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Förord 

Idén till denna litteraturstudie kom till efter att jag hade deltagit på TRBs International 

Conference on Winter Maintenance and Surface Transportation Weather i Coralville, 

Iowa, USA mellan 30 april och 3 maj 2012. På den konferensen nämndes ”The Swedish 

Winter Model” vid minst fyra tillfällen i olika presentationer och detta ledde vidare till 

frågor som: hur många andra liknande modeller finns det? Har de andra modellerna 

något som vår vintermodell skulle kunna förbättras med? 

Denna kunskapssammanställning har finansierats av INFRAS strategiska anslagsmedel 

för 2012 och på grund av ett sent beslut under 2012 fortsatte finansieringen och arbetet 

med rapporten under 2013. 

Under 2012 gav PIARCs tekniska kommitté B.5 ut en teknisk rapport som handlar om 

olika system för vinterväghållning (PIARC_TC.B.5 et al., 2012), delar av den rapporten 

har översatts och vävts in i denna rapport. 
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Winter Management Systems… eller finns det andra versioner av Vintermodellen? 

En översikt över befintliga system 

av Anna K. Arvidsson 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Den ursprungliga tanken med denna litteratursammanfattning var att se om det fanns 

någon som hade gjort en liknande modell som den av VTI utvecklade Vintermodellen. 

Men denna sammanfattning kom mest att bestå av korta förklaringar om några av alla 

taktiska beslutsstödsystem som finns eftersom det inte gick att hitta någon modell som 

används som ett strategiskt verktyg för att följa upp konsekvenser beroende av vilka 

åtgärder som görs eller av hur klimatet varierar mellan olika vintersäsonger. 

De flesta länder har tagit fram ett eget system. Dessa system är i många fall väldigt lika, 

och de används oftast för att hjälpa till med att ta beslut för vilka vintervägsåtgärder 

som ska utföras eller för att lämna information till väghållare och trafikanter. 

 

 

Figur 1. Exempel på modell för beslutsstödsystem. 

 

Den som kanske påminner mest om den svenska vintermodellen är den amerikanska 

MDSS-modellen som har ungefär samma indatamoduler. Den största skillnaden är att 

den används mer i det dagliga arbetet än för att göra beräkningar för hela vinter-

säsonger. Den verkar inte användas för att beräkna kostnaderna för en hel vintersäsongs 

drift och underhåll och hur det i sin tur påverkar alla andra samhällskostnader. 
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Winter Management Systems…or are there other versions of the Winter Model?  

A review of existing systems 

av Anna K. Arvidsson 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 

581 95 Linköping 

 

 

Summary 

From the beginning the intent of this summary of literature was to explore if there was 

anyone else who had made a model like the one VTI have developed, the Winter Model. 

However, the report turned out to mostly contain brief explanations of some of the 

existing tactical decision support systems. No strategic models which is used as tools 

for follow-up on consequences depending on actions taken on the road, level of winter 

service, and on how a different winter seasons climate affects the economics, could be 

found. 

Most countries have developed their own tactical decision support system. These 

systems are in many cases very similar, and they are generally used for the decision of 

the best maintenance activity to perform. 

 

 

Figur 2. Example of model of decision support system. 

 

The model that reminds the most of the Swedish Winter Model is perhaps the American 

MDSS-model, which has approximately the same incoming data. The largest difference 

is perhaps that it is more used in the daily activities and not as a tool to make 

calculations for the winter road maintenance during the whole winter season and how 

this in turn affects the societies costs. 
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1 Bakgrund 

Under TRBs 2012 International Conference on Winter Maintenance and Surface 

Transportation Weather nämndes “den svenska vintermodellen” i åtminstone fyra 

presentationer. Detta födde idén till att göra en översikt av vilka system som finns idag. 

Winter Service Management Systems (WSMS) har utvecklats och implementerats i 

vissa länder med tempererade vinterklimat. Framsteg inom teknikutveckling och en 

större förståelse för vägklimatologin har också möjliggjort förbättringar. Dessa system 

hjälper de beslutsfattande myndigheterna att förbättra vinterväghållningen, kvaliteten på 

informationen som finns tillgänglig för trafikanter samt att underlätta effektiviseringen 

av dessa tjänster. VViS (VägVäderinformationsSystem) är ofta grunden i de flesta 

systemen.  

VViS är ett hjälpsystem som utvecklades i mitten av 1980-talet. Det bygger på 

mätstationer i det statliga vägnätet som är placerade på platser där väglaget oftast 

försämras först. Det kan vara i närheten av en sjö där fukten kan bidra till att det bildas 

is på vägen, i svackor där det kan ansamlas kalluftssjöar, på broar, i skugglägen t.ex. 

bergskärningar eller skogspartier. De kan även placeras jämte en stor öppen vindutsatt 

yta där det kan bildas snödrev. 

Idag är det närmare 800 stationer runt om i Sverige. De flesta mäter luft- och yt-

temperatur, relativ fuktighet, nederbördsmängd och typ samt vindens hastighet och 

riktning. Fler och fler av stationerna utrustas även av kameror som tar bilder av vägytan 

(Figur 3). På vissa vägsträckor där det finns reglerbara hastighetsskyltar kan bilderna 

hjälpa trafikledningscentralen att bedöma väglaget för att exempelvis ta beslut om 

hastighetssänkningar. 

 

 

Figur 3. Foto från en väglagskamera. 

 

Figur 4 visar hur det såg ut när systemet startades. Varje VViS-station ringdes upp av 

den tjänstgörande ”utringaren”, oftast från hemmet eller från arbetsplatsen för att få de 

senaste väderparametrarna. Några år senare blev det automatisk uppringning och 

väderdata samlades in i en centralenhet. De data som samlas in skickas varje halvtimme 

till en databas på Trafikverket (Trafikverket, 2009). Sedan hösten 1998 är systemet även 
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utbyggt med en presentationsenhet så att alla som behöver det kan gå in på internet och 

se väderdata presenterat i kartform tillsammans med grafer och tabeller där det 

presenteras 96 timmars historik av mätvärden tillsammans med en prognos 96 timmar 

framåt. Det finns även tillgång till radar- och satellitbilder, prognoser både som text och 

bild. Delar av denna information går även ut till allmänheten i form av ”Läget i 

trafiken” på Trafikverkets hemsida. 

 

Figur 4. Översikt över vägväderinformationssystemet. Bild: Lindqvist et al. (1983) 

 

Figur 5 visar hur en station kan se ut, denna station är utrustad med sensorer för 

detektion av nederbördtyp och mängd, vindmätare på 5 meters höjd och 

temperatursensorer på 2 meter och i vägytan sitter en sensor för yttemperaturmätning. 

  

Figur 5. VViS station 1435 vid Säve Flygplats, lilla bilden är exempel på en 
yttemperatursensor (Foto: A. Arvidsson). 
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2 Bakgrund till Svenska Vintermodellen 

Vintermodellen är ett strategiskt Winter Service Management System (WSMS). 

Sedan 2001 har VTI drivit ett projekt, ”Tema Vintemodell”, med syfte att skapa en 

vintermodell som gör det möjligt att beräkna och värdera de väsentligaste 

konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder 

inom vinterväghållningen. 

Projektet ”Tema Vintermodell” var planerat att genomföras under åren 2001-2005. 

Etapp 1 + 2, som genomfördes under denna period, resulterade i en körbar modell. 

Etapp 3, som påbörjades 2006, omfattar uppdateringar, rättningar, förbättringar och 

känslighetsanalys av modellen. 

Vintermodellens struktur åskådliggörs i flödesschemat i Figur 6. 

 

Figur 6. Flödesschema av Vintermodellen reviderad efter Wallman et al. (2006). 

Navet i Vintermodellen är Väglagsmodellen, som utgående från väderdata, vidtagna 

väghållningsåtgärder och trafik beräknar väglaget halvtimme för halvtimme under 

vintersäsongen. 

Väglagsmodellen styr beräkningarna i de fem olika effektmodellerna: Olycksmodellen, 

Framkomlighetsmodellen, Fordonskostnadsmodellen, Miljömodellen och Modellen för 

väghållarkostnader. 

I Olycksmodellen beräknas olyckskvoter, olyckstyper och konsekvenser, allt kopplat till 

olika väglag och deras varaktigheter. Grunderna till denna delmodell finns beskrivet i 

Wallman (2001b) och Niska (2006). 

I Framkomlighetsmodellen beräknas olika väglags effekt på medelhastigheter och 

restider. Framkomlighetsmodellen och dess utveckling är detaljerat beskriven i VTIs 

rapportserie (Wallman, 2005). 
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I Fordonskostnadsmodellen beräknas kostnader för bränsleförbrukning vid olika väglag 

men även kostnader för korrosion på grund av vägsalt på både fordon och elektronik. 

I Miljömodellen beräknas konsekvenserna för vägnära vegetation av vägsalt. Miljö-

modellen syftar till att simulera vägomgivningens exponering för salt utifrån väder, 

väglag, trafik och saltningsstrategi. Baserat på valda toleransnivåer räknas sedan den 

modellerade exponeringen om till miljöeffekter för vägnära vegetation. Inom ramen för 

miljöeffekter har det även tillkommit beräkningar av luftföroreningar och klimatgaser.  

Modellen för luftföroreningar och klimatgaser kan beskrivas med hjälp av två typer av 

utsläppsmodeller. En typ som är proportionell mot bränsleförbrukningen och används 

för beräkning av utsläpp av koldioxid, CO2, och svaveldioxid, SO2. Den andra typen 

bygger på emissionsfaktorer, g/fkm, och används för beräkning av utsläpp av kolväten, 

HC, och kväveoxider, NOx. Genom att en kostnad ansätts till respektive miljöeffekt kan 

miljönyttan av en förändrad väghållningsstrategi sättas i relation till övriga effekter och 

nyttor. 

I Modellen för väghållarkostnader beräknas direkta kostnader för 

vinterväghållningsåtgärderna som exempelvis snöplogning, saltning och sandning. 

 

Tidigare VTI-publikationer om Vintermodellen: 

Effektmodell vinterväghållning – en översiktlig beräkningsmodell för 

vinterväghållningens effekter (Wallman, 2001a) 

Olycksrisker vid olika vinterväglag (Wallman, 2001b) 

Ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata från VViS och MESAN, 

VädErsKombi (Möller, 2003) 

Tema Vintermodell: Olycksrisker under för-, hög- och senvinter (Bergström, 2003) 

Beräkningsmodell för vinterväghållningskostnader (Ihs och Möller, 2004) 

Tema Vintermodell. Dokumentation av föredrag vid vinterdriftskonferens i Værnes, 

Norge, (Möller et al., 2005) Författare: Wallman C-G, Möller S, Blomqvist G 

Tema Vintermodell: Etapp 1 (Wallman et al., 2005) 

Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag (Wallman, 2005) 

Tema Vintermodell: Nytta och kostnader för vinterväghållning (Berglund, 2005) 

Presentationer från the XIIth PIARC Winter Road Congress, Torino, Italy (Öberg, 2006) 

Författare: Wallman C-G, Möller S, Bergström A, Blomqvist G & Gustafsson M 

Tema Vintermodell: Etapp 2: Huvudrapport (Wallman et al., 2006) 

Väglagsmodellen (Möller, 2006) 

Tema Vintermodell: Olycksrisker och konsekvenser för olika olyckstyper på is- och 

snöväglag (Niska, 2006) 

Tema Vintermodell: Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning (Öberg, 2006) 
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3 Förkortningar 

ABS Antiblockeringssystem (anti-lock braking system) 

DOT Department of Transportation 

ESP Elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability Programme) 

FHWA Federal Highway Administration 

GIS Geografiskt informationssystem 

GPS Globalt Positioneringssystem 

INFRA VTIs forskningsavdelning Infrastruktur 

IVSS Intelligent Vehicle Safety Systems 

MDSS Maintenance Decision Support System 

PF-MDSS Pooled Fund -Maintenance Decision Support System 

PFS-MDSS Pooled Fund Study -Maintenance Decision Support System 

PIARC The World Road Association 

RWIS Road Weather Information system 

SRIS Slippery Road Information System 

SSWM Support System for Winter Maintenance 

TRB Transportation Research Board. 

WMMS Winter Maintenance Management System 

WMS Winter road Maintenance Standard 

WMSS Winter Maintenance Support System 

WRMS Winter Road Management System 

WSMS Winter Service Management Systems 

VViS VägVäderinformationsSystem 

XRWIS neXt generation Road Weather Information Systems 
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4 Vilka andra modeller finns det? 

Winter Service Management Systems (WSMS) har utvecklats och implementerats i 

vissa länder med tempererade vinterklimat. Framsteg inom teknikutveckling och en 

större förståelse för vägklimatologin har också möjliggjort förbättringar. Dessa system 

hjälper de beslutsfattande myndigheterna att förbättra vinterväghållningen, kvaliteten på 

informationen som finns tillgänglig för trafikanter samt att underlätta effektiviseringen 

av dessa tjänster.  

Det finns idag relativt många olika modeller inom vinterväghållningen. Det finns dock 

en del olika inriktningar, vissa ger prognoser för hur och när det behövs göras åtgärder 

andra är mer ekonomiskt inriktade. 

Vissa modeller är inriktade på att kunna planera vinterväghållningen. Ett exempel på det 

är från Sverige, ett verktyg utvecklat av Göteborgs universitet/Klimator som används 

bland annat i Tjeckien. Denna modell har anpassats till svenska förhållanden under 

vintersäsongen 2012-2013 i Trafikverkets projekt ”Sträckprognoser E6” (Arvidsson, 

2013). Under vintern 2013-2014 ska modellen utvärderas på E6:an mellan den svensk-

norska gränsen och söderut till Kungälv (delkapitel 5.4). Till denna typ av verktyg kan 

även Vinterman i Danmark räknas (delkapitel 5.5). Det finns även olika 

beslutsstödsystem (MDSS – Maintenance Decision Support System) (delkapitel 5.6, 

5.7, 5.8, 5.9) 

Basen till beslutsstöd är i de flesta fallen VViS, och det finns även några vidare-

utvecklingar av VViS såsom XRWIS och system Expert. Dessa system är inte riktigt 

lika avancerade eller integrerade som Winter Service Management System (WSMS).  

Beroende på vilka behov som finns och vilka olika tekniker som är tillgängliga när ett 

system tas fram har i sin tur lett till en uppsjö av olika system. Länder med relativt svåra 

vintrar är oftast de som utvecklar och använder dessa system, som exempel kan följande 

nämnas; USA (olika MDSS), Danmark (Vinterman) och Sverige (Vintermodellen). 
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5 Kort om några olika system 

Eftersom alla vill vara unika finns många olika benämningar på system som nästan kan 

göra samma saker. 

De följande delkapitlen består av korta förklaringar av några olika system som används 

runt om i världen. 

 

5.1 Expertsystem 

Expertsystem är mer än bara ett beslutsstöd och är ett mellanting mellan VViS och 

WSMS. De försöker att behandla alla faktorer som rör vägväder med uppgifter från 

VViS och utifrån det föreslå lämpliga åtgärder. Expertsystem kallas så eftersom de 

försöker återskapa experternas beslut och rekommendera behandlingar utifrån detta. 

Artificiell intelligens och algoritmer gör det möjligt, det som begränsar beslutskvalitén 

är kvaliteten på indata (Ljungberg, 2000). 

Ljungberg (2000) visade i Figur 7 hur ett expertsystem kan se ut, de blå modulerna 

boxarna är variabla databaser som förändras p.g.a. väder eller åtgärder. De orange 

boxarna är områdesspecifika databaser som beskriver det aktuella området. 

 

Figur 7. Exempel av ett expertsystems uppbyggnad (Ljungberg, 2000). 

Variabla indata till systemet är väderprognoser med variablerna: luft-, yt- och 

daggpunktstemperatur, luftfuktighet, molnighet, nederbördstyp och mängd, men även 

restsalt (saltmängd/m2 som är kvar på vägen från förra åtgärden). Observationer av det 

nuvarande vädret från VViS-stationer med samma parametrar som för väderprognoser. 

Det nuvarande väglaget såsom snö, is, snömodd, vått, torrt och restsalt eller 

kombinationer av dem. 

Information om områdets fasta parametrar är väglängd och bredd samt vägklasser, men 

även vägsträckornas termiska egenskaper. Inom samma modul ryms även information 

om antal plogar och saltspridare som finns tillgängliga i området och dess rutter och 

inställelsetider. Här finns även beskrivningar av de gällande regelverken. 

Modulen i mitten av figuren är själva expertsystemet, den består av två delar, en 

kunskapsdatabas som består av regler och en inferensmaskin som är hjärnan, den 

bestämmer hur kunskapsdatabasen ska genomsökas och drar slutsatser genom att 

besluta vilka krav som är uppfyllda av indata (Giarratano och Riley, 1998). Det leder 

sedan till ett förslag till åtgärd som operatören av systemet sedan beslutar om den ska 

utföras eller inte. 
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5.2 XRWIS 

I stället för förlita sig på prognoser som har interpolerats genom termisk avbildning av 

vägen, modellerar XRWIS vägbanans temperaturer genom att ta med hur den lokala 

geografin påverkar vägytans temperaturer.  

Systemet gör prognoser för var 20 meter på saltningsrutten med hjälp av ett geografiskt 

informationssystem, analys av sky-view-faktorer, det vill säga fraktionen synlig himmel 

från en specifik punkt, och en mesoskalig väderprognos. Prognosen visas i en GIS-miljö 

och sprids direkt till beslutsfattarna via internet. Förutom vägens tillstånd och 

temperaturprognoser, är ett viktigt inslag i XRWIS en automatiserad algoritm där 

vägarna är färgkodade beroende på önskad åtgärd (Thornes et al., 2005, Chapman et al., 

2006). 

Under 152 nätter vintern 2004/2005 gjordes en studie i Devon, England, där XRWIS 

energibalansmodell "IceMiser" kördes för mer än 12 000 platser runt de 6 saltnings-

rutterna och jämfördes sen med den punktprognos som normalt används. Om XRWIS-

systemet varit i drift hade upp till 78 saltningskörningar på de sex saltningsrutterna 

undvikits (Thornes et al., 2006). 

 

 

Figur 8. Prognos för XRWIS saltningsrutterna färgade efter åtgärdsbehov (röd=salt; 
gul=standby och grön=ingen åtgärd) (Thornes et al., 2006). 

 

5.3 Väglagsprognoser i Finland 

Finland var ett av de första länderna att göra framsteg inom VViS-tekniken och 

inspirerade utvecklingen av system för isdetektering. Detta system bestod av sensorer 

ute på vägarna som skickade data till en central där tolkningen sen kunde göras. Den 

största nackdelen var att systemet bara kunde upptäcka is efter att den bildats och 

därmed inte identifiera vilken behandling som krävdes som förebyggande åtgärd 

(SIRWEC, 2006). 

På Finska Trafikverket finns tillgång för allmänheten till väglag i realtid, men även 

prognoser för väglaget 12 timmar framåt. Ett exempel på hur väglagsinformationen kan 

se ut visas i Figur 9. 
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Figur 9. Exempel på Väglagsprognos från finska Trafikverket. Vald vägsträcka är den 
med svart kontur i mitten av bilden. 

 

5.4 Sträckprognos E6 

Under vintern 2012-2013 pågick ett projekt hos Trafikverket som syftade till att ta fram 

en modell för att göra sträckvisa prognoser av vägväder på en teststräcka på E6 mellan 

den svensk-norska gränsen vid Svinesundsbron och söderut till Nordre älv-bron vid 

Kungälv. De sträckvisa prognoserna är till för att detektera halkrisker mellan VViS-

stationerna (Arvidsson, 2013).  

För att göra en modell som beskriver en vägsträcka behövs en klimatkartering och en 

topoklimatologisk analys för att veta hur temperaturer, höjder, skuggning m.m. längs 

vägen varierar. Därefter kan vägen delas in i olika segment som representerar de olika 

variationerna längs vägen. På denna vägsträcka utmed E6 var segmenten mellan 25 m 

och 300 m långa. Modellen beräknar sedan fram prognoser för yttemperaturer och 

väglag, dessa jämförs och justeras tillsammans med de uppmätta temperaturerna från 

tidpunkten för karteringen. I Figur 10 visas en karta för väglag där den röda 

sträckningen varnar för halka, medan den gröna färgen betyder att vägbanan är torr. 

Jämförelse mellan de modellerade värdena och de uppmätta temperaturerna visar på god 

samstämmighet och modellen kommer troligtvis att utvärderas under vintern 2013-

2014. 
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Figur 10. Sträckprognos väglag 2013-04-21 18:00 från Trafikverkets testsida, 
röd=halt, grön=Torrt 

 

5.5 Vinterman 

I Danmark finns det två stödsystem för att ta beslut om när det behövs åtgärder inom 

vinterväghållningen, dessa är VViS och Vinterman. Vinterman är ett ledningssystem för 

vinterunderhåll och har varit i drift sedan 1998. Utvecklingsmålet av båda systemen är 

optimering av vinterunderhållsåtgärder. VViS-systemet är den första i raden av stöd 

som använder väderinformation för att bestämma tiden för nödvändiga åtgärder. Denna 

information används av Vinterman, som hjälper operatörerna i att ta beslut om lämpliga 

vintervägsåtgärder (Knudsen, 2004). 

Danmark har normalt omkring 100 åtgärdsutryckningar per år för saltning på grund av 

halkrisk, jämfört med endast 5-10 gånger för snöfallsåtgärder. Detta beror på att det ofta 

förekommer temperaturvariationer kring noll i Danmark, vilket gör att det förekommer 

många marginella vinternätter som kräver förebyggande behandlingar. Förebyggande 

åtgärder ska alltid vidtas innan det uppstår halt väglag och därför är det viktigt att 

korrekt beslutsunderlag tas för att kunna optimera prestandan av vintervägsunderhållet. 

Efter att VViS systemet har lämnat uppgifter för att avgöra om behandling behövs, ger 

Vinterman den ansvariga för vinterverksamheten ett verktyg för att underlätta 

beslutsfattande och teknisk support. Vinterman styr all kommunikation med 

entreprenörer och ger en levande visning av pågående aktiviteter baserade på GPS-data 

som samlas in av underhållsfordonen. Denna övervakning fungerar som en kontroll av 

arbetets kvalitet. 

Vinterman använder datainsamling från olika fordon bl.a. spridare, lastbilar, traktorer 

och det presenteras i ett grafiskt gränssnitt för att ge en databas med väderrelaterade 

uppgifter som komplement till VViS indata. Det finns också möjlighet att producera 
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automatiska rapporter om vägförhållanden som baseras på VViS och insamlade data 

tillsammans med väghållarens personliga kunskap. Dessa rapporter distribueras via 

Internet, e-post och SMS till alla relevanta mottagare och publiceras på hemsidan 

www.vintertrafik.dk där alla tillgängliga data kombineras för att tillhandahålla 

uppdateringar av vägförhållanden och även vid behov speciella varningar. 

 

 

Figur 11. Exempel från Danmarks Vinterman. Rödmarkerad vägsträcka saltades vid 
tidpunkten för bilden, grönmarkerade vägar saltades 12-48 timmar tidigare. 

All information överförs till vejdirektoratet.dk/DA/trafik/vintertrafik och visas på en 

karta (Figur 11). Symboler anger risken för halka, när t.ex. senaste saltningen 

genomfördes, det finns även bilder från kameror att komplettera uppgifterna, vilket ger 

visuell bekräftelse om det behövs. Kartan är mycket interaktiv med olika funktioner 

som är tillgängliga för användaren. Denna information används av personal på centra 

för vinterövervakning, entreprenörer och av media. Användning av webbplatsen 

varierar från cirka 1000-2000 besökare under en vanlig dag, då besökarna 

huvudsakligen består av professionella användare, och upp till 200 000 besökare under 

en dag med mer ogynnsamma väderförhållanden, då besökarna huvudsakligen är 

vanliga trafikanter. 

Vinterman har också möjlighet att ge uppdragsgivare/entreprenörer en återkoppling via 

datainsamling från fordonens inrapportering inklusive saltkonsumtion, varaktigheten av 

rutten och tiden för utringandet för att fastställa kostnaden för åtgärder inkl. kostnaden 

för salt. Alla operativa uppgifter finns i realtid. Myndigheterna kan även använda denna 

information till att förbättra och optimera vinterunderhåll. 

 

5.6 MDSS 

Redan 1999 började the Federal Highway Administration (FHWA) genom the United 

States Department of Transportation (DOT) utvecklingen av “the Maintenance Decision 

Support System” (MDSS). MDSS erbjuder en plattform som blandar befintliga väg- och 

väderdata med numeriska väder- och väglagsmodeller i syfte att tillhandahålla aktuell 

information om prognoser för både luften och vägbanan, samt även ett beslutsstöds-

verktyg för vinterväghållningsåtgärder för vägen. 
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Några av de fördelar som MDSS kan bidra med är bland annat: 

 Minska kostnader för arbetskraft, material och utrustning 

 Förbättra allmänhetens säkerhet 

 Förbättra framkomligheten 

 Minska miljöpåverkan 

 Öka samarbetet mellan driftområdena 

MDSS är en del av Nordamerikas Federal Highway Administration’s (FHWA) program 

för att identifiera hot mot vägsystemet och ge de ansvariga en varning när väder-

förhållandena ändras så att de kan gå ut och göra förebyggande åtgärder. MDSS 

funktionskrav har utvecklats genom att analysera användarnas feedback och slå ihop 

dem med den senaste vetenskapen och tekniken (FHWA, 2013). 

I Maine, USA, använder Highway Authority MDSS som hjälp att integrera väderdata 

från VViS till en användbar GIS-plattform. Även på denna enkla nivå är detta ett 

verktyg som gör det möjligt för entreprenören att göra bättre bedömningar och 

beslutstagande för åtgärder både innan och efter exempelvis ett snöoväder. I vissa fall 

kan det enda entreprenören vill ha vara ett system som kan hjälpa honom informera sin 

personal om starttid, nederbördstyp, förväntad mängd och vilken varaktighet händelsen 

kommer att få (Cluett och Jenq, 2007). 

PF-MDSS är ett samarbete mellan flera statliga myndigheter (DOT, Department of 

Transportation) och en kommersiell vädertjänst leverantör (Meridian Environmental 

Technology) där flera DOT bidrar med medel för utvecklingen av en kommersiell 

MDSS. PF-MDSS byggde på användarkrav, tekniska komponenter men även lärdomar 

från FHWA prototypen MDSS. På grund av sin kommersiella karaktär representerar 

PF-MDSS en mer komplett MDSS-lösning. Den demonstrerades under vintersäsongen 

2004/2005 och används idag hos bland annat Minnesota Department of Transportation 

(Meridan, 2013). Figur 12 visar flödesschemat för PFS MDSS modell som avser att 

simulera vintervägsunderhåll att underlätta resultatmätningen. 
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Figur 12. Flödesschema för PFS MDSS Bild: Förenklad från Mewes et al. (2012). 

 

Figur 13 visar en jämförelse mellan den från algoritmer och allmänt tillgängliga värden 

från väderstationer beräknade snömängden och den observerade mängden från 

observatörer på utvalda platser över hela landet. Korrelationen mellan dem visade sig 

vara god (Mewes et al., 2012). 
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Figur 13. Jämförelse mellan beräknade och observerade snöfall (Mewes et al., 2012). 

 

5.7 Clarus 

Clarus Initiativet var ett sexårigt försök att utveckla och demonstrera ett integrerat 

datahanteringssystem för vägväderobservationer, samt att upprätta ett partnerskap för att 

skapa en rikstäckande vägväderobservation- och prognossystem i USA (FHWA, 2013). 

Initiativet till Clarus kom som ett resultat av att de upplevde att det fanns en brist på 

investeringar för vägnätsobservationer. Dåligt vägväder orsakar betydligt fler dödsfall 

än någon annan typ av väderrelaterade dödsfall, denna oproportionerliga representation 

kan minskas. Tidigare investeringar hade resulterat i förbättrade väderförutsägelser som 

bidrog till att minska de väderrelaterade flygolyckorna (Pisano et al., 2008). 

Tanken var att integrera personbilar i infrastrukturen som en flotta av mobila 

vädersonder, vilket innebär att tillverkare behöver anpassa den utrustning som behövs 

inklusive teknik att lagra och överföra data. Bilarnas övervakningssystem förväntas ge 

information om ABS-bromsar, stabilitets- och dragkraftssystem kan användas för att 

övervaka vägbanans förhållande och om vindrutetorkarna är på motsvaras det av att det 

troligtvis förekommer nederbörd.  

Clarus initiativet byggde på förutsättningen att integrera ett brett utbud av väder-

observationer, prognoser och datahantering. Detta i kombination med kontinuerlig 

kontroll av datakvalitén skulle vara grunden för en aktuell, korrekt och tillförlitlig 

väder- och väglagsinformation. När det sprids till en bredare skara av användare skulle 

denna realtidsinformation kunna påverka beslut från både förare och entreprenörer och 

öka säkerheten samtidigt som t.ex. trafikstockningarna minskar vid sämre väder. 

Clarus System erbjuder en enda internetbaserad portal för alla vägväderobservationer, 

detta gör att användarna får en enkel åtkomst till viktig information. 

Tre viktiga funktioner gör Clarus information unik jämfört med andra former av 

väderinformation som finns på marknaden idag: 

 Transportspecifikt: Information om väglag. 
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 Detaljnivå: Med möjligheten att samla in data från ett stort antal sensorer är det 

möjligt att generera och leverera vägspecifik och riktad information. 

 Kvalitetskontroll: Omfattande kontroller av datakvalitet. 

 

5.8 MeteoTrassa 

MeteoTrassa är ett beslutsstödsystem som används i ett flertal ryska regioner (Bazlova 

et al., 2012). 

Systemet består av ett flertal moduler (Figur 14), som bland annat samlar in data från 

VViS-stationer, väderinformation från radar, väderprognoser och med hjälp av termisk 

mappning beräknas prognoser för temperaturer, nederbörd och väglag. I den sista 

modulen beräknas de rekommenderade åtgärdsförslagen med hjälp av olika algoritmer 

och prognoser. 

 

 

Figur 14. MeteoTrassa moduler (Bazlova et al., 2012). 

 

5.9 Japanska WMSS 

I Japan används ”Winter Maintenance Support System” som beslutsstödsystem till 

prognoser av vägväder och isbildning för vägadministratörer och chefer. 

Åtgärder mot snö och is omfattar de mer traditionella sätten som snöröjning och 

användning av antifrysmedel, tillsammans med system för snösmältning såsom 

vägvärme, snösmältande sprinklers och tankar för snösmältning. 

Alla dessa tekniker men även pågående forskning kan integreras som en del av WMSS, 

antingen som operationella eller tekniska hjälpmedel (PIARC Technical Committee B.5 

Winter Services, 2010). 
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Figur 15. Flödesschema för det Japanska WMSS (Takahashi et al., 2008). 

 

Figur 15 beskriver hur det internetbaserade systemet fungerar. Informationen är indelad 

i två kategorier, ett nät av väderinformation respektive information om halkprognoser. 

Systemet kan visa yttemperaturer och halkrisker. Halkrisken graderas i tre nivåer: Hög 

risk för isiga förhållanden, medelrisk vid snö eller slask eller låg halkrisk vid våt eller 

torr vägbana. 

 

 

Figur 16. Exempel på halkprognos i det Japanska systemet (Takahashi et al., 2008). 
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5.10 SRIS 

Projektet SRIS (Slippery Road Information System) var ett samarbetsprojekt mellan 

IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems)/Vägverket, Semcon, Klimator, Logica, Bilia, 

Caran-Eis, Saab samt Combitech. Visionen med SRIS var att hjälpa trafikanterna att 

bedöma det rådande väglaget samt att ge möjlighet till en förbättrad och mer effektiv 

vinterväghållning. Målet med projektet var att utvärdera om informationsöverföring från 

vanliga bilar kombinerat med väderdata (VViS) kunde utgöra ett underlag för att öka 

trafiksäkerheten och förbättra vinterväghållningen. 

SRIS är ett system för att utvärdera vinterväglag i realtid. Det är baserat på ABS- och 

ESP- information från bilar som kombineras med väderinformation från väderstationer. 

Moderna bilar med olika säkerhetssystem som registrerar hur bilen beter sig i olika 

körsituationer ger möjlighet att detektera signaler från bromsar, anti-spinnfunktioner, 

vindrutetorkare och andra parametrar som till exempel temperatur. Informationen från 

bilarna kan ge mycket information om det aktuella väglaget och väderförhållandena på 

platsen som bilen befinner sig.  

En viktig del är att informationen genereras genom vanlig körning det vill säga bilarna 

skall inte provoceras eller bromsas på något speciellt sätt. Det som genererar relevanta 

signaler är det rådande vädret eller väglaget som påverkar bilen. Figur 17 är en 

exempelbild på den grafiska presentationen i SRIS-projektet (Sjölander, 2008). 

Stjärnorna visar var bilar indikerar halka. I och runt Trollhättan är det många stjärnor 

vilket visar att det är mycket halt i området. VViS-stationerna på kartan är markerade 

med fyrkanter och de olika färgerna är olika temperaturer. 

 

 

Figur 17. Exempelbild på inrapportering från bilar i SRIS-projektet. 

SRIS kan påvisa när och var det är halt. Om systemet slutar larma om halka är det inte 

längre halt och det kan bero på utförda åtgärder eller att det som orsakade halkan har 

upphört. Systemet kan också informera den beslutsfattande entreprenören att det kan 

vara läge att fortsätta att åtgärda om bilarna fortsätter att halka (Sjölander, 2008). 
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6 ”Intelligent utrustning” 

Det finns även en hel del utrustning som är lite intelligentare än den traditionella. I 

Danmark har GPS-styrd saltspridning använts några år. Detta maximerar effektiviteten 

för spridning genom att automatisera processen. 

På ett gammalt flygfält på Bygholm Centre in Horsens byggdes en testbana för att prova 

några olika system under kontrollerade former i september 2010. 

 

 

Figur 18. Testfältet på Bygholm center i Horsens, Danmark. 

De generella resultaten från testerna med GPS-styrd saltspridning var att två av de fyra 

testade systemen fungerar, medan två hade problem med körningar i exempelvis 

rondeller (Knudsen et al., 2011). 

Det har även gjorts studier av GPS-styrd saltning i Sverige (Möller, 2013). Resultaten 

av den studien bygger på jämförelser mellan spridning av salt med GPS-styrning och att 

spridaren var inställd med samma spridningsbredd och symmetri/asymmetri under hela 

saltningen med fast spridning. På det stora hela gav saltning med GPS-styrning samma 

resultat som med fast spridning. I genomsnitt stämde de uppmätta saltmängderna, i de 

flesta fall, ganska väl med de avsedda. Dock fann man att vid spridning med befuktat 

salt på en väg med två körfält och en bussficka med förbättrade GPS-styrningen 

resultatet på höger körfält jämfört med fast spridning. På vänster körfält var resultaten 

ungefär de samma. Bussfickan fick i båda fallen låga saltmängder. När saltlösning 

användes på samma väg blev resultatet i bägge körfälten samma oavsett om det var den 

fasta spridningen eller den GPS-styrda, bussfickan fick det bästa resultatet med den 

fasta spridaren. 

I Japan och USA används det fasta spraymunstycken för åtgärdsbehandling på olika 

utsatta ställen såsom broar. Sensorerna detekterar om det finns risk för halka och om det 

behövs sprutas det ut halkbekämpningsmedel. 



 

VTI notat 5-2014 27 

7 Slutsatser 

Sammanfattningsvis har jag inte hittat någon modell som är likadan som Vinter-

modellen, det finns dock många olika modeller som hjälp för att ta beslut om 

vintervägsåtgärder. Den som kanske påminner mest om den svenska vintermodellen är 

den amerikanska MDSS-modellen som har ungefär samma indata moduler. Den största 

skillnaden är att den används mer i det dagliga arbetet än för att göra beräkningar för 

hela säsonger. Det finns studier där det har gjorts cost-benefit analyser av den 

amerikanska MDSS modellen (Ye et al., 2009), men kombinationen att beräkna 

kostnaderna för en hel vinters vinterväghållning och hur åtgärderna i sin tur påverkar 

alla andra samhällskostnader har jag inte funnit. 

Det finns säkert många fler system än de som har tagits upp här, men detta är ett 

axplock av de mest kända. 
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TEL +46(0)8 555 770 20 
www.vti.se

GÖTEBORG 
POST/MAIL BOX 8072 
SE-402 78 GÖTEBORG 
TEL +46(0)31 750 26 00 
www.vti.se

LUND 
POST/MAIL Medicon Village 
SE-223 81 LUND 
TEL +46(0)46 540 75 00 
www.vti.se
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