-analysen alltid lämnar uppgifter 

om nederbördstyp, nederbördsmängd och vindhastighet.  

Med hjälp av särskilda definitioner omformas rådata till följande nio vädersituationer. 

10. Särskilt väder 1, d.v.s. snödrev vid hög vindhastighet (SV1). 

11. Särskilt väder 2, d.v.s. kraftigt snöfall (SV2).  

12. Snödrev (D).  

13. Snöfall (S).  
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14. Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning (HR1).  

15. Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning (HR2).  

16. Halka på grund av litet snöfall (HS). 

17. Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till (HT).  

18. Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana (HN). 

 

Utgångspunkten för beräkning av Underlag Väderindex är de beskrivningar av vädersituationer på 

timnivå som tas fram inom ett driftområde för varje kombination av VViS-station och MESAN- 

ruta. Utgående från vädersituationerna beräknas väderutfall för en kombination i taget och 

sammanfattas sedan som ett medelvärde för alla kombinationer i driftområdet.  

Första steget i beräkningen är att sammanföra vädersituationerna på timnivå till längre 

vädertillfällen. Ett vädertillfälle är exempelvis 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 vissa vädertillfällen 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 ett 

snödrev.  

Andra steget i beräkningen blir därför att testa varaktigheten. Detta är aktuellt för 

vädersituationerna särskilt väder 1 (SV1), särskilt väder 2 (SV2) och snödrev (D).  

Det tredje steget i beräkningen är vanligtvis att sönderdela vädertillfällena i väderutfall som är ett 

av de resultat som anges i Underlag Väderindex. Längden på alla typer av väderutfall är högst 4 

timmar. 

Vädertillfällena snödrev och snöfall sönderdelas i princip i väderutfall på följande sätt. Med början 

från vädertillfällets första timme görs en indelning i 4-timmarsintervall. Det sista intervallet slutar 

där vädertillfället slutar och blir därmed mellan 1 och 4 timmar långt. De intervall som har minst 1 

timme med den aktuella vädersituationen kallas väderutfall. Ibland prövas dessa väderutfall mot 

ytterligare krav. Se nedanstående exempel på sönderdelning av ett snöfall i 3 väderutfall. 

Timme nr 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Vädersituation – S – S – S S S S S – S – 

Snömängd (mm) – 3,7  8,4 – 6,8 5,3 7,6 5,2 5,0 – 0,5 – 

                                       <−−−−−−−−−−−−> <−−−−−−−−−−−−> <−−−−−−−−> 

                                             väderutfall 1            väderutfall 2        väderutfall 3 

Vädertillfälle halka sönderdelas i väderutfall på ett något annorlunda sätt. Se notat 38-2003.  

För särskilt väder 1 och 2 anges inte antal väderutfall utan i stället start- och sluttidpunkt för 

vädertillfället.   

Utfall av de olika vädersituationerna beräknas i följande prioritetsordning.  

1. Särskilt väder 1.  

2. Särskilt väder 2.  

3. Snödrev.  

4. Snöfall.  

5. Halkor av alla typer. 
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Prioritetsordningen innebär att om man får utfall på en vädersituation, t.ex. snödrev, så undersöks 

inte något utfall på de efterföljande vädersituationerna, d.v.s. snöfall och halkor. 

Under tiden som vädertillfällena snödrev och snöfall pågår samt upp till 6 timmar efter att sådant 

vädertillfälle tagit slut beräknas inga väderutfall med halka.  

Definitioner på olika vädersituationer 

 

Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning (HR1)  

Denna vädersituation 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. 

 

Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning (HR2) 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda. 

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

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

 

Halka på grund av litet snöfall (HS) 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda. 

1. Under en snöfallsperiod som är högst 4 timmar lång uppgår snömängden till mellan 0,01 och 

0,50 cm.  

2. Under de timmar inom snöfallsperioden då snöfall förekommer är vägytans temperatur, räknat 

som timvärden, lägre än + 1,0 °C och högre än – 10,0 °C. 

 

Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till (HT)  

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda. 

Huvudregel 

1. Vägytans temperatur sjunker under + 1,0 °C. 

2. Under de 12 halvtimmar som föregår den halvtimme då vägytans temperatur sjunker under + 

1,0 °C har det förekommit regn, snöblandat regn eller litet snöfall minst en gång eller 

kondensering minst två gånger.  
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Tilläggsregel 

1. Om inget väderutfall fås enligt huvudregeln samtidigt som upptorkning inte skett under alla 12 

halvtimmarna utvidgas undersökningsperioden till 24 halvtimmar. 

2. För denna period kontrolleras om regn, snöblandat regn eller litet snöfall förekommit minst en 

gång eller kondensering minst två gånger.  

3. Om detta inträffat innan upptorkning skett under sammanlagt 12 halvtimmar, räknat från den 

halvtimme då vägytans temperatur sjunker under + 1,0 °C fås ett väderutfall av typ HT. 

 

Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana (HN) 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda. 

1. Regn eller snöblandat regn faller. 

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

 

Snöfall 

Vädersituation snöfall uppstår om nederbördstyp snö förekommer. 

Väderutfall stort snöfall redovisas dels om snömängden uppgår till minst 0,51 cm per 

intervall, dels om intervallet förekommer inuti stort snöfall eller vid kombinationer av stort 

snöfall och snödrev. Se exempel 1 och 3 ovan.  

 

Snödrev 

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda. 

1. Vindhastigheten uppgår till minst 5, 6, 7, 8, 9, 10 m/s i genomsnitt under minst 4 timmar i följd. 

2. Drevbenägen snö förekommer.  

Drevbenägen snö förekommer om alla nedanstående villkor är uppfyllda. 

1. Snöfall har förekommit under de senaste 14 dygnen räknat från den halvtimme då 

vindhastigheten uppgår till minst 5, 6, 7, 8, 9, 10 m/s. Snömängden ska uppgå till minst 2,0 cm i 

fast form räknat under en 24-timmarsperiod. 

2. Under sista snöfall med minst 2,0 cm snömängd har lufttemperaturen, räknat som 

halvtimmesvärden, varit högre än + 0,5 °C högst 6 gånger (3 timmar sammanlagt, inte 

nödvändigtvis i följd). 

3. Efter sista snöfall med minst 2,0 cm snömängd har regn eller snöblandat regn, räknat som 

halvtimmesvärden, förekommit högst 3 gånger (1½ timme sammanlagt, inte nödvändigtvis i 

följd). 

4. Efter sista snöfall med minst 2,0 cm snömängd har lufttemperaturen, räknat som 

halvtimmesvärden, varit högre än +0,5 °C högst 12 gånger (6 timmar sammanlagt, inte 

nödvändigtvis i följd). 

 

Väderutfall snödrev redovisas beroende på snömängd i två klasser, 0,00 – 0,50 cm och ≥ 0,51 

cm per intervall, inklusive intervall inuti snödrev eller vid kombinationer av stort snöfall och 

snödrev. Se exempel 2 och 3 ovan. 
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Särskilt väder 1  

Denna vädersituation uppstår om följande villkor är uppfyllda. 

1. Vindhastigheten uppgår till minst 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 m/s i genomsnitt under minst 6 

timmar i följd. 

2. Drevbenägen snö förekommer.  

Drevbenägen snö definieras på samma sätt som för snödrev. 

 

Särskilt väder 2  

Denna vädersituation definieras som att snöintensiteten uppgår till minst 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0 

cm/tim i genomsnitt under minst 15 timmar i följd. 

    2004-10-27 

  Rev. 2004-12-13 

Ändringar och tillägg till VTI notat 38-2003 

 

I avsnitt 7.1 definieras snödrev som att vindhastigheten ska uppgå till minst VD men högst VSV1 m/s 

samtidigt som drevbenägen snö förekommer. 

 

I Trafikverkets ersättningsmodell har ”men högst VSV1” utgått. 

 

I kapitel 9 och avsnitt 9.5, punkt 2 anges som varaktighetskrav för snödrev att detta ska pågå minst 4 

timmar i följd, alternativt _ TD timmar i följd. I avsnitt 9.5 punkt 2 anges också att värdet på TD 

bestäms av varje region. 

 

Varaktighetskravet för snödrev ersätts i Trafikverkets ersättningsmodell av följande: 

Vindhastigheten uppgår till minst 6 m/s i genomsnitt under minst 4 timmar i följd. 

Varaktighetskravet, TD, har således standardiserats till 4 timmar. 

 

I avsnitt 9.3, punkt 2 anges: Om SV1 förekommer _ TSV1 timmar i följd någon gång under det 

avgränsade vädertillfället så klassas detta vädertillfälle som ersättningsberättigat SV1. Under samma 

punkt anges också: Värdet på TSV1 bestäms av varje region. 

 

Varaktighetskravet för SV1 ersätts i Trafikverkets ersättningsmodell av följande: 

Vindhastigheten uppgår till minst 10 m/s i genomsnitt under minst 6 timmar i följd. 

Varaktighetskravet, TSV1, har således standardiserats till 6 timmar. 
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I avsnitt 9.3, punkt 4 anges: Under tiden som ett SV1-tillfälle pågår och T SV1 efter timmar därefter 

beräknas inga väderutfall av typ snödrev, snöfall och halka eftersom ersättningen för SV1-tillfället 

plus efterföljande T SV1 efter timmar går före. Om däremot fler SV1- eller SV2-tillfällen förekommer 

inom T SV1 efter timmar efter att ett SV1-tillfälle tagit slut, så förlängs sluttidpunkten. Värdet på T SV1 efter 

bestäms av varje region. 

 

I Trafikverkets ersättningsmodell har T SV1 efter utgått och ersättning för SV1 utgår enligt 

figur 1 i ME. 

 

I avsnitt 9.3, kommentar 2 refereras till regelverket DRIFT 96. Detta är numera ersatt av 

Standardbeskrivning för grundpaket drift, SBD. 

 

I avsnitt 9.4, punkt 1 anges: Värdena på I SV2 och T SV2 bestäms av varje region. 

 

I Trafikverkets ersättningsmodell har varaktigheten, T SV2, standardiserats till 15 timmar. 

 

I avsnitt 9.4, punkt 2 anges: Under tiden som ett SV2-tillfälle pågår och T SV2 efter timmar därefter 

beräknas inga väderutfall av typ snödrev, snöfall och halka eftersom ersättningen för SV2-tillfället 

plus efterföljande T SV2 efter timmar går före. Om däremot fler SV2- eller SV1-tillfällen förekommer 

inom T SV2 efter timmar efter att ett SV2-tillfälle tagit slut, så förlängs sluttidpunkten. Värdet på TSV2 efter 

bestäms av varje region. 

 

I Trafikverkets ersättningsmodell har TSV2 efter utgått och ersättning för SV2 utgår enligt figur 1 i ME. 

 

I avsnitt 9.7, punkt 1 anges: Inte heller under pågående SV1- eller SV2-tillfällen och upp till TSV1 efter 

respektive TSV2 efter timmar därefter prövas några väderutfall med halka. 

 

I Trafikverkets ersättningsmodell har T SV1 efter och TSV2 efter utgått. 

 

I avsnitt 9.7, punkt 4 anges: Till varje halktyp knyts en längd på väderutfallet, THN, THT, THR2, THR1 

respektive THS timmar. Väderutfallens längder, som bestäms av varje region, kan variera under 

vintersäsongen. 

 

I Trafikverkets ersättningsmodell har väderutfallens längder standardiserats till 4 timmar för alla 

halktyper under hela vintersäsongen. 

 

I Trafikverkets ersättningsmodell testas varaktighet för snödrev, särskilt väder 1 och särskilt väder 2 

enligt följande tillägg. 

 

Metoden för test av varaktighet för snödrev framgår av följande exempel. 

 

Förutsättningar: 

Vindhastigheten ska uppgå till minst 6 m/s i genomsnitt under minst 4 timmar i följd. 

Efter timme 16 är vindhastigheten lägre än 6,0 m/s. 

 

Timme 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Vindhastighet 5,0 6,1 6,3 5,9 7,1 6,8 5,8 6,2 4,6 

Vädersituation - D D - D D - D - 

Avgränsning av drev  <----------------- 7 timmar ----------------->  

Medelvindhastighet  <------------------ 6,3 m/s ------------------>  

Medelvindhastighet     <----- 6,5 m/s ------->  
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Under 7-timmarsperioden 9-15 uppgår vindhastigheten i genomsnitt till 6,3 m/s. 

Villkoret för varaktighet är alltså uppfyllt. Det finns även kortare perioder än 7 timmar som uppfyller 

kravet på varaktighet, t.ex. 4-timmarsperioden 12-15, då vindhastigheten i genomsnitt uppgår till 6,5 

m/s. 

 

Test av varaktigheten för särskilt väder 1 går till på samma sätt som för snödrev. 

 

Test av varaktighet för särskilt väder 2 görs enligt en något annorlunda metod där man inte utgår från 

ett avgränsat vädertillfälle. Se avsnitt 9.4. 

 

Följande delar av notat 38-2003 utgår. 

Avsnitt 9.7, punkt 6. 

Samtidigt ändras avsnitt 9.7, punkt 7 till följande: Halktypen under den timme med halka som följer 

närmast efter väderutfall H1 enligt ovan identifieras och steg 5 upprepas tills det först avgränsade 

halktillfället är avklarat. Därefter behandlas nästa halktillfälle på samma sätt. 

Avsnitt 9.7, exempel 1, 2, 3 och 4. 

Avsnitt 9.8, exempel 1, 4, 5 och 6. 
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1. Projektbenämning 

Informationsinsamling och analys av vinterdriftsåtgärder, i syfte att utforma 
uppföljning för effektivare vinterdrift. 

2. Samarbetspartners 
 VTI 

 Göteborgs Universitet 

 Klimator AB 

 xxxxxxxx 

3. Bakgrund och syfte 

I samband med utförande av driftsåtgärder på vintervägar behövs också uppföljning av 
åtgärderna, precis som för den mesta annan verksamhet. Uppföljningen ger 
entreprenörer en möjlighet att specificera sin insats och sina kostnader till Trafikverket 
så de får tillräckligt betalt. Uppföljningen ger också Trafikverket en möjlighet att 
sammanställa information och statistik och vara förberedda inför planering av 
kommande års budget för vinterdriften. 

 

I dagsläget fungerar uppföljningen illa och återkopplingen från entreprenör till 
Trafikverket är inte särskilt omfattande. Den största anledningen till detta är att det 
inte funnits någon målinriktad metod för storskalig och samtidig detaljerad 
uppföljning. Detta har i sin tur lett till att data som idag levereras av entreprenörer till 
Trafikverket inte kommer till någon användning.  

 

För att förbättra situationen så har ett BVFF-projekt; ”Nya regler för effektivare 
vinterväghållning” (BVFF2012-070), initierats där ett nytt regelverk kring 
inrapportering och uppföljning av vinterdriften i Sverige kommer tas fram. För att 
formuleringarna och metoderna i det nya regelverket ska bli så bra som möjlig behövs 
en nulägesstudie av hur vinterdriften genomförs idag. 

 

Det föreslagna projektet ”Informationsinsamling och analys av vinterdriftsåtgärder” 
syftar till att genomföra den nämnda nulägesstudien och bygga kunskap inför 
utformningen av nya regler för uppföljning. 
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Eftersom entreprenörer är en av de parter som kommer påverkas av de nya reglerna är 
det också önskvärt att dessa kan vara med och påverka underlaget. 

4. Projektaktiviteter 

Projektet är planerat att i huvudsak delas in i två etapper; utveckling och utvärdering. 
Den första etappen avser utveckling av ett system med metoder och verktyg som 
hjälper en förare av driftsfordon att rapportera detaljer kring pågående åtgärd under 
drift. Förarens rapport kommer sammanfogas med automatiskt insamlad information 
från mätutrustning på fordonet. Tillsammans ger all insamlad data en omfattande bild 
över rådande vägsituation och förarens åtgärd. Etappen syftar till att få en samlad bild 
av nuläget för typiska vinterdriftsåtgärder i Sverige idag. Första steg i Etapp 1 är 
framtagning av prototyper för hårdvara, metod och system. Dessa prototyper 
implementeras och används på ett par driftsfordon för att samla en liten mängd data 
och verifiera systemets funktion. Det andra steget i Etapp 1 blir sedan att utvärdera 
prototypsystemet med avseende på främst teknisk prestanda och förarnas 
upplevelser. Sista steg i Etapp 1 blir sedan att ta fram den teknik och metoder som 
kommer användas i drift kommande vintrar i Etapp 2. 

 

I den efterföljande Etapp 2 installeras den utvecklade tekniken på driftsfordon i 
operativ drift. Etapp 2 sträcker sig över två vintersäsonger med en gradvis 
upptrappning där installation genomförs på fler och fler fordon. Data som samlas in 
från Etapp 2 är det som kommer ligga till grund för slutsatser om hur vinterdriften 
genomförs idag för olika vägsituationer. 

 

Efter de två etapperna sammanställs arbetet till en genomgående beskrivning av den 
svenska vinterdriften. Denna sammanställning kommer i sin tur ligga till grund för 
framtagning av nya regelverk kring uppföljning av vinterdriften. 

5. Tidsplan 

Startdatum 2013-03-01  Slutdatum: 2015-05-31 

2013          2014          2015   

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M-D 

 A A B    C  D E 

  I II  III    IV       V     VI      VII VIII 

     R1           R2            R3 
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A) Teknik- och metodutveckling, prototyp 
B) 1. Prototypinstallation och test (Borås/Halmstad 2st fordon) 

2. Analys och utvärdering av prototyp 

3. Justeringar till prototyp och framtagning av slutgiltig teknik, system och metoder. 
C) 1. Installation på 2 + 2 fordon. Insamling av data. Underhåll 

2. Analys av årets insamlade data 
D) Installation på 2 + 6 fordon. Insamling av data. Underhåll 
E) Slutsatser och rapport 

 

Milstolpar 
I. Prototyper klara.  
II. Utvärdering och analys av prototyper gällande installation och drift 
III. Slutgiltig teknik, system och metoder klara 
IV. Installation på 2 + 2 fordon och datainsamling från system i full drift 
V. Utvärdering År 1 
VI. Installation på 2 + 6 fordon och datainsamling från system i full drift 
VII. Utvärdering År 2 
VIII. Slutanalys och rapport 

 

Delleveranser / rapporter 
R1. Årsrapport 1 
R2. Årsrapport 2 
R3. Slutrapport 

 

Detta projektförslag kommer att ingå som en del av BVFF-projektet ”Nya regler för 
effektivare vinterväghållning. Det projektet kommer att kontinuerligt erhålla 
kunskapsöverföring från det föreslagna projektet i denna ansökan. 

6. Projektbeskrivning 

Projektet ämnar att i Etapp 1 utföra ett antal aktiviteter som syftar till att ta fram ett 
system och verktyg som sedan kan utvärderas för informationsinsamling under 
operativ drift under Etapp 2. De huvudsakliga aktiviteterna under Etapp 1 är: 

 Funktionalitetsanalys: Sammanställ de krav på funktionalitet som systemet 
behöver ha, detta görs främst med input från Trafikverkets förslag till nytt 
regelverk samt erfarenheter och önskemål från entreprenörer. 

 Prototypframtagning 1: Ta fram ett förslag till system som består av två 
huvudsakliga delar. En del är användargränssnitt mot föraren i driftsfordonet i 
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form av en applikation på medföljande ”pekplatta”(ex. iPad). Pekplattan i 
fordon samlar in information om pågående drift som skickas via mobilnätet till 
den andra delen i systemet; en central lagringsplats för all information 
sammanställs och rapporter i önskat format genereras. 

 Testinstallation: 1-2 frivilliga testpiloter identifieras bland driftspersonal som 
får använda prototypverktyget under sina körpass. Detta kommer innebära en 
mindre mängd dubbelarbete för testpiloterna, därför ligger vikten på frivillighet 
vid valet av testperson. Under denna period följs alla delar av systemet upp 
kontinuerligt för att säkerställa funktion och drift. 

 Utvärdering av testinstallation: Efter ca 1 månads test av prototyp utvärderas 
den främst baserat på teknisk prestanda och testförarnas erfarenheter. Denna 
utvärdering ligger till grund för nästkommande aktivitet. 

 Framtagning av slutgiltig teknik och metoder: Baserat på kunskap och 
erfarenheter från prototypinstallationen tas slutgiltig teknik fram. Det är denna 
version av systemet som följer med för installation i Etapp 2 av projektet. 

 

Efter att en prototypversion av systemets tagits fram i Etapp 1 så går projektet över i 
sin andra etapp. I Etapp 2 installeras systemet på ytterligare fordon och utvärderas 
efter säsongens slut. Mellan driftssäsong 1 och 2 kommer justeringar kunna göras till 
systemet om problem dykt upp efter långtidsanvändning. De huvudsakliga 
aktiviteterna under Etapp 2 är: 

 Installation och implementation 1: Installation på flera driftsfordon som 
använder systemet hela vintersäsongen under drift. 

 Ev. justering av teknik och metod inför säsong 2: Om problem dykt upp med 
systemet efter långtidsanvändning så rättas dessa till inför säsong 2. 

 Installation och implementation 2: Installation på ytterligare flera driftsfordon 
som använder systemet hela vintersäsongen under drift. 

 Sammanställning och analys: Kunskap och erfarenheter från projektet 
sammanställs till en slutrapport. 

 

Den hårdvara som kommer användas för att samla in data från fordonen är: 
 Surfplatta i bilen (ger information om väglag) 10st 

 Fordonsmonterad friktionsmätare 3st 

 MetTempMobil (väg- och lufttemperatur från fordon) 3st 

7. Förväntade resultat 

Projektet förväntas resultera i en mycket god och mångsidig kunskap om hur 
vinterdriften motiveras och drivs idag. Vidare förväntas kunskapsinsamling av 
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entreprenörernas funderingar och åsikter inför det nya regelverket för uppföljning. 
Genom projektet och entreprenörernas medverkan kommer drifts- och 
underhållsbranschen vara med och påverka sin framtid vad gäller inrapportering. 

 

Målsättningarna med detta projekt kan sammanfattas i några punkter: 

 
• Skapa bästa möjliga informationsunderlag för framtagning av nytt regelverk 
• Ge möjlighet till entreprenörer att påverka utformning av regelverket 
• Ge möjlighet till entreprenörer att påverka framtida teknik och system, i och 

utanför fordon 
• Den teknik som används för informationsinsamling i detta projekt ger värdefull 

information om hur teknik för löpande uppföljning kan utformas 

8. Resurser 

Främsta representant och kontaktperson i entreprenörsledet är XX. 

Teknisk expertis och utvecklingsarbete kommer Klimator AB stå för. Nära 
samarbetspartners är Torbjörn Gustavsson och Jörgen Bogren Göteborgs Universitet 
och Anna Arvidsson VTI, som är projektledare för BVFF-projektet ”Nya regler för 
effektivare vinterväghållning” (BVFF2012-070). 

9. Finansiering 

Budgeten för projektet beräknas till xx kr. Kostnadernas fördelning redovisas i Tabell 1. 
Motfinansiering om x Mkr/år från Trafikverket t.o.m. 2015 är redan bekräftat. 

 
    Tabell 1. Kostnadsöversikt för projektet.  

 2013 2014 2015 Totalt 

Utrustning x x x x 

Arbete x x x x 

Resor x x x x 

Ersättning för 
entreprenörens arbete 

x x x x 

Summa x x x x 

 





VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är 
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the 
quality management systems certificate ISO 9001 and the environmental 
management systems certificate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.
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