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Förord 
Stort tack till handledare, Universitetslektor Tommy Edeskär vid Institutionen för Samhällsbyggnad och 

Naturresurser vid Luleå Tekniska Universitet, som föreslagit denna rapports område och ämne, och varit 

till stöd under arbetets gång med förklaringar samt för att bolla idéer med. Det har varit ett givande och 

lärorikt arbete. Ett tack riktas också till Universitetslektor Adam Jonsson vid Institutionen för 

Teknikvetenskap och Matematik som flertalet gånger varit till stöd för att matematiken denna rapport 

bygger på skall vara korrekt.  

 

Arbetet är utfört utöver vanliga studier som en fördjupningsuppgift grundad i intresse innan studier 

påbörjas på avancerad nivå. Arbetet har gett en insikt i metodiken för att ta fram dimensioneringstabeller 

och gett en fördjupad insikt i matematisk statistik och dess praktiska nytta, och mycket lärdomar har tagits 

utöver det som finns nedskrivet i denna rapport. Det har varit oerhört givande, och även om det tillhör 

ovanligheterna att skriva en kandidatuppsats mellan grund- och avancerad nivå för de som fortsätter att 

studera så är jag glad att jag tog denna möjlighet.  

 

Adam Fredriksson 

Luleå, Maj 2015 
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Sammanfattning 
Det ligger mycket i att vinna på att enkelt och snabbt utifrån lättillgänglig data kunna uppskatta och 

förutspå tjälskador i en väg. Vägunderhåll kostar årligen samhället stora summor, och det är på denna 

grund relevant att undersöka och arbeta fram en lättanvänd metod för att snabbt och lätt kunna bedöma 

tjällossningsperioder utifrån vilken risk de har för vägen, då det är känt att det är under denna period 

vägskador till följd av tjäle vanligen uppstår.  

 

Denna rapport har analyserat klimatdata och undersökt utformning av en lättanvänd metod och modell för 

att utifrån lättillgänglig temperaturdata kunna utvärdera och bedöma en tjällossningssäsong. 

Underlagsdata kommer från SMHIs Öppna Data där klimatdata från 1951 och framåt finns att tillgå. 

Vidare har underlag från Trafikverkets tjäldjupsmätningar inhämtats och analyserats för att ligga till 

grund för en regional indelning och avgränsning, vilket använts för att specificera bedömningsmodellen 

för olika delar av landet. Denna analys ger också en grov bild av hur tjällossningstid varierar över landet.  

 

Det klimatdata som inhämtats från SMHI har analyserats, där data från 50 klimatstationer har inhämtats 

och varje säsongs tjällossningsperiod analyserats, räknat i töindex TI, för att sedan med statistiska 

metoder undersöka vad som är en normal tjällossningsperiod och vad som är avvikande stort. Detta med 

syfte att kunna sätta upp en referenstabell från vilken en grundläggande bedömning av en aktuell 

godtycklig tjällossningssäsong kan göras, uttryckt i statistiska återkomsttider för specifika töindex. 

Dataseriers fördelningsfunktioner har undersökts och för varje region har statistiska återkomsttider för 

specifika tömängder för ett specifikt antal dagar beräknats.   

 

Referenstabellen som föreslås som verktyg innehåller, för varje region, ett specifikt töindex som svarar 

mot en specifik statistisk återkomsttid, med referensvärden för observationer av töindex utförda under 

olika tidsintervall. Det visar sig att på statistisk väg är det fullt möjligt att utveckla referensvärden för en 

tjällossningssäsong räknade i töindex. Huruvida detta är en praktisk metod att använda i fält har inte 

undersökts, och inte heller har någon annan data annat än ovan angiven data analyserats.  
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Summary 
There’s a lot to be gained from readily accessible data be able predict and estimate frost damages to 

infrastructure. Road maintenance annually costs society large sums of money, and on this basis it´s also 

relevant to assess and work out an easy-to-use method to quickly be able to evaluate any given thawing 

period based on what risk it possess for the road, as it´s known that the thawing period is the period in 

which the roads are most prone to damage.  

 

In this report climate data have been analyzed and evaluated in search of a method and model for which 

the readily accessible climate data can be used to assess a thawing period. Data used for this analysis 

comes from SMHI’s (Sweden’s Meteorological and Hydrological Institute) Open Data where climate 

data is available from 1951 and onwards. Furthermore, data from Trafikverket’s (Sweden’s land 

transportation authority) frost depth readings have been analyzed to act as a foundation on which a 

regional division will be based, which is used to specify the model further for different parts of the 

country. This will also give a rough picture of how thawing periods varies across the country. 

The climate data that´s been collected from SMHI have been analyzed, where data from 50 stations have 

been collected, and from which every seasons thawing period have been analyzed, with thawing index as 

working unit, for later evaluate with statistical methods what is normal and what isn´t when it comes to 

thawing periods. This is done with the purpose of designing a reference table from which a basic 

assessment of any arbitrary thawing period can be done, expressed in statistical return periods for specific 

thawing indexes. The data series CDF have been analyzed and for each region have statistical return 

periods for specific thawing indexes and for specific amount of days been calculated.  

The reference table which is proposed as a tool contains, for each region, a specific thawing index 

corresponding to a specific statistical return period, with reference values for observations of thawing 

index performed over different time intervals. It seems to, by statistical means, be fully possible to 

develop reference values for thawing periods where thawing index is the working unit. However, the 

practical utility of this method have not been assessed, nor have any other data not mentioned been 

analyzed.  
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1. Inledning 
Tjällossning är det årstidsfenomen som har störst inverkan på en vägs nedbrytning, och medför enorma 

samhällskostnader i form av olika typer av underhåll. Det ligger mycket i att vinna på att enkelt och 

snabbt utifrån lättillgänglig data, som inte kräver speciell utrustning, kunna uppskatta och förutspå 

tjälskador i en väg. Vägunderhåll kostar årligen samhället stora summor, och det är på denna grund 

relevant att undersöka och arbeta fram en lättanvänd metod för att kunna bedöma tjällossningsperioder. 

Det saknas också idag en analys av hur tjällossningsförloppet varierar över landet och framförallt en 

analys av hur svenska tjällossningssäsonger varierar och hur de ser ut. Det är då intressant att upprätta en 

modell, eller metod, för att lätt kunna bedöma en säsongs tjällossning utifrån något så trivialt som 

lufttemperatur-mätningar, vilket redan utförs av såväl Trafikverket som SMHI vid en stor mängd platser 

runt om i landet. En lättanvänd metod har även tidigare efterfrågats ibland annat Berglund et. al. (2011, s. 

2) 

1.1 Syfte och mål 
Syfte med detta arbete är då att bemöta denna efterfrågan, och utföra en analys av klimatdata för att 

undersöka hur tjällossningssäsonger kan bedömas utifrån klimatdata. Punkter som då kommer besvaras, 

analyseras eller diskuteras i denna rapport är, utan inbördes ordning; 

 Definiera tjällossningsperioden utifrån klimat- och tjäldata. 

 Analys av klimatdata för tjällossningsperioden.  

 Definiera mått baserat på lufttemperaturmätningar som beskriver tjällossningsförloppet 

 Utveckla en modell för att kunna bedöma tjällossningsförlopp utifrån klimatdata med statistiska 

metoder.  

Dessa mål kommer senare att återkopplas till under avsnitt 6.1. 

1.2 Förslag 
Den metod och modell som föreslås är en referenstabell (Se bilaga D), inte olikt de 

dimensioneringstabeller som används inom andra ingenjörsdiscipliner. Den tabell som föreslås utformas 

med referensvärden för töindex TI, för specifika återkomsttider, på y-axel och antal dagar som 

observationen gjorts över representerad på x-axeln. Detta för att under en aktuell tjällossningsperiod kan 

en användare utifrån uppmätt temperaturdata avläsa en statistisk återkomsttid och göra en bedömning av 

aktuell säsong. Vidare föreslås att graddagar (°Cd) används som enhet för att på så sätt framställa en 

lättanvänd modell där det möjliggörs att gå direkt från summering av dygnsmedeltemperatur till tömängd 

och vidare till tabell och bedömning. 

 

1.3 Avgränsningar och begräsningar 
Analysen av data är begränsad till SMHIs öppna klimatdata, med regional uppdelning utförd utifrån 

Trafikverkets tjäldjupsmätningar. Regional uppdelning har ej baserats på annan data än Trafikverkets 

tjäldjupsmätningar, och klimatdatanalaysen använder enbart SMHIs dygnsmedeltemperaturer som indata.  

 

Arbetet är begränsat till statistiska metoder och modeller, och arbetet bygger på begreppen tömängd och 

frostmängd. Dessa räknas genomgående i enhet graddagar. Endast lufttemperaturer har analyserats och 

hänsyn har ej tagits till den effekt markvegetation och snötäcke har. Vidare är rapporten är avgränsad i 

omfattning för att rymmas inom ramarna för en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng.   
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1.4 Bakgrund, förutsättningar och teori. 
I världens nordliga regioner skapar tjäle, med efterföljande tjällossning, årligen problem och svårigheter 

för diverse konstruktioner och dess brukare. Vanliga konstruktioner som lider av problem från 

tjällossning är belagda ytor såsom vägar, gator och dylikt. (Berglund, 2009, s. 3). Vilket behandlas i 

denna rapport. 

 

I Sverige förekommer vad som kallas för säsongsfrusen mark där upptining och nedfrysning följer 

årstidsvariationer, till skillnad från permafrostområden där marken är frusen året om.  Tjäle är ett 

fenomen som bygger på närvaro av tre saker: Negativ temperatur, vatten samt tjälfarlig jord, och tjäle 

uppstår ej om någon av dessa tre tas bort ur bilden. (Berglund, 2009, s. 59) En jord anses vara i tjälat 

tillstånd om dess temperatur understiger 0°C. (Detta är en sanning med modifikation då föroreningar, 

jordtryck och annat påverkar fryspunkten) (Berglund, 2009, s. 3). Detta leder också till implikationen att 

tjällossning förutsätter tjäle. Vidare tenderar klimatet att bli varmare och vintertid kan stora variationer i 

temperaturen observeras, vilket ligger till grund för att många platser kan uppleva flertalet tjäl- och 

tjällossningsperioder (Berglund, 2009, s. 3), vilket gör konstruktioner ännu mer skadebenägna.  

 

När en väg tinar upp efter en period av negativa temperaturer övergår det fasta vatten som finns i en 

vägkonstruktion med underliggande terrass och mark till flytande vatten. Denna fasövergång leder till 

ökad risk för att konstruktionen vattenmättas, vilket medför ökad risk för höga porvattentryck. Detta ger i 

sin tur upphov till bärighetsproblem i vägkonstruktionen. Detta trycker också på att en vägs 

dräneringsförmåga är avgörande för hur väl en väg klarar en tjällossningsperiod, då vatten som snabbt och 

effektivt kan dränera ej bidrar till att vattenmätta jorden. (Berglund, 2009, s. 37).  

 

Vid studier som har gjorts har man observerat att ett snabbt tjällossningsförlopp ger upphov till större 

bärighetsproblem. Det vattenöverskott som då finns tillgängligt från is i en vägkropp smälter snabbare 

och risken för vattenöverskott blir då större än vid långsam upptining. Omvänt har då en vägkonstruktion 

som tinar upp långsamt mer tid att dränera, förutsatt att dräneringsförhållandena är samma, och risken för 

ett vattenöverskott, och då också ökat portryck och bärighetsproblem, minskar till följd. (Johansson, 

2005, s. 16). Detta antyder att tjällossningens hastighet är en viktig parameter att beakta vid tjällossning. 

Huruvida snabbt någonting smälter är i sin tur beroende på flödet av värme, vilket i sin tur är beroende av 

temperaturer. Sker upptiningen i en sådan hastighet att vatten inte hinner dränera över huvud taget kan 

den annars fasta marken övergå till en slurry, eller sörja, vilket ej har någon betydande bärighet. 

(Berglund, 2009, s.38). 

En väg som tinar fort i slutet av tjällossningsperioden uppvisar även mindre problem än en väg som tinar 

fort i början av tjällossningsperioden. (Edeskär, 2015, muntlig källa) Eftersom en initialt långsamt 

upptinande väg har möjligheten att dränera bort delar av det överskottsvatten från smältande is som finns i 

vägkroppen blir problemet mindre desto senare, då delar av det vatten som kan frigöras redan dränerats 

bort. 

Vill man läsa mer ingående om tjälfenomenet eller tjällossningsförloppet görs en första hänvisning till 

den litteratur som finns skriven vid Luleå Tekniska Universitet, och en bra utgångspunkt är den 

litteraturstudie som utförts av Berglund. A (2009), se referensförteckning. Denna litteraturstudie hänvisar 

vidare till mycket bra material inom ämnet.  
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2. Metod 
2.1 Tjällossning 

2.1.1 Definitioner 
Tjällossningsperioden är den period då marken tinar upp och nollisotermen tränger ner i marken, varpå 

det frusna vattnet som finns i marken tinar och övergår till flytande form. Detta ger i sin tur upphov till 

bärighetsproblem och annan problematik. Upptining av marken börjar då temperaturen i marken 

överstiger 0°C. (Berglund, 2009, s. 12).  Det som bör observeras är att i denna rapport har det beslutats att 

använda olika terminologi för den period då positiva temperaturer observerats i luften samt för den period 

då marken börjat tina. Detta för att det finns en fördröjning från det att positiva lufttemperaturer 

observerats till dess att marken börjar tina (Berglund, 2010, s. 45; Johansson, 2005, s. 13) samt att för 

vägar utgör även beläggningen ett isolerande lager vilket nollisotermen måste tränga igenom innan 

marken börjar tina. (Hicks. et. al, 1986, ss. 23-25) Begreppen töperiod och tjällossningsperiod används i 

denna rapport och åsyftar olika saker. 

2.1.1.1 Töperiod 

Töperiod benämns den period för vilken det konsekvent går att observera (0<Tm)°C i luften. På grund av 

klimatdatas natur är det ibland svårt att bestämma när denna period startar, och ofta så sker frysning och 

upptining i cykler där enstaka dagar med positiva temperaturer kan observeras. Detta observeras främst i 

de södra delarna av landet.  

 

Det bör anmärkas att i de flesta fallen när data har analyserats att det är tydligt att avgöra när en töperiod 

börjar. I de fall där bedömning har varit nödvändig har töperiodens början satts vid första dag av den 

värmeperiod där TIacc, gräns uppnås.  Om endast en dag eller två dagar med positiva temperaturer har 

observerats utan att TIacc, gräns uppnåtts anses det inte vara början på töperioden. Begreppet TIacc, gräns 

förklaras mer ingående i kommande avsnitt.  

2.1.1.2 Tjällossningsperiod 

Tjällossningsperiod benämns den period i vilken det konsekvent går att observera (0<Tm)°C i marken, 

denna är ej densamma som töperiodens början då det finns en fördröjande- och isolerande verkan från 

snö, vägbeläggning eller vegetation. Enligt Hicks et. al. (1986, ss. 3, 23-25) krävs en initial tömängd 

(TIacc, gräns) innan temperaturförändringen i luften påverkar, i en vägkonstruktion, underliggande jord. Det 

vill säga att beläggningen måste tina innan underliggande jordar kan börja tina. Denna initiala tömängd 

varierar beroende på vägens tjocklek, där 10°Fd gäller för tunna beläggningar och 25°Fd för tjockare 

beläggningar. 25°Fd (≈14°Cd) sätts som en generellt rekommenderad tömängd om information om 

vägkonstruktionen saknas. Eftersom denna rapport är begränsad till att enbart behandla klimatdata, och 

information om vägar och beläggningar ej är tillgänglig kommer 25°Fd kommer hädanefter att användas 

som den initiala tömängd som måste ackumuleras innan marken under vägbeläggningen anses börja tina. 

Den kommer benämnas som TIacc, gräns.  
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För att denna gräns ska vara relevant för svenska förhållanden och kompatibel med klimatdata i Celsius 

omvandlas Fahrenheit till Celsius enligt det allmänt vedertagna sambandet, se formel 2.1.1. Hicks. et. al. 

(1986, s. 23) använder i sin rapport nollpunkt vid 29°F, det vill säga att 29°F subtraheras från varje 

mätvärde och töindex räknar bara temperaturer över nollpunkten. Dock anges det att normalt används 

32°F, eller 0°C, i generellt syfte. Då ingen information om vägar finns tillgängligt över huvud taget, och 

md syfte att utveckla en generell metodik används inom denna rapport konsekvent 32°F, eller 0°C som 

nollpunkt. Detta bekräftas av Berglund (2009, s.3). Denna nollpunkt är den punkt då marken börjar tina, 

och kommer att benämnas som Tref.  

 𝑥°𝐹 =
9

5
𝑥°𝐶 + 32             (2.1.1) 

∆𝑥°𝐹 = ∆
5𝑥

9
°𝐶           (2.1.2) 

 

Töperioden blir på så sätt den tid inom vilken positiva lufttemperaturer går att konsekvent observera, och 

tjällossningsperioden börjar då ett töindex TIacc på 25°Fd uppnåtts, räknat från det att töperioden inletts. 

Töperioden kommer att beaktas för att hitta ett startdatum för tjällossningsperioden. För 

klimatdataanalysen har enbart tjällossningsperioden att beaktats, ej hur snabbt 25°Fd uppnås. 

Denna defenition används för att effektivt kunna benämna dessa två händelser. 

2.1.1.3 Räknade köldperioder 

För att undvika att ta hänsyn till obetydliga frysperioder har en grundläggande beslutsregel för vilka 

perioder som varit ”tillräckligt kalla” tagits fram. Det är ej relevant för rapportens syfte att räkna samtliga 

kalla dagar som uppkommer, utan en avgränsning för vilka perioder som ska räknas bör göras. 

Tjällossningsskador förekommer inte i en vägkonstruktions övre lager, utan uppstår främst i de 

tjälfarligare jordarterna längre ner i konstruktionen. (Edeskär, 2015, muntlig källa). Det är på så sätt 

endast intressant att analysera tjällossningsperioder där ett tillräckligt djup uppnås. Detta har undersökts 

med Stefans lösning (Knutsson, 1981, s. 40), se formel 2.1.3, där L’ ges av formel 2.1.4., för att se vilket 

tjäldjup en viss frostmängd svarar mot. Detta kan sedan jämföras med en tjocklek på en godtycklig 

vägkonstruktion för att hitta en köldmängd FIgräns som agerar som en grundläggande beslutsregel för vilka 

perioder som skall räknas och vilka som skall uteslutas. Tanken är att om en kall period överstiger FIgräns 

anses tjälen ha haft tillräcklig nedträngning och därför bör efterföljande tjällossning analyseras.  

𝑧𝑑𝑗𝑢𝑝 = √
2𝜆𝑓

𝐿′
𝐹           (2.1.3) 

𝐿′ = 𝐿𝜌𝑑𝑤           (2.1.4) 

 

Det bör noteras att Stefans formel överskattar tjäldjupet jämfört med verkligheten, då frusen respektive 

ofrusens jords värmekapacitet försummas, samt att jordens temperatur under tjälgränsen ofta har en 

temperatur som är större än 0°C. Vidare bör anmärkas att F, köldmängd, i formel 2.1.3 räknas i 

gradsekunder i detta fall för att undvika att räkna om givna λf, och ej graddagar vilket används 

genomgående i denna rapport (Knutsson, 1981). F kommer att räknas om.  Då det endast undersöks 

tjäldjup i en godtycklig vägkonstruktion tas ingen hänsyn till att Stefans formel överskattar tjäldjup zdjup. 

Detta F kommer att benämns FIgräns. 

Vidare bör anmärkas att vägkonstruktioner i norra Sverige är över lag tjockare än vägkonstruktioner i 

södra Sverige, med hänsyn till större tjäldjup. Detta har inte beaktats, och samma gräns har genomgående 

använts.          
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2.2 Regional uppdelning 

2.2.1. Tjäldjupsdatainsamling 
Det är allmänt känt att klimatet i till exempel Malmö och klimatet i Luleå är annorlunda, och det är på så 

sätt rimligt att anta att en generell modell för att bedöma tjällossning utifrån referensvärden skulle tappa 

en del av sitt syfte om den blir för generell. Det finns på så sätt anledning att undersöka huruvida en 

uppdelning av landet i regioner är lämplig, och att i så fall undersöka hur den kan utformas. Syftet på så 

sätt med en regional uppdelning blir att då ta hänsyn till det faktum att klimatet varierar över landet och 

behandla data från olika regioner separat. 

   

För att undersöka potentiell regionaluppdelning används de tjäldjupsmätningar Trafikverket gör runt om i 

landet. Trafikverket i samarbete med VTI utför sedan 2006 tjäldjupsmätningar vid en serie stationer runt 

om i landet.  De första stationerna togs i bruk våren 2006, och det har årligen tillkommit nya stationer. För 

tillfället då denna rapport skrivs har Trafikverket 54 stationer, varav 48 är i drift. Denna tjäldjupsdata 

finns tillgänglig för aktuell säsong på Trafikverkets webbsida under http://www3.vv.se/tjaldjup/. För att få 

tillgång till all tillgänglig data under hela perioden systemen varit i drift har data begärts ut från 

Trafikverket, och efter mailkontakt med Jonas Hallenberg (2015) vid Trafikverket Borlänge har data fåtts 

ut. 

 

De aktiva mätstationer som idag är utplacerade ses markerade i figur 2.2.1. Dessa stationer har en serie 

sensorer som mäter temperaturen 12-24 gånger per dygn med fem centimeters mellanrum ner till ett djup 

på 2 meter. En första ansats för att undersöka regional uppdelning är att utvärdera längden på 

tjällossningsperioden för varje station, det vill säga den tid det tar från det att marken börjar tina tills det 

att marken är helt upptinad. För illustration av detta förlopp hänvisas till Berglund (2009, s. 13). Utifrån 

dessa medelvärden kan sedan en gruppering i regioner göras.  

 

 

Figur 2.2.1 Placering av Trafikverkets tjäldjupsstavar,  

Bild hämtad från http://www3.vv.se/tjaldjup  

För beskrivning av hur data har analyserats, se avsnitt 2.2.2.   
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2.2.2 Tjäldataanalys 
Tjäldata som erhållits från Hallenberg (2015) vid Trafikverket Borlänge har helt och hållet behandlats i 

Microsoft Excel. Då det som tidigare nämnt finns en fördröjning i konvektionen mellan mark och luft har 

uppmätta temperaturer per dygn och station summerats till ett dygnsmedel för att underlätta 

datahantering. Då fördröjningen finns fyller det inget syfte att använda timvärden. (Berglund, 2010, s. 45; 

Johansson, 2005, s. 13). Efter att data har summerats till dygnsmedel har data färgkodats enligt figur 

2.6.1.1, där röd indikerar positiv temperatur, vit indikerar noll grader och blå indikerar negativ 

temperatur. Figurens x-axel representerar markdjup, där en kolumn motsvarar fem centimeter. Figurens y-

axel representerar tid, där varje rad motsvarar ett dygn.  

 

Figur 2.2.2.1 Utdrag ur Excel för Gävle.  

När data är färdkodad enligt 2.2.2.1. har antalet dagar från det att positiva temperaturer i marken kunnat 

mätas genom att mäta avståndet i rader mellan de båda gröna linjer som ritats in i figur 2.2.2.1. Töperiod 

beräknas enligt Berglund (2009, s. 13, figur 3) definierad töperiod. Detta har utförts för samtliga stationer 

och samtliga säsonger för vilka data finns. Det vill säga att för varje säsong har en tid, x antal dagar, 

antecknats. Dessa värden har sammanställts per station, och ett medelvärde för tjällossningstid per station 

har beräknats enligt formel 2.2.1. 

∑ 𝑥𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑛𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛
           (2.2.1) 

 

Data från Trafikverket identifieras med ett stations-ID, till vilken en tillhörande bilaga innehåller 

geografiska koordinater enligt Sweref99 (Svenskt geodetiskt referenssystem). Denna bilaga finns 

presenterad I tabell B.1 Bilaga B. Där kan samtliga tjäldjupsstationers ID, koordinater, fullständiga namn 

samt medeltid kan avläsas. 

 

Därefter har data behandlas i den statistiska mjukvaran MiniTab för att beräkna korrelationen mellan 

uppmätt tjällossningstid och Sweref99-y-koordinat (Latitudinell riktning), se figur 2.2.2.2. Detta är ett 

enkelt sätt att beräkna styrkan hos det linjära samband som finns mellan två variabler, där 

korrelationskoefficienten, benämnd som R i statistisk litteratur, kommer att anta ett värde mellan noll och 

ett. Om talet ligger närmare ett antyder det en stark korrelation, och vice versa. (Benjamin & Cornell, 

1970, ss. 161-165).  
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Figur 2.2.2.2 Utdrag ur MiniTab 

Det går på så sätt att svara på om, och hur mycket, tjällossningstiden varierar från södra till norra Sverige, 

genom att sammankoppla tjällossningstid och koordinater i latitudinell riktigt.  Detta visualiseras också, 

där varje stations medeltid för tjällossning sammankopplas med stations latitudinella koordinat. I 

visualiserad data söks efter kluster eller andra mönster eller trender för att avgöra lämplig uppdelning.  

Med definierade regioner kommer data för de individuella stationerna att sorteras efter region, och ett 

medelvärde enligt formel 2.2.1 kommer att beräknas utifrån de medelvärden för varje station inom en 

region som uppmätts. Detta regionala medelvärde står till grund för vad som hädanefter kommer refereras 

till som tmax, en maxperiod för varje region till vilken referensvärden TIacc kommer att beräknas.  

Det vill säga, referensvärden för tömängd beräknas på intervallet Δtϵ[t0; tmax], där t är tid i enhet dygn.  

 

Medelvärdet bestäms vara en rimlig riktlinje eftersom att det är känt att det är större risk för tjälskador i 

den inledande perioden av tjällossningen snarare än den avslutande, och fokus och intresse ligger då på att 

främst bedöma det inledande skedet av tjällossningsperioden snarare än det avslutande. Detta också med 

hänsyn till att en snabb upptining i ett tidigt skede av tjällossningsperioden är mer problematiskt än om 

snabb upptining kan observeras i ett senare skede (Edeskär, 2015, muntlig källa), då mycket av det vatten 

som kunnat frigöras i jorden redan frigjorts och dränerat bort.  Det är också rimligt att använda 

tjäldjupsmätningarna för att på så sätt dela upp klimatdata efter en extern parameter och inte enbart att 

data grupperas efter sig självt.  

2.3 Töindex 

2.3.1 Bakgrund 
Detta arbete förlitar sig på lufttemperaturmätningar vid en serie olika mätstationer i landet, hur data har 

införskaffats beskrivs i avsnitt 2.6.  Tref beskrevs under avsnitt 2.1. vara satt till 0°C. Detta är också en 

mycket bra utgångspunkt för en generell lösning, då upptining generellt påbörjas vid 0°C och hänsyn ej 

tas till specifika parametrar som påverkar detta värde. Tm motsvarar dygnsmedel och används då 

förändring i lufttemperatur inte direkt reflekteras i mark, vilket tidigare nämnts, utan det finns en 

fördröjning vilket gör det onödigt att använda mer specifik data än dygnsmedeltemperatur. (Johansson, 

2005, s. 13) 

Tm ges av klimatdata, se avsnitt 2.6 för hur data insamlats och analyserats. För beräkning av töindex ges 

formler av Berglund et. al. (2011, s.2) där; 

 

𝑇𝐼 = (𝑇𝑚 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)∆𝑡𝑡ö          (2.3.1) 

𝑇𝐼𝑎𝑐𝑐 = ∑(𝑇𝐼 − 0.5𝐹𝐼)          (2.3.2) 

 

Där FI i 2.3.2. är Frysindex, och beräknas med formler enligt Berglund (2010, ss. 12) 

𝐹𝐼 = ∑(0 − 𝑇𝑚)  {
(0 − 𝑇𝑚) 𝑜𝑚 0 ≥ 𝑇𝑚

0 𝑜𝑚 0 ≤ 𝑇𝑚
       (2.3.3) 



 

8 

 

Där om FI antar ett positivt värde blir TI noll, och om TI antar ett positivt värde blir FI noll. FI räknar 

negativa dygnsmedeltemperaturer Tm och TI positiva. I formel 2.3.2 tas FI hänsyn till på grund av den 

partiella återfrysning som sker om negativa temperaturer uppnås efter att töperioden (positiva 

temperaturer) uppnåtts. (Berglund, 2010, s. 31). Både TI och FI räknas i denna rapport i enhet graddagar 

för att lätt kunna översätta dygnsmedeltemperaturer till töindex. Detta innebär att enhet på parameter t är 

dagar.  

2.3.2 Dataanalys 
Töindex kommer att beräknas för varje vald klimatdatastation och för varje säsong för vilken data finns. 

För varje säsong kommer först att undersökas vilken dag som TIacc, gräns uppnås. Denna dag väljs som 

startdatum för tjällossningsperioden. Startdatum har valts baserat på om TIacc, gräns uppnås under första 

eller andra halvan av dygnet. Uppnås TIacc, gräns under dygnets första halva har det dygnet satts som 

startdygn. Om TIacc, gräns uppnås under dygnets andra hälft, har nästkommande dygn satts som startdygn. 

Denna förenkling har gjorts med hänsyn till att effektivt kunna hantera stora mängder data, samt att enbart 

dygnsmedelvärden finns tillgängliga.  

 

När startdatum för tjällossningen bestämts för aktuell tjällossningssäsong har TIacc beräknats från 

startdatumet upp till tmax antal efterföljande dagar. Hur detta ser ut i Excel ses i figur 2.3.2.1. För stationer 

där flera säsonger observeras under ett år, vilket är främst i de södra regionerna där tö- och frysperioder 

kommer i cykler, upprepas denna process eventuellt flera gånger per vår om så är aktuellt.  

  

 

Figur 2.3.2.1 Utdrag ur Excel, här för Gävle våren 2013.  

Den rad med 24 siffror som ses i kolumnen bredvid den färgkodade klimatdataraden i figur 2.3.2.1 

motsvarar TIacc för denna säsong, där första värdet är TIacc för Δt=1, det andra värdet i denna kolumn 

motsvarar TIacc för Δt=2, och så vidare. Det kan också ses att TIacc, gräns uppnåtts under den fjärde dagen 

efter det att positiva lufttemperaturer konsekvent kunnat observeras. TIacc, gräns har alltså överskridits under 

fjärde dygnets första hälft.  

 

Varje station kommer då att producera ett antal mätvärden för varje Δtϵ[t0;tmax], antalet mätvärden per Δt 

och station motsvarar i minsta fall det antal år för vilket klimatdata finns. För en station där mätningar 

gjorts under perioden [1970; 1980] kommer då minst tio av dessa mätserier som observeras i figur 2.3.2.1 

att finnas, och det kommer finnas minst tio värden för Δt=7, minst tio värden för Δt=8 och så vidare. 

Denna process upprepas för varje säsong och varje station för att få en stor mängd underlag. Antalet 

mätvärden som fåtts för samtliga Δt per region presenteras i kapitel 3.   
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Detta insamlade data kommer sedan att analyseras statistiskt.  Mätvärden för Δt=1 och Δt=2 har tagits 

bort då Δt=3 subjektivt ansetts vara en lämplig startpunkt, då det är tjällossningsperioder som skall 

analyseras och inte enskilda dagar. Detta för att minska effekten av extrema dagar och fokusera på 

extrema perioder. Denna startpunkt för vilken referensvärden beräknas, det vill säga Δt=3, benämns t0, 

och referensvärden beräknas alltså på intervallet [t0; tmax] 

 

För att få en rättvis statistisk representation av data har även perioder då TIacc, gräns överskridits, för att 

sedan under intervallet [t0;tmax] åter igen övergå till negativa grader beaktats. Detta har i vissa fall lett till 

att negativa TIacc uppmätts. Denna period har beräknats enligt formel 2.3.2 och är i praktiken så att något 

enskilt eller några av uppmätta TIacc för Δtϵ[t0;tmax] antagit ett negativt värde och inte en hel serie.  

Förutsättning för att en kall period skall behandlas beskrivs i avsnitt 2.1.1.3.  

 

Motivation till att även inkludera perioder då temperaturerna åter blir negativa är att inte diskriminera 

data, och få en så rättvis statistisk representation som möjligt genom att ta hänsyn till samtliga möjliga 

utfall efter att TIacc, gräns uppnåtts. Detta eftersom att temperaturerna åter blir negativa eller att en dag med 

negativa temperaturer observeras är ett möjligt utfall. Utan djupare undersökningar inom detta kan data 

inte förkastas. 

 

En anmärkning som bör göras är att TIacc endast kan räknas från den dag då TIacc, gräns uppnås. Om TIacc 

börjar räknas från någon annan dag än då TIacc, gräns uppnås (dock enligt beslutsregel från stycke ett, avsnitt 

2.3.2) så kommer redovisade referensvärden ej att vara relevanta.  Vidare bör det nämnas att tio års 

observation ger upphov till minst tio mätvärden är en sanning med modifikation. Det är fullt möjligt att i 

landets södra delar ha så pass varma vintrar att marken aldrig fryser.  

 

2.4 Matematisk Statistik 

2.4.1 Statistisk återkomsttid. 
Där [x1, xn] som är en serie mätdata, i detta fall TIacc för ett specifikt Δtϵ[t0;tmax], söks en fördelning för x 

på [x1, xn] när n blir stort. Det antas att serien [x1, xn] är kontinuerligt fördelad över intervallet. Diskreta 

fördelningar är lämpade när man räknar något i heltal såsom antal passerade fordon och mätt storhet 

enbart antar xϵℤ. Detta lämpar sig inte för fysikaliska fenomen såsom vindhastigheter eller vattendjup där 

mätvärden kan anta vilket reellt tal som helst, det vill säga xϵℝ. Temperaturdata är ej begränsad till 

endast heltal och därför gäller TIaccϵℝ. (Benjamin & Cornell, 1970, ss. 73-74) 

 

Eftersom det skall undersökas huruvida tjällossnings kan bedömas utifrån klimatdata måste en metod för 

att få komparativa resultat användas. En metod, och den metod som kommer att användas, för att kunna 

bedöma en tjällossningsperiod utifrån töindex är det som benämns som statistisk återkomsttid T för en 

specifik tömängd TIaccϵℝ. Denna specifika tömängd TIacc kommer att benämnas xT och svarar för den 

tömängd xϵℝ som representerar en statistisk återkomsttid T tidsenheter. Ofta brukar återkomsttid räknas i 

allmänt vedertagna tidsenheter såsom år eller timmar. I detta fall räknas indata i säsonger, vilket medför 

att T antar en återkomsttid i antal säsonger om data ej omvandlas. (Benjamin & Cornell, 1970) 

Återkomsttid ges av sannolikheten för att någonting skall inträffa, uttryckt i hur ofta den bör inträffa i den 

tidsenhet i vilket data mäts. Ett centralt koncept för att kunna uttrycka statistisk återkomsttid är en 

analyserad dataseries fördelningsfunktion, F(x). Se formel 2.4.1. Denna fördelningsfunktion är specifik 

beroende på vilken statistisk fördelning data följer. 
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𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥𝑇) =
1

𝑇
= 𝑝         (2.4.1) 

 

Fördelningsfunktionen ger sannolikheten p att den stokastiska slumpvariabeln X antar ett värde mindre än 

xT. I detta fall är vi dock intresserade av komplementhändelsen. Om A är händelsen att X≤xT, så eftersöks 

Ac; det vill säga händelsen att X≥xT. Händelsen Ac uttrycks statistiskt som P(X≥xT)Det ger sannolikheten 

att den stokastiska variabeln X överskrider tömängd xT. Under förutsättning att en tjällossningssäsongs 

TIacc för ett visst Δtϵ[t0;tmax] är en oberoende stokastisk variabel, med det menas att föregående säsongers 

värde ej har inverkan på aktuell säsongs värde, kan Ac uttryckas statistiskt enligt formel 2.4.2, vilket ger 

upphov till formel 2.4.3.  

  

𝑃(A ∪ A𝑐) = 1 − P(A) = P(A𝑐)         (2.4.2) 

 

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥𝑇) = 1 − 𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑥)         (2.4.3) 

 

Byggs det då vidare på 2.4.1, men P(X≤xT) ersätts med P(X≥xT) ger det upphov till återkomsttid enligt 

formel 2.4.4, vilket enligt formel 2.4.3 kan skrivas om enligt formel 2.4.5. 

 

𝑇 =
1

𝑝
=

1

𝑃(𝑋≥𝑥𝑇)
          (2.4.4) 

𝑇 =
1

𝐹(𝑥)
           (2.4.5) 

Detta bekräftas även av Castillo (1988, ss. 15-16). Där xT är en specifik tömängd som svarar mot en viss 

statistisk återkomsttid för en viss mängd, Δt, dygn. Med vetskap om en mätseries fördelningsfunktion, där 

en mätserie är samtliga TIacc för ett specifikt Δtϵ[t0;tmax] och region, kan xT beräknas utifrån formel 2.4.5. 

Detta kommer agera referensvärden mot vilka fältmätningar kan jämföras för att göra en bedömning av 

given periods tjällossning. Statistiska återkomsttider och typiska användningsområden förklaras mer 

ingående i Castillo (1988, ss. 15-16) och Benjamin and Cornell (1970, ss. 232-235). 

2.4.2 Fördelningar och fördelningsfunktioner 
Denna rapport behandlar och brukar tre olika fördelningar. Burrfördelning av typ XII (av totalt tolv 

typer), Johnson SB och Johnson SU. Dessa fördelningar har data identifierats följa genom mjukvaran 

EasyFit, som förklaras mer ingående under avsnitt 2.5.  Samtliga fördelningar är 

fyrparametersfördelningar. Det vill säga att fördelningsfunktionen är beroende av fyra parametrar, vilket 

kan jämföras med exempelvis en exponentialfördelning med väntevärde λ som enda parameter.  

 

Hur dessa parametrar beräknats redovisas under avsnitt 2.5.1. Fördelningsfunktioner för respektive 

fördelning ges enligt formel 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 och 2.4.10  Fördelningsfunktioner ges enligt Johnson 

& Kotz (1970, ss. 23-27, 30-32). För mer utförlig förklaring, bakgrund och typiska användningsområden 

av respektive fördelning hänvisas i första hand till referensmaterial Johnson & Kotz (1970, ss. 23-27, 30-

32). 

 

Burr typ XII 𝐹(𝑥) = 1 − (1 + 𝑦𝛼)−𝑘        (2.4.6) 

Johnson SB 𝐹(𝑥) = 𝛷 (𝛾 + 𝛿ln (
𝑧

1−𝑧
))        (2.4.7) 
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Johnson SU 𝐹(𝑥) = 𝛷 (𝛾 + 𝛿𝑙𝑛(𝑧 + √𝑧2 + 1))       (2.4.8) 

𝑧 =
𝑥−𝜉

𝜆
            (2.4.9) 

𝑦 =
𝑥−𝛾

𝛽
           (2.4.10)  

För att bekräfta att de statistiska metoderna som använts är korrekta och statistiskt accepterade metoder 

har Adam Jonsson (2015) vid Luleå Tekniska Universitets Institution för Teknikvetenskap och Matematik 

konsulterats för det arbete som beskrivs i avsnitt ovan i 2.4 och nedan i 2.5.  

 

Det bör anmärkas att Johnson SB och Johnson SU är olika fördelningar, men besläktade och båda 

normalfördelningstransformationer. Som namnet antyder är upphovsmannen densamma för de båda.  

Detta beskrivs i Johnson & Kotz (1970, ss. 22-27) 

2.5 Undersökning av statistisk fördelning 

2.5.1 EasyFit 
För att kunna beräkna ut xT som svarar mot en statistisk återkomsttid T måste data analyseras för 

undersöka hur data är fördelat, och därifrån få F(x) definierad som en funktion. För att undersöka 

huruvida data följer en känd fördelning eller om fördelningen måste approximeras empiriskt utifrån data 

(Med exempelvis polynomexpansion i MatLab) har en mjukvara som heter EasyFit använts. EasyFit är en 

liten mjukvara utvecklad av MathWave med enda syfte att analysera vilken fördelning indata följer. 

 

Programmet fungerar så att data laddas in i en tabell, där samtliga mätvärden för ett specifikt 

Δtϵ[t0;tmax]för en viss region matas in. Därefter utför programmet en analys av data och försöker passa 

data mot 61 olika kända fördelningar. Därefter presenteras resultaten enligt figur 2.5.1.1 Det går att gå 

igenom fördelning för fördelning manuellt, eller låta programmet rangordna hur väl data passar enligt 

olika anpassningstest, se exempel i figur 2.5.1.1 där fördelningens namn, Distribution, står, efterföljt av 

tre kolumner med olika anpassningstest.  

 

Figur 2.5.1.1 Exempel på hur EasyFit ser ut och rangordnar data 
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När EasyFit utför anpassningstest, Goodness of fit, används genomgående H0: Data följer antagen 

fördelning och H1: Data följer inte antagen fördelning. De anpassningstest som går att sortera efter är 

Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling och Chi-Squared, vilket återigen ses i figur 2.5.1.1.  

 

Samtliga fördelningar som återfinns i EasyFit är parametriserade fördelningar, och EasyFit räknar också 

ut parametrar för samtliga fördelningar som data går att testa mot. Genom att trycka på valfri fördelning, 

Distribution, ses värdet på anpassningstestvariabeln, samt att genom att byta flik kan fördelningens 

parametrar ses. EasyFit beräknar också huruvida H0 kan förkastas, reject, till fördel för H1 på  

αϵ[0.01; 0.2], där α representerar signifikansnivå. Detta ses i figur 2.5.1.2.  

 

Figur 2.5.1.2 Utdrag från fördelningsinformation i EasyFit 

Under fliken ”Summary” som ses i figur 2.5.1.1 hittas de beräknade parametrarna för de olika 

fördelningar för vilka anpassningstest utförts. I figur 2.5.1.3 ses hur detta presenteras i EasyFit.  

Det är på så sätt ett enkelt verktyg för att snabbt kunna identifiera en dataseries fördelning och 

fördelningsparametrar för att direkt kunna applicera fördelningsfunktionerna i formel 2.4.6, 2.4.7 och 

2.4.8. 

 

Figur 2.5.1.3 Beräknade parametrar för olika fördelningar i EasyFit 

När anpassningstesten utförs är det fullt möjligt att flertalet fördelningar får tillräckligt bra testvariabler 

för att inte kunna förkastas på αϵ[0.01; 0.2], och det är då upp till brukaren att själv välja vilken 

fördelning som är lämpliga att använda. För att underlätta arbetet, och för att underlätta vid fortsatt arbete, 

har det i detta arbete valts att försöka reducera antalet använda fördelningar. Om det finns en fördelning 

där H0 ej kan förkastas till fördel för H1 på αϵ[0.01; 0.2], och som passar på en stor mängd mätserier 

används denna, även om detta inte alltid innebär att denna fördelning erhållit den ”bästa” testvariabeln.  

Det bör anmärkas att ett anpassningstest inte innebär att data definitivt följer antagen fördelning, utan att 

det ej finns tillräckligt med belägg för att bevisa motsatsen. (Benjamin & Cornell, 1970, ss. 404-418)  

 

Två antaganden har gjorts gällande data, för att få så representativ data som möjligt. Det första antagandet 

som har gjorts är att data från de olika regionerna inte följer samma fördelning. Det andra antagandet är 

att mätserier inom samma region inte följer samma fördelning. Dessa två antaganden görs för att inte dra 

förhastade slutsatser som saknar belägg. Detta innebär att varje mätserie undersöks individuellt i ett första 

skede för att sedan undersöka om en gemensam fördelning finns. Dock kommer fördelningsparametrarna 

vara unika för varje mätserie i samtliga fall.  
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Vidare används Anderson-Darling (AD) som anpassningstest i denna rapport. Adam Jonsson och Mykola 

Shykula (2015) vid Luleå Tekniska Universitets Institution för Teknikvetenskap och Matematik har 

konsulterats för att välja rätt anpassningstest för det data som det gäller. Då data är kontinuerligt fördelad 

och fördelningen är okänd är ett Anderson-Darlingtest lämpligt. Chi-Squaretest är bättre lämpad för 

diskreta fördelningar, och Kolmogorov-Smirnov utför anpassningstest under 

normalfördelningsantagande. Ett Anderson-Darlingtest är såväl icke-parametriskt såväl som fritt från 

fördelningsantagande, och är därför väl lämpat. (Shykula, 2015, muntlig källa). I bedömning av 

testvariabeln kommer det endast undersökas om EasyFit förkastar H0 till fördel för H1 på αϵ[0.01; 0.2]. 

Manuell bedömning av testvariabeln kommer ej att ske.  

Intressant att undersöka som ett litet sidospår är huruvida även de individuella stationernas mätserier 

följer den dominerande fördelningen. Detta kommer göras för tre slumpmässigt utvalda stationer och ∆t 

enligt samma metod som för övriga data. 

2.5.2 xT och Statistiska återkomsttider 
När respektive mätseries fördelning, fördelningsfunktion samt fördelningsparametrar är kända går det att 

enligt formel 2.4.3 beräkna xT, det vill säga den tömängd, TIacc, som svarar mot en statistisk återkomsttid 

T säsonger.  

 

Det har valts att beräkna xT för Tϵ[2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150] för varje Δtϵ[t0;tmax] och 

region. Är en mätseries fördelningsfunktion och parametrar kända kan xT beräknas för valfritt godtyckligt 

T och Δtϵ[t0;tmax]. I denna rapport begränsas resultatet till de ovan presenterade med motivationen att det 

anses tillräckligt.  

 

Att beräkna xT blir på så sätt att lösa en ekvation, enligt formel 2.4.5, där T, F(x), och samtliga parametrar 

för F är givna. Att lösa en ekvation blir då en trivial uppgift att lösa ut den enda okända variabeln xT. 

Detta går att lösa på flertalet sätt. I denna rapport har en repetitiv men lättanvänd metod i Excel använts, 

där funktionen Goal seek nyttjats. Goal seek fungerar så att en cell innehållande en formel markeras, 

värdet den ska uppnå fylls i, och vilken variabel som ska varieras för att uppnå önskat värde anges. Se 

figur 2.5.2.1 

 

Figur 2.5.2.1 Exempel på Goal seek 
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Genom att för varje mätserie skriva en Excelformel för varje mätserie där relevant fördelningsfunktion 

används, och sätta x till en egen cell, går det att genom Goal seek beräkna xT för känd fördelningsfunktion 

och angivet T, anteckna värdet, och upprepa tills samtliga xT har beräknats för samtliga T, Δtϵ[t0;tmax] och 

regioner. Detta är en väldigt repetitiv metod, och det finns mycket andra metoder som kan appliceras, och 

resultatet kommer att bli detsamma eftersom enbart en lösning finns. Denna metod där Excel används är 

olämplig vid stora mängder värden att beräkna, och mjukvara såsom MatLab eller likande 

rekommenderas, förutsatt att tid sparas på att skriva ett skript att implementera jämfört med att nyttja 

enklare funktioner såsom Goal seek.  

2.5.2.1 Excelformler 
Parametrar har inhämtats direkt från EasyFit. I Microsoft Excel har följande formler enligt tabell 2.5.2.1.1 

använts för att med Goal seek hitta xT. Funktionen NORMDIST i Excel har använts för att slå upp de 

normalfördelningsvärden som eftersöks, då Johnsons fördelningar är transformationer av 

normalfördelningen och värden från Φ(X). (Johnson & Kotz, 1970, ss. 23-27) 

Tabell 2.5.2.1.1. Excelfunktioner 

FÖRDELNING FÖRDELNINGSFUNKTION 

BURR TYP XII =1/(1-(1-(1+(y)^α))^(-k))) 
JOHNSON SU =1/(1-NORMSDIST(γ+δ*(LN(z+SQRT((z^2)+1))))) 
JOHNSON SB =1/(1-NORMSDIST(γ+C5*LN(z/(1-z)))) 
Z =(x-ξ)/λ 
Y =(x-γ)/β 

 

2.5.1.2. Gradering 

Då en referenstabell föreslagits är det på så sätt intressant att veta konsekvenser för olika statistiska 

återkomsttider. Detta är dock en bedömning som inte går att göra inom detta arbete och utifrån enbart det 

data som finns tillgänglig. En graderingsskala finns representerad på referenstabellen som denna rapport 

föreslår, vilken återfinns i Bilaga D. Denna bygger ej på någon underlagsdata utan är enbart numrerad för 

att illustrera att längre återkomsttid antyder större risk för problem.  
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2. 6 Datainsamling 
Mätvärden bygger på klimatdata från en serie temperaturmätningsstationer runt i Sverige. Denna 

klimatdata som analyserats och från vilken mätserier har beräknats har hämtats från SMHIs öppna 

klimatdata som finns tillgänglig på SMHIs webbplats under http://opendata-download-

metobs.smhi.se/explore/. Det har valts att hämta data på parameter Lufttemperatur, dygnsvärde. Se figur 

2.6.1   

 

Figur 2.6.1 SMHI Öppna Data 

Data har hämtats för totalt 50 platser i Sverige där mätdata som tidigast finns från våren 1951 (Det 

innebär alltså att vissa vårar under 1951 ej kunnat analyseras eftersom de installerats för sent det året) och 

data finns som nyligast fram till årsskiftet2014/2015, då data sammanställs på en årsbasis för de filer, hos 

SMHI benämnda Historiska granskade, som analyserats. Stationer har valts jämnt utspridda i varje region 

för att få så representativ data som möjligt. Vidare har stationer med lång driftstid, och då också långa 

mätserier, prioriterats om flera stationer har funnits i samma närområde. Stationer har också valts på ett 

sådant sätt att vädret skall kunna vara representativ för regionens miljö. Detta medför att stationer på 

extremare platser såsom kobbar, öar och fjäll eller liknande miljöer där klimatet kan antas vara extremare 

eller på annat sätt annorlunda från vad som annars är normal inom regionen har valts bort. Hur stationer 

finns utmärkta på en karta, och hur data har hämtats kan ses i figur 2.6.2.   

 

Figur 2.6.2 Exempel från SMHI Öppna Data 



 

16 

 

Efter att en regionsuppdelning har gjorts har punkter markerats ut på en karta i ett jämt fördelat nät över 

varje region, och därefter har stationer i markerade punkters närhet valts ut enligt tidigare definierade 

beslutskriterier. Data har hämtats hem och dygnsmedeltemperaturen fås som en .csv-fil innehållande 

daterade temperaturmätningar i en lång kolumn. Filen kan öppnas med Microsoft Excel.   

 

Värt att inflika här är att även Trafikverket utför temperaturmätningar vid en serie VViS-stationer. På 

Trafikverkets webbsida finns även information om tjälskaderapporteringar och annat på vägar. Dock visar 

ej Trafikverkets webbsida (http://trafikinfo.trafikverket.se/LIT/#url=Vagtrafiken/Karta) historik, och 

enligt Edeskär, T (2015, muntlig källa) har ej Trafikverket sina VViS-stationer aktiverade året om, samt 

att mycket kortare mätserier existerar, enbart under detta milleniet. På denna grund har det valts att 

använda SMHIs klimatdata, då den är betydligt mer lättillgänglig och långa serier finns då SMHI utfört 

mätningar från 1951.  

 

Värt att notera är att de tjäldjupsmätningar som Trafikverket utför och som tidigare nämnts i denna 

rapport är ett separat system från Trafikverkets VViS-stationer, och där tjäldjupsmätningar utförs mäts ej 

lufttemperatur. Denna information har fåtts efter mailkorrespondens med Jonas Hallenberg vid 

Trafikverket Borlänge. Denna rapport är på så sätt begränsad till att behandla klimatdata utan koppling till 

de tjäldjupsmätningar som utförs, då tjäldjup och temperaturmätningar ej görs på samma plats.   

De platser som klimatdata hämtats från, och för vilken period som data funnits tillgänglig för redovisas i 

tabell 2.6.1 tillsammans med stationskoordinat uttryckt i latitud och longitud. Faktisk inhämtad data 

återfinns ej i denna rapport till följd av dess omfattning. Hänvisning görs till http://opendata-download-

metobs.smhi.se/explore/, där data kan återfinnas och hämtas enligt tabell 2.6.1.   
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Tabell 2.6.1 Redovisning av plats och period för vilka klimatdata analyserats. 

STATION LAT:LONG MÄTSERIE 

ARJEPLOG 66.05;17.91 1951-2015 

AVESTA 60.14;16.17 1977-2015 

BORLÄNGE 60.43;15.51 1961-2015 

BREDÅKRA  56.26;15.27 1953-2015 

BROMMA 59.35;17.95 1951-2015 

EDSBYN 61.38;15.84 1951-2015 

FALUN 60.62;15.66 1961-2015 

FREDRIKSBERG 60.14;14.21 1976-2015 

GAMMELKROPPA 59.68;14.32 1961-1976 

GÄDDEDE 64.50;14.13 1951-2008 

GÄVLE 60.72;17.16 1958-2015 

GÖTEBORG 57.70;11.98 1961-2015 

HAGSHULT 57.29;14.14 1951-2015 

HELSINGBORG 56.04;12.69 1961-2015 

HEMAVAN 65.82;15.09 1965-2008 

JOKKMOKK 66.61;19.83 1951-2015 

JÖNKÖPING 57.69;14.14 1973-2008 

KALMAR 56.68;16.29 1951-1996 

KARLSTAD  59.44;13.34 1951-2015 

KIRUNA 67.83;20.34 1957-2015 

LAXBÄCKEN 64.64;16.41 1961-2015 

LINKÖPING 58.40;15.53 1951-2014 

LULEÅ 65.54;22.12 1952-2015 

LYCKSELE 64.59;18.66 1962-1995 

MALUNG 60.70;13.69 1951-2015 

MARKARYD 56.46;13.66 1972-2015 

MORA 61.00;14.59 1951-2015 

NATTAVAARA 66.75;20.93 1962-2015 

OSKARSHAMN 57.27;16.41 1961-2015 

SKELLEFTEÅ 64.62;21.07 1972-2015 

SKÖVDE 58.39;13.80 1961-2015 

STORFINNFORSEN 63.59;16.18 1961-2015 

STURUP 55.52;13.37 1972-2015 

SUNDSVALL 62.38;17.29 1961-2015 

SÄRNA 61.69;13.19 1951-2015 

SÖDERHAMN 61.32;17.10 1951-2012 

TORSBY 60.14;13.00 1961-2013 

ULRICEHAMN 57.80;13.41 1961-2015 

UMEÅ 63.79;20.29 1965-2015 

UPPSALA 59.90;17.59 1951-2015 

VARBERG 57.11;12.27 1952-2015 

VIDSEL MO 65.88;20.13 1965-2015 

VIMMERBY 57.67;15.85 1961-1989 

VÄNERSBORG  58.36;12.36 1961-2015 

VÄSTERÅS 59.60;16.46 1951-2015 

VÄXJÖ 56.85;14.83 1951-2015 

ÖREBRO 59.23;15.05 1995-2015 

ÖRNSKÖLDSVIK 63.41;18.98 1970-2015 

ÖSTERSUND 63.24;14.55 1961-2012 

ÖVERTORNEÅ 66.38;23.65 1955-2015 
 

 

 

Vissa avvikelser från angivna år finns, där vissa år saknas till följd av driftstörningar. Angivet år är på så 

sätt inte nödvändigtvis representativt för antalet år för vilken mätdata finns. Stationerna från tabell 2.6.1 

finns utritade på en karta i figur A.2 Bilaga A 
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Det bör noteras att SMHIs data är benämnt som Misstänkta eller aggregerade värden. Grovt 

kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata. Det finns på så sätt en felrisk i det data som 

använts. Fel som är inom rimliga gränser för vilka temperaturer som kan förväntas blir på så sätt svåra att 

upptäcka. Detta är ett fel som inte kan hanteras och som inte har tagits hänsyn till eftersom ingen annan 

data finns att tillgå.  

2.7 Antal Säsonger per år 
Intressant är att veta huruvida många tjällossningssäsonger det går per år, samt undersöka huruvida den 

statistiska återkomsttiden T går att bruka i annan enhet än antal säsonger. Eftersom data mäts i ett värde 

per säsong så kommer också statistisk återkomsttid att falla ut i antal säsonger.  

 

Ur ett graderings- eller bedömningsperspektiv utgör det ingen avgörande skillnad. Det går även att räkna 

om data mellan olika enheter, såsom antal säsonger till antal år, men detta kommer ej att göras med 

hänsyn till att det inte tillför någon avsevärt relevant information. Det anses också vara fördelaktigt om en 

referenstabell redogör referensvärden per säsong, då det vid brukande av föreslagen referenstabell, se 

bilaga D, är fördelaktigt om det är samma tidsenhet på referensvärden som uppmätta TIacc. 

 

För att besvara huruvida många säsonger som inträffar i snitt varje år kommer en kvot att ställas upp 

mellan antalet mätvärden, nmätvärden, och antalet år vilket har analyserats, når, enligt formel 2.7.1. 

 
𝑛𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛

𝑛å𝑟
= 𝑘𝑣𝑜𝑡           (2.7.1) 

 

Om kvoten överstiger ett antyder det att det i snitt går mer än en säsong per år, och vice versa. Detta 

betyder att statistisk återkomsttid kommer att anges i antal säsonger. Om kvoten, enligt formel 2.7.1 är 

lika med ett, innebär det att det i snitt går en säsong per år, och antal säsonger är lika med antalet år och 

statistisk återkomsttid kan anges i antal år om så önskas för att använda mer allmänt vedertagna 

tidsenheter.  

2.8 Deskriptiv Statistik 
Intressant att undersöka, men inte direkt relevant för uppställningen av referensvärden, för att bedöma 

precisionen i data är att undersöka medelvärden, standardavvikelser och annan deskriptiv statistik för 

mätserier. Det är ett snabbt sätt att undersöka om det finns grova fel i mätserierna, eller om de verkar följa 

ett naturligt mönster. Det fyller på så sätt ett syfte att väldigt grundläggande verifiera data. Eftersom det 

inte är direkt relevant för uppställningen av referensvärden kommer det enbart att presenteras utan en 

genomgående diskussion och analys. Dock kan det vara intressant för en läsare av denna rapport att ha 

tillgång till den deskriptiva statistiken, och det anses vara av tillräcklig signifikans för att ställas upp och 

undersökas för den som är intresserad av information om töindex och tjällossningsperioder i Sverige.  

 

För att beräkna dessa parametrar kommer den statistiska mjukvaran MiniTab v.17 att användas.   

Efter att samtliga mätserier kopierats in kommer funktionen Display Descriptive Statistics, se figur 2.8.1  

att köras. Därefter matas samtliga kolumner som innehåller mätserier in, se figur 2.8.2. och funktionen 

körs.  
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Figur 2.8.1 Minitab 

 

 

Figur 2.8.2 Display Descriptive Statistics, Region syd.  
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3. Resultat 

3.1 Regional uppdelning 
Medeltider har räknats för samtliga stationer, och ses sammanställt i tabell B.1 Bilaga B. Data redovisas 

nedan i figur 3.1.1 där y-axel motsvarar medeltid för tjällossning räknat i dagar, och x-axeln motsvarar 

latitud utryckt i Sweref99. Varje datapunkt benämns enligt (Stations ID; Medeltid).  I tabell B.1 Bilaga B 

återfinns fullständig koordinat, medeltid samt namn för varje station. Endast latitudinell riktning beaktas i 

figur 3.1.1. 

 

Figur 3.1.1. Medeltid för tjällossning mot Y-koordinat Sweref 99 

En trendlinje har även lagts till i figur 3.1.1. för att illustrera trenden för förändringen i medeltid för 

tjällossning i latitudinell riktning.  

3.1.1. Korrelation och regionala medeltider 
Korrelationskoefficient har beräknats och presenteras nedan som ett utdrag från MiniTab 17; 

 

 

 

 

Figur 3.1.1.1. Korrelationskoefficient fär medeltid för tjällossning och y-koordinat enligt Sweref99. 
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Efter att regionuppdelning har utförts, se avsnitt 4.1, har ett sammanslaget medelvärde för samtliga 

stationer inom en region beräknats enligt formel 2.2.1. Medelvärden för varje region har avrundats till 

närmaste heltal. Detta heltal vilket kommer utgöra tmax, till vilket Δtϵ[t0;tmax] referensvärden för en region 

beräknas. Resultat presenteras i tabell 3.1.1.1. För individuella stationers värden, vänligen se tabell B.1 

Bilaga B.  

Tabell 3.1.1.1 Regionala medeltider och tmax i antal dagar.  

 Region Medeltid tmax 

Nord 40.7 41 

Mitt 24.3 24 

Syd 11.8 12 

 

Det bör noteras att för Trafikverkets tjäldjupsstationer har många driftstörningar observerats, där stationer 

tillfälligt varit avstängda eller rapporterat uppenbara fel såsom att alla termometrar låst sig på en 

temperatur under en längre tid. Data som är märkbart felaktig (Författarkommentar: Det är uppenbart när 

man har det framför sig) har exkluderats. Vilka år bra data funnits tillgänglig för redovisas i tabell B.1. 

Bilaga B. 

3.2 Gränser för töindex och räknade köldperioder  

3.2.1 TIacc, gräns 
25°Fd omvandlad till Celcius enligt formel 2.1.2 ger  
5×25°𝐹𝑑

9
= 13.9°𝐶𝑑          (3.2.1) 

Detta kommer agera gräns för vid vilket mätning av TIacc och tjällossningsperiod börjar. Δt kommer 

räknas från då 13.9°Cd överskrids, i enlighet med Hicks. et. al. (1986, s. 23) 

3.2.2 Räknade köldperioder 
Med beaktning av Johansson (2005, s. 15), Berglund (2010, s. 11), Berglund et. al. (2011, s.4), Aghard et. 

al. (2014, ss. 118-137) antas att rimligt för en godtycklig vägkonstruktion är att zdjup måste uppnå ett djup 

på absolut minst 0.5 meter för att frostnedträngningen skall vara tillräckligt djup för att tjällossning skall 

bli ett problem. Det söks då ett F för formel 2.1.3 som ger upphov till ett tjäldjup zdjup på 0.5 meter 

 

För parametrar i formel 2.1.4; L, vattnets smält- och isbildningsvärme, är en konstant med värde 333kJ/kg 

(Knutsson, 1981, s. 29), w antas vara 13 % med hänsyn till Trafikverket (2011 ss. 10-11) samt Edeskär 

(2015, s. 4) omräknade parametrar. ρd antas till 1.9 ton/m3 för en godtycklig jordart och  λf  antas till 2.43 

W/mK. (Trafikverket, 2011, ss. 10-11). 

 

Insättning av värden i formel 2.1.4 ger då upphov till det uttryck som ses i 3.2.2,  

0.5 = √
2×2.43×(3600×24)𝐹𝐼𝑔𝑟ä𝑛𝑠

333000000×1.9×0.13
         (3.2.2) 

 

→ 𝐹𝐼𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 48.97℃𝑑 ≈ 50℃𝑑        (3.2.3) 

  

3600×24 som ses i formel 3.2.2. är faktor för konvertering av graddagar till gradsekunder, med 

hänvisning till avsnitt 2.1.1.3.   
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3.3 Statistisk fördelning över data 
I EasyFit har samtliga mätserier utvärderats, det vill säga en serie för varje Δt där samtliga uppmätta TIacc 

för ett visst Δt inom en viss region utgör en mätserie. Fördelning, fördelninsgparametrar och antal 

mätvärden presenteras i detta avsnitt. Uppmätta mätserier presenteras ej i denna rapport till följd av dess 

omfattning. Hänvisning görs istället till kapitel 2, Metod, för hur datainsamling och dataanalys är utförd.  

 

Gemensam nämnare för majoriteten av data, med undantag för två serier, har observerats vara två 

transformationer av normalfördelningen vid benämningen Johnson SB och Johnson SU. Dessa har rankats 

högst i majoriteten av mätserierna. Övriga väl passande fördelningar som observerats är exempelvis 

Dagum- och Pearsonfördelningar, då som beskrivet i kapitel 2 kan flera fördelningar passa data. Dessa 

har dock ej valts, för motivering hänvisas till kapitel 2. Samtliga fall saknar belägg för att förkasta H0, det 

vill säga data följer antagen fördelning, till fördel för H1 till en signifikansnivå på 20 %, eller α=0.2.  

Två serier är inkompatibla med bägge Johnsons fördelningar. Till dessa två mätserier har 

Burrfördelningen rankats högst, och därför valts. Det har också observerats att Johnsons fördelningar är 

ömsesidigt uteslutande. Det vill säga, följer data en Johnson SU-fördelning fås ingen passning mot 

Johnson SB. 

 

I Region Syd, t=[3; 12], följer samtliga mätserier Johnson SU.  I Region Mitt, t=[3; 24], följer tre mätserier, 

t=3, 6, 7, en Johnson SB-fördelning. En mätserie, t=5, följer Burrfördelningen. Övriga mätserier i Region 

Mitt följer en Johnson SU-fördelning.  I Region Nord, t=[3; 41,] följer sju mätserier, t=9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, en Johnson SU-fördelning, och en mätserie, t=16, en Burrfördelning. Övriga mätserier följer 

Johnson SB-fördelning. 

Samtliga mätseriers fördelningsparametrar, Anderson-Darlingkoefficient (Förkortat AD), och vald 

fördelning presenteras nedan i tabell 3.3.1 Syd, 3.3.2 Mitt och 3.3.3 Nord. Högsta α som kan undersökas 

är 0.2. 

Tabell 3.3.1 Parametrar för mätserier Syd 

Syd Dist.\Param. γ δ λ ξ AD α 

3 Johnson SU -2.4427 3.6601 16.087 -2.0436 0.4151 0.2 

4 Johnson SU -1.2009 2.7016 16.991 4.336 0.3820 0.2 

5 Johnson SU -1.1547 2.8015 22.18 5.3091 0.3643 0.2 

6 Johnson SU -1.1343 2.9223 28.374 6.1189 0.1606 0.2 

7 Johnson SU -1.156 3.0069 34.654 6.3955 0.2174 0.2 

8 Johnson SU -1.2721 2.9873 39.252 5.2668 0.3016 0.2 

9 Johnson SU -1.3821 2.9333 42.788 3.8758 0.3523 0.2 

10 Johnson SU -1.5296 2.9738 47.608 1.4321 0.4747 0.2 

11 Johnson SU -1.6497 3.0658 53.595 -0.92301 0.7659 0.2 
12 Johnson SU -1.717 3.2577 63.018 -2.9133 1.0532 0.2 
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Tabell 3.3.2 Parametrar för mätserier Mitt 

Mitt  k α β γ   

 Dist.\Param. γ δ λ ξ AD α 

3 Johnson SB 3.9253 3.7037 105.8 -17.75 0.4315 0.2 

4 Johnson SU -3.0431 4.7531 27.878 -6.9875 0.2809 0.2 

5 Burr typ III 4.1465 3.6744 42.719 -12.185 0.2469 0.2 

6 Johnson SB 6.1381 4.8939 322.27 -54.357 0.4496 0.2 

7 Johnson SB 14.291 7.1607 920.32 -90.498 0.3711 0.2 

8 Johnson SU -4.0966 5.8235 72.451 -33.148 0.28206 0.2 

9 Johnson SU -1.5731 3.8483 62.249 -1.5738 0.2894 0.2 

10 Johnson SU -0.89807 2.9421 54.141 10.296 0.2528 0.2 

11 Johnson SU -0.76294 2.5735 51.553 14.237 0.3306 0.2 

12 Johnson SU -0.73883 2.3771 50.955 16.345 0.2845 0.2 

13 Johnson SU -0.64842 2.2131 50.931 20.089 0.1658 0.2 

14 Johnson SU -0.59231 2.1363 53.174 23.185 0.1891 0.2 

15 Johnson SU -0.59319 2.1128 56.688 24.869 0.2607 0.2 

16 Johnson SB -0.60589 2.1109 60.829 26.297 0.3263 0.2 

17 Johnson SU -0.62257 2.1226 65.249 27.7 0.4464 0.2 

18 Johnson SU -0.63455 2.1492 70.562 29.391 0.4923 0.2 

19 Johnson SU -0.64492 2.1864 76.673 31.194 0.4724 0.2 

20 Johnson SU -0.67692 2.2652 84.877 32.143 0.4368 0.2 

21 Johnson SU -0.74461 2.3742 94.846 31.631 0.4675 0.2 

22 Johnson SU -0.79978 2.4864 105.93 31.418 0.4257 0.2 

23 Johnson SU -0.84308 2.5561 115.51 31.636 0.3445 0.2 

24 Johnson SU -0.89347 2.6632 127.95 31.175 0.3514 0.2 
 

  



 

24 

 

Tabell 3.3.3 Parametrar för mätserier Nord 

Nord Burr k α β γ   

 Johnson  γ δ λ ξ AD α 

3 Johnson SB 1.0995 2.0463 50.219 -8.9371 0.3771 0.2 

4 Johnson SB 1.5888 2.3275 80.736 -14.957 0.4196 0.2 

5 Johnson SB 1.7111 2.1341 98.316 -15.878 0.3633 0.2 

6 Johnson SB 2.7008 2.6719 160.7 -25.832 0.2827 0.2 

7 Johnson SB 4.3456 3.3503 274.87 -39.39 0.4649 0.2 

8 Johnson SB 14.327 4.9876 1571.5 -62.058 0.4152 0.2 

9 Johnson SU -4.6681 4.3415 47.489 -36.894 0.2754 0.2 

10 Johnson SU -3.1288 3.7918 55.252 -23.781 0.3236 0.2 

11 Johnson SU -2.997 3.7536 61.282 -24.496 0.3428 0.2 

12 Johnson SU -2.9737 3.8232 69.289 -26.806 0.3740 0.2 

13 Johnson SU -3.1683 4.0345 79.563 -33.246 0.3583 0.2 

14 Johnson SU -3.7946 4.3777 89.035 -48.047 0.4100 0.2 

15 Johnson SU -7.2128 5.7893 95.699 -109.84 0.4614 0.2 

16 Burr typ III 3.1377 4.178 150.57 -60.937 0.7750 0.2 

17 Johnson SB 9.1717 5.4241 1503.9 -184 0.6442 0.2 

18 Johnson SU 5.467 4.6058 1010.6 -182.13 0.6534 0.2 

19 Johnson SB 3.7716 4.1531 854.84 -187.05 0.7257 0.2 

20 Johnson SB 2.4118 3.6335 730.36 -183.73 0.7469 0.2 

21 Johnson SB 1.6383 3.1891 655.68 -176.9 0.7295 0.2 

22 Johnson SB 1.1165 2.7861 594.81 -164.99 0.6944 0.2 

23 Johnson SB 0.87626 2.5877 578.88 -162.09 0.5899 0.2 

24 Johnson SB 0.72693 2.477 581.04 -163.96 0.5482 0.2 

25 Johnson SB 0.67428 2.4678 606.03 -172.07 0.5954 0.2 

26 Johnson SB 0.5937 2.4301 623.74 -178.39 0.3934 0.2 

27 Johnson SB 0.52558 2.4157 647.48 -187.12 0.3158 0.2 

28 Johnson SB 0.46367 2.4055 672.28 -196.3 0.2774 0.2 

29 Johnson SB 0.41319 2.4068 699.34 -206.16 0.2472 0.2 

30 Johnson SB 0.38324 2.4519 737.71 -220.3 0.2253 0.2 

31 Johnson SB 0.31495 2.4876 774.14 -236.24 0.2865 0.2 

32 Johnson SB 0.2302 2.4905 801.17 -248.8 0.3466 0.2 

33 Johnson SB 0.12945 2.5082 832.6 -264.93 0.3935 0.2 

34 Johnson SB 0.02456 2.5349 868.35 -283.82 0.4125 0.2 

35 Johnson SB -0.07337 2.5693 910.46 -305.63 0.4590 0.2 

36 Johnson SB -0.17457 2.5395 933.83 -318.71 0.4777 0.2 

37 Johnson SB -0.2361 2.5158 958.78 -329.19 0.4734 0.2 

38 Johnson SB -0.27848 2.4116 953.98 -323.27 0.4527 0.2 

39 Johnson SB -0.3307 2.3384 958.29 -322.98 0.4557 0.2 

40 Johnson SB -0.36778 2.3035 975.39 -327.62 0.4698 0.2 

41 Johnson SB -0.41305 2.2931 1003.4 -338.79 0.5200 0.2 
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Respektive mätseries (Representerad av en rad i tabell 3.3.1, 3.3.2 och 3.3.3) parametrar har använts för 

att beräkna xT enligt formel 2.4.5 för T=2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150. Respektive T med 

motsvarande xT för varje region och mätserie ses i referenstabell, Bilaga C, samt i tabell 3.3.4 Syd, 3.3.5 

Mitt och 3.3.6 Nord. TX på x-axeln motsvarar återkomsttid i X säsonger och y-axel Δt dygn. 

Tabell 3.3.4 xT för region Syd, med statistisk återkomsttid T i X antal säsonger 

SYD T2 T5 T10 T15 T20 T25 T30 T50 T75 T100 T150 

3 9,5 14,4 17,3 18,8 19,9 20,7 21,3 23,1 24,4 25,4 26,7 

4 12,1 18,4 22,2 24,3 25,7 26,8 27,7 30,1 32 33,4 35,3 

5 14,7 22,5 27,1 29,6 31,4 32,7 33,7 36,6 38,9 40,5 42,8 

6 17,4 26,8 32,3 35,3 37,4 38,9 40,2 43,6 46,3 48,1 50,8 

7 20 31,1 37,7 41,2 43,5 45,4 46,8 50,8 53,9 56,1 59,2 

8 22,5 35,4 43 47,2 50 52,1 53,8 58,6 62,3 64,8 68,5 

9 24,8 39,5 48,3 53 56,3 58,8 60,8 66,3 70,6 73,6 77,8 

10 27 43,5 53,4 58,8 62,5 65,3 67,5 73,7 78,6 82 86,7 

11 29,4 47,6 58,5 64,4 68,4 71,5 74 80,8 86 89,8 95 

12 31,9 51,8 63,6 70 74,3 77,6 80,2 87,4 93,1 97 102,5 

 

Tabell 3.3.5 xT för region Mitt, med statistisk återkomsttid T i X antal säsonger. 

MITT T2 T5 T10 T15 T20 T25 T30 T50 T75 T100 T150 

3 9,5 14,3 17 18,4 19,4 20,1 20,6 22,1 23,2 23,9 24,9 

4 12,1 18,4 22 23,9 25,2 26,1 26,9 29 30,6 31,6 33,2 

5 14,7 22,7 27,2 29,6 31,2 32,4 33,4 36,1 38,2 39,7 41,7 

6 17,2 27,2 32,8 35,7 37,6 39 40,2 43,2 45,5 47 49 

7 19,6 31,5 38,2 41,6 43,9 45,6 47 50,6 53,3 55,2 57,8 

8 22,1 35,9 43,7 47,7 50,4 52,5 54,1 58,4 61,7 64 67,1 

9 24,6 40,1 49 53,6 56,8 59,1 61 66,2 70,1 72,9 76,7 

10 27,1 44,2 54,2 59,5 63,1 65,9 68,1 74,2 78,9 82,2 86,9 

11 29,7 48,5 59,6 65,7 69,8 73 75,5 82,6 88,2 92,1 97,6 

12 32,4 52,8 65,1 71,8 76,4 80 82,9 91 97,3 101,3 108,2 

13 35,2 57 70,4 77,7 82,8 86,8 90 98,9 106 111,1 118,3 

14 38,1 61,6 76 84 89,6 93,9 97,4 107,2 115 120,6 128,6 

15 41 66,4 82 90,7 96,8 101,5 105,3 116 124,5 130,6 139,3 

16 44 71,4 88,2 97,6 104,2 109,2 113,3 124,9 134,1 140,7 150,1 

17 47,1 76,4 94,4 104,4 111,4 116,8 121,2 133,6 143,4 150,5 160,5 

18 50,5 81,8 100,1 111,6 119,1 124,8 129,5 142,5 153 160,4 171 

19 54,1 87,4 107,8 119,1 127 133,1 138 151,8 162,7 170,6 181,7 

20 57,9 93,4 115 126,9 135,2 141,5 146,7 161,1 172,5 180,7 192,2 

21 61,9 99,8 122,8 135,3 144 150,7 156,1 171,2 183,1 191,5 203,4 

22 66,1 106,5 130,8 144 153,2 160,2 165,8 181,5 193,8 202,6 214,9 

23 70,4 113,4 139,1 153,1 162,7 170 176 192,4 205,4 214,5 227,4 

24 74,9 120,6 147,7 162,4 172,4 180,1 186,3 203,5 216,9 226,4 239 
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Tabell 3.3.6 xT för region Nord, med statistisk återkomsttid T i X antal säsonger. 

NORD T2 T5 T10 T15 T20 T25 T30 T50 T75 T100 T150 

3 9,6 14,6 17,3 18,6 19,5 20,1 20,6 21,9 22,9 23,5 24,3 

4 12,1 19 22,8 24,7 25,9 26,8 27,5 29,4 30,8 31,8 33 

5 14,6 23,4 28,3 30,9 32,5 33,7 34,7 37,2 39,1 40,3 42 

6 17,1 27,6 33,7 36,8 38,8 40,4 41,6 44,8 47,8 48,9 51,1 

7 19,6 32,1 39,2 43 45,5 47,3 48,8 52,8 55,8 57,8 60,6 

8 22,1 36,6 45 49,5 52,5 54,8 56,6 61,5 65,3 67,9 71,5 

9 24,6 40,9 50,6 55,7 59,2 61,8 64 69,7 74,2 77,3 81,6 

10 27,2 45,2 56 61,7 65,7 68,6 71 77,5 82,6 86,1 91 

11 29,8 49,7 61,5 67,8 72,1 75,4 78 85,2 90,7 94,6 100 

12 32,7 54,4 67,3 74,1 78,8 82,3 85,2 92,9 98,9 103,1 108,9 

13 35,9 59,5 73,4 80,8 85,8 89,6 92,7 101 107,4 111,9 118 

14 39,2 64,9 79,9 87,9 93,3 97,4 100,7 109,6 116,4 121,1 127,7 

15 42,7 70,6 86,7 95,1 100,8 105 108,4 117,7 124,7 129,5 136,2 

16 46,8 75,9 92,5 101,4 107,5 112,1 115,9 126,2 134,3 140 148,1 

17 50,1 82,4 100,7 110,1 116,4 121,1 124,9 135 142,6 147,8 154,9 

18 54,2 88,8 108,2 118,1 124,8 129,7 133,6 144,1 151,9 157,3 164,6 

19 58,6 95,6 115,9 126,4 133,3 138,4 142,4 153,2 161,3 166,7 174,2 

20 64,5 103,8 125,1 135,9 143,1 148,3 152,5 163,5 171,6 177,2 184,6 

21 68,5 110,2 132,6 143,9 151,3 156,7 161 172,3 180,6 186,2 193,7 

22 73,6 117,8 141,2 152,9 160,5 166,1 170,5 182 190,4 196 203,5 

23 78,8 125,4 150 162,1 170 175,8 180,3 192,1 200,7 206,4 214 

24 84,2 133,3 159 171,6 179,8 185,8 190,4 202,6 211,4 217,2 225 

25 89,8 141,2 168 181,2 189,8 196 200,9 213,5 222,7 228,7 236,8 

26 95,6 149,4 177,3 191 199,9 206,3 211,4 224,4 233,9 240,2 248,5 

27 101,6 157,8 186,9 201,1 210,3 217 222,2 235,7 245,5 252 260,6 

28 107,5 166,2 196,4 211,2 220,7 227,7 233,1 247,1 257,2 263,8 272,7 

29 133,6 174,5 205,9 221,2 231,1 238,2 243,8 258,3 268,7 275,6 284,7 

30 119,8 182,9 215,4 231,2 241,4 248,8 254,6 269,6 280,4 287,5 297 

31 126,4 191,6 225,1 241,4 251,9 259,5 265,5 280,9 292 299,3 309 

32 133,3 200,7 235,1 251,8 262,6 270,4 276,5 292,2 303,6 311,1 321 

33 141,6 210,1 245,3 262,4 273,4 281,4 287,6 303,7 315,2 322,9 333 

34 148,3 219,7 255,9 273,3 284,6 292,7 299 315,4 327,2 335 345,2 

35 156,1 229,8 266,9 284,9 296,4 304,7 311,2 328 340 348 358,5 

36 164,3 240,4 278,5 296,9 308,7 317,2 323,8 340,9 353,1 361,2 371,8 

37 172,7 251,3 290,6 309,4 321,5 330,2 337 354,5 367 375,2 386,1 

38 181,2 262,5 302,8 322,1 334,4 343,3 350,2 367,9 380,6 388,9 399,8 

39 190 273,8 315,1 334,8 347,3 356,4 363,3 381,3 394 402,4 413,4 

40 199 285,2 327,6 347,7 360,5 369,8 376,9 395,2 408,1 416,7 427,8 

41 208 296,8 340,3 360,9 374 383,5 390,8 409,4 422,7 431,4 442,8 
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Universitetslektor Adam Jonsson (2015) på Institutionen för Teknikvetenskap och Matematik vid Luleå 

Tekniska Universitet har konsulterats med hänsyn till att det finns avvikelser med serier som inte följer 

den för regionen dominerande fördelningen. Utan att vidare ingående förklaring till varför ges så 

konstateras att det inte är helt oväntat att vissa mätserier avviker från den annars dominerande 

fördelningen.  

 

Även tre godtyckligt valda stationer har som nämnt analyserats separat för att undersöka dominerande 

fördelning för respektive station. Detta är endast ett sidospår och ingen vikt kommer att läggas vid detta 

resultat. Stationsnamn och dominerande fördelning presenteras i tabell 3.3.7 

Tabell 3.3.7 Fördelningsundersökningar för godtyckligt valda stationer 

Station ∆t Fördelning 

Kalmar 9 Johnson SB 

Gävle 3 Johnson SB 

Storfinnforsen 32 Johnson SB 

 

 

3.4 Antal säsonger per år 
Undersökning av hur många säsonger som går per år har undersökts. Till följd av att år då data bortfallit 

till följd av tekniska fel eller annat inte undersökts är antalet år för vilket mätdata uppskattat utifrån 

SMHIs angivna start- och slutdatum, vilka ses i tabell 2.5.1.  

 

Detta ger direkt upphov till ett fel, då exakt värde är okänt då antal år för mätdata inte tar hänsyn till de 

år som bortfallit till följd av tekniska fel eller driftstörningar. Antal mätvärden, uppskattat antal år samt 

antal säsonger per år presenteras i tabell 3.4.1 nedan. 

Tabell 3.4.1 Antal säsonger per år 

Region Antal år för mätdata Antal mätdata Antal säsonger per år 

Syd 822 1007 1.23 

Mitt 831 922 1.11 

Nord 831 867 1.04 

 

Driftstörningar och tekniska fel är sällsynta, och antalet år för vilket data fallit bort är relativt få. Till följd 

av detta har data i tabell 3.4.1 avrundats till tre värdesiffror för att sänka precisionsnivån och även bevara 

antal värdesiffror. Antal säsonger per år i tabell 3.4.1 är till följd av icke representerade bortfall en 

underskattning av okänd grad.  
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3.5 Deskriptiv Statistik 
Mätvärden presenteras nedan i figur 3.5.1 Syd, 3.5.2 Mitt och 3.5.3 Nord. Mätvärden presenteras som 

utdrag från MiniTab. 

 

 

 

 

Descriptive Statistics: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...  

 
Variable    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum 

3         922   0   9,825    0,180   5,450   -5,100   5,800   9,475  13,500   32,200 

4         922   0  12,533    0,240   7,295   -5,850   7,400  12,200  17,200   42,100 

5         922   0  15,173    0,306   9,303   -8,900   8,800  14,900  20,725   50,600 

6         922   0  17,816    0,375  11,398  -14,600   9,800  17,400  24,700   60,600 

7         922   0  20,343    0,449  13,624  -22,000  10,837  20,100  28,500   72,700 

8         922   0  22,948    0,524  15,925  -27,600  11,900  22,175  32,500   84,400 

9         922   0  25,485    0,599  18,201  -33,400  13,013  24,650  36,400   96,400 

10        922   0  28,079    0,675  20,487  -47,400  14,200  27,000  40,363  112,300 

11        922   0  30,962    0,747  22,673  -53,800  15,238  30,125  44,500  139,150 

12        922   0  33,927    0,814  24,721  -55,000  17,650  32,450  49,125  164,850 

13        922   0  36,853    0,882  26,791  -57,200  19,288  34,925  53,000  188,150 

14        922   0  39,846    0,958  29,077  -59,900  20,788  38,150  56,725  208,000 

15        922   0   42,91     1,04   31,46   -60,60   21,95   40,92   62,23   228,65 

16        922   0   46,10     1,12   33,86   -63,50   23,74   43,80   65,96   249,30 

17        922   0   49,39     1,19   36,14   -66,40   25,89   46,77   71,03   268,75 

18        922   0   52,94     1,27   38,51   -69,80   27,99   50,17   76,88   286,45 

19        922   0   56,67     1,35   40,96   -77,25   29,92   53,50   82,45   302,55 

20        922   0   60,52     1,43   43,48   -78,25   31,76   56,58   87,72   316,90 

21        922   0   64,67     1,52   46,13   -77,85   33,65   61,10   93,53   330,10 

22        922   0   69,00     1,61   48,90   -78,60   36,16   65,40   99,63   341,85 

23        922   0   73,44     1,69   51,42   -80,05   38,61   70,33  105,95   292,00 

24        922   0   78,31     1,85   56,16   -82,00   40,74   76,20  112,21   555,70 

 

Descriptive Statistics: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12  

 
Variable     N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum 

3         1007   0   9,947    0,178   5,655   -5,750   6,200   9,300  13,600   37,100 

4         1007   0  12,694    0,235   7,467  -11,650   7,700  11,800  17,000   52,900 

5         1007   0  15,331    0,291   9,222  -17,450   9,000  14,500  20,900   61,400 

6         1007   0  18,092    0,351  11,137  -21,600  10,700  17,250  24,800   68,900 

7         1007   0  20,825    0,414  13,153  -26,400  12,000  20,000  28,500   72,600 

8         1007   0  23,484    0,481  15,261  -32,100  13,000  22,650  32,400   80,900 

9         1007   0  26,042    0,546  17,323  -33,500  14,250  25,000  36,300   92,500 

10        1007   0  28,501    0,610  19,373  -33,300  15,050  27,300  40,200  107,400 

11        1007   0  30,982    0,672  21,327  -33,000  15,900  30,150  44,000  118,300 

12        1007   0  33,539    0,734  23,304  -33,000  16,650  33,250  48,300  129,200 

 
Figur 3.5.1 Deskriptiv statistik för Region Syd 

Figur 3.5.2 Deskriptiv Statistik för Region Mitt 
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Där Mean representerar medelvärde 𝑥,̅ StDev standardavvikelse, Minimum seriens minsta värde, Q1 

kvartil 1, Q3 kvartil 3 och Maximum seriens största värde. En observation som gjorts under analys av data 

är att en handfull vintrar i region Syd aldrig upplevt vinter eller kalla perioder, och då också ingen tjäle.  

Tjällossning förutsätter tjäle, och endast säsonger där tjäle uppkommit har räknats. Vidare har det 

observerats att en extremt varm period kan uppmätas såväl i februari som i maj, och hur extrem en 

tjällossningssäsong då är behöver nödvändigtvis inte bero på hur sent under våren tjällossning inträffar.   

Descriptive Statistics: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...  

 
Variable    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum 

3         867   0   9,916    0,186   5,482   -3,800   6,100   9,900  13,400   27,500 

4         867   0  12,652    0,256   7,535   -5,600   7,200  12,400  17,300   35,000 

5         867   0  15,375    0,326   9,611   -7,000   8,500  14,900  21,300   47,800 

6         867   0  18,025    0,397  11,693   -9,000   9,850  17,250  25,300   60,200 

7         867   0  20,765    0,472  13,907  -11,250  11,350  20,000  29,400   70,500 

8         867   0  23,503    0,554  16,315  -13,150  12,200  22,300  33,500   83,900 

9         867   0  26,243    0,629  18,531  -22,300  13,450  24,900  37,200   97,900 

10        867   0  28,964    0,703  20,693  -29,800  14,200  27,800  41,000  111,300 

11        867   0  31,762    0,774  22,786  -33,350  15,800  29,700  44,950  123,800 

12        867   0  34,760    0,846  24,908  -36,300  16,400  32,800  49,500  137,600 

13        867   0  38,013    0,921  27,121  -38,600  18,450  36,600  55,000  149,800 

14        867   0  41,469    0,999  29,414  -40,050  20,550  40,000  59,600  161,400 

15        867   0   45,01     1,08   31,75   -44,45   22,70   43,30   65,00   171,90 

16        867   0   48,61     1,16   34,17   -47,75   24,05   46,70   70,55   182,40 

17        867   0   52,38     1,25   36,71   -47,35   26,10   50,50   76,40   193,00 

18        867   0   56,39     1,34   39,36   -50,65   27,25   54,35   82,00   204,00 

19        867   0   60,72     1,43   41,97   -53,40   29,60   60,00   89,50   217,20 

20        867   0   65,44     1,51   44,60   -55,55   32,60   64,65   97,30   229,70 

21        867   0   70,36     1,61   47,30   -58,45   35,50   69,25  102,80   239,50 

22        867   0   75,32     1,70   49,96   -63,55   38,15   73,65  109,20   249,30 

23        867   0   80,46     1,79   52,67   -65,10   40,35   79,75  116,60   263,50 

24        867   0   85,81     1,88   55,42   -65,90   43,65   85,45  123,60   274,50 

25        867   0   91,34     1,97   58,14   -67,55   47,90   90,20  130,80   286,70 

26        867   0   97,04     2,07   60,90   -68,55   50,75   96,30  138,20   297,90 

27        867   0  102,91     2,16   63,74   -69,15   56,90  101,70  146,30   308,10 

28        867   0  108,82     2,26   66,58   -69,75   59,45  107,55  154,70   317,40 

29        867   0  114,75     2,36   69,35   -71,05   63,60  113,75  161,90   325,30 

30        867   0  120,89     2,44   71,98   -71,75   69,15  121,15  170,80   332,30 

31        867   0  127,27     2,54   74,66   -70,55   73,20  127,15  180,00   340,60 

32        867   0  133,98     2,63   77,31   -67,85   78,05  134,30  188,00   353,20 

33        867   0  141,02     2,71   79,91   -67,05   86,05  142,10  196,60   370,00 

34        867   0  148,33     2,80   82,57   -67,70   90,65  150,60  206,10   388,20 

35        867   0  155,87     2,90   85,48   -68,50   95,90  159,30  215,05   405,50 

36        867   0  163,75     3,01   88,56   -68,85  100,10  168,35  224,00   424,50 

37        867   0  171,86     3,11   91,64   -67,55  107,15  176,40  234,70   441,40 

38        867   0  180,15     3,22   94,75   -66,75  115,00  184,40  245,10   457,40 

39        867   0  188,57     3,32   97,78   -67,40  120,15  192,50  257,60   473,60 

40        867   0  197,26     3,42  100,80   -66,80  126,30  200,60  270,00   493,10 

41        867   0  206,03     3,53  103,98   -64,70  132,05  208,90  281,70   510,30 

 

 

 Figur 3.5.3 Deskriptiv Statistik för Region Nord 
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4. Analys 

4.1 Regional indelning och korrelationskoefficient 
En regional indelning görs med syftet att inte få ett för generaliserat resultat då klimatet skiljer sig över 

landet. Den regionala uppdelningen är en bedömning som har gjorts, och det bör anmärkas att denna 

bedömning i grund och botten är subjektiv. Den regionala indelning som ansetts vara lämplig redovisas i 

figur 4.1.1 och finns illustrerad i figur A.1 Bilaga A.  

 

Figur 4.1.1 Medeltid för tjällossning mot Sweref99-Y 

Med hänsyn till att stationer ligger tätare i höjd med Stockholm och söderut, och mer utspridda i norr 

(vilket syns på det horisontella avståndet mellan punkter i figur 4.1.1), samt att all data som finns 

tillgänglig har analyserats (Vilket medför att en mer preciserad undersökning inte är möjlig) anses 

antydan till kluster för data inom intervallen [620000, 0; 660000:20], [66000, 20; 700000, 40] och 

[700000:40; 760000, 60], i figur 4.1.1. Detta har delats upp till region Syd, Mitt och Nord med hänsyn till 

geografisk placering. Regionindelningen görs endast i latitudinell riktning. 

 

En referenstabell med referensvärden för töindex TIacc har skapats för respektive region, se bilaga C.  

För geografisk placering av stationer representerade i figur 4.1.1, se figur A.1 Bilaga A.   

Vidare tyder en korrelationskoefficient på 0.828 på ett starkt samband mellan tjällossningstid och latitud.  

Det går på statistisk grund påstå att tjällossningstid varierar med latitud. Longitudinell riktning har ej 

beaktats.  
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4.2 Räknade köldperioder 
Det sätt för vilket FIgräns uppskattats till 50ºCd är en väldigt grov uppskattning byggd på väldigt mycket 

generella antagandet, och i ett specifikt fall kommer FIgräns att vara annorlunda. Denna gräns fyller dock 

sitt syfte med att agera en avgränsning som är satt tillräckligt högt för att kunna utesluta irrelevanta 

perioder, och det har visat sig vid praktisk analys av data vara en rimlig gräns. Data avrundas till 50ºCd 

med avseende på den stora osäkerhet som finns, och det då anses onödigt att ha mer värdesiffor än absolut 

nödvändigt, samt att decimaltal gärna undviks.  

 

Denna gräns, FIgräns utgör ett absolut lägsta kriterie en köldperiod bör överstiga. Vid lägre vattenkvot än 

antagen 0.13 kommer tjäldjupet för F=50ºCd ge upphov till större tjäldjup och vice versa.  

4.3 Statistiska Fördelningar 
För samtliga mätserier har H0 ej kunnat förkastas till fördel för H1 för samtliga fördelningsantaganden 

som har gjorts. Ett α på 0.2, vilket samtliga använda fördelning överstigit för relevant mätserie, innebär i 

praktiken ett oerhört snävt konfidensintervall, och det tyder generellt på att det finns mycket starta skäl att 

stå kvar vid antagen fördelning.  

 

De fall då testvariabeln överstigits antagen fördelnings testvariabel är det ur en statistisk synvinkel lika 

korrekt att anta den ena eller den andra då det inte finns belägg för att förkasta en viss fördelning. I 

praktiken bör inte dessa skillnader uppgå till mer än några ‰, med hänsyn till det snäva 

konfidensintervall som α=0.2 innebär. 

 

För en användare av referenstabellen, se Bilaga C, har bakomliggande fördelningar dock ingen betydelse 

då endast referensvärden presenteras, och bakomliggande matematik är egentligen irrelevant för en 

brukare, så länge referensvärden är korrekta ur ett matematiskt perspektiv.  

 

Det går även att observera att tre godtyckligt valda mätserier från tre godtyckligt valda stationer samtliga 

uppvisar god passning mot Johnson SB, se tabell 3.3.7. För exempelvis Kalmar i Region Syd, där samtliga 

mätserier passar en Johnson SU-fördelning, så följer den individuella serien som tagits för Kalmar en 

Johnson SB-fördelning. Med hänvisning till Johnson & Kotz (1970, ss. 22-26)  

4.4 xT och Statistiska återkomsttider 
En intressant trend som kan ses är att för Δtϵ[t0;t=12] är tömängd xT för samtliga regioner, se tabell 3.3.4, 

3.3.5 och 3.3.6, relativt lika, vilket skulle kunna föreslå att på intervallet [t0;t=12] går en gemensam tabell 

att använda för samtliga regioner, vilket skulle reducera behovet av en specifik tabell för region Syd.  

Samma trend ses för Δtϵ [t=13;t=24], men avvikelsen är dock något större. Värden för xT kan ej jämföras 

längre än till tmax för region Mitt. Det finns stora skillnader i tjällossningstid, men förvånansvärt liten 

skillnad i intensitet under den period som kan analyseras. Detta visar också att valet att bygga regional 

uppdelning på annan data än just klimatdata var ett bra val med syfte att göra en regional uppdelning då 

det är just förvånansvärt liten variation mellan töindex för de olika regionerna.  

 

Beräknade xT, se bilaga C, följer samtliga det mönster som förväntas, där xT motsvarar ett högre TIacc för 

såväl längre T som Δt. Detta ligger helt i linje med vad som förväntas, och inga artefakter kan upptäckas.  

Att olika serier har använt olika fördelningar står ej ut i data, utan dessa avvikande serier följer samma 

mönster som serier där den för regionen dominerande fördelningen använts. Detta antyder återigen att det 

som beskrivs under avsnitt 4.3 är rimligt. Vilket är mycket troligt då som sagt α=0.2 innebär ett mycket 

snävt konfidensintervall med mycket små toleranser.  
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4.5 Antal säsonger per år 
Då inget år enligt tabell 3.4.1 har enbart en säsong per år, statistiskt sett, så kan inte statistisk återkomsttid 

anges i år, såvida det inte räknas om till år. Då även en viss osäkerhet finns kring det exakta antalet år för 

vilket data samlats in kommer enbart statistisk återkomsttid i enhet säsonger att stå fast. Omvandling 

utförs inte, då redovisade xT nu representerar ett statistiskt värde för varje enskild säsong vilket är bättre 

lämpat i bedömning av just varje enskild säsong, och om samtliga regioner enhetligt har samma enheter 

underlättar det även jämförelse.  

 

Det går i tabell 3.4.1. notera att antal säsonger per år ökar med 7 % respektive 11 % mellan de olika 

regionerna, räknat från norr till söder. Detta är en någorlunda lika skillnad, och inte helt oförväntad med 

hänsyn till att det som benämns region Nord omfattar en mycket större yta då data ej funnits för att 

rimligen göra en mer preciserad uppdelning. 

4.6 Deskriptiv Statistik 
Som kan ses i figur 3.5.1, 3.5.2 och 3.5.3 så ökar medelvärdet med ökande Δt, vilket det logiskt bör göra. 

Standardavvikelse, maximum och minimum följer samma trender. Inga artefakter eller annat som sticker 

ut kan observeras, med undantag för Maxima för Δt=23 och Δt=24, Region Mitt. Maxima är 292.00 

respektive 555.70. Maxima för Δt=23 har undersökts närmare och en orsak har ej hittats. När Maxima för 

Δt=24 undersökts har det hittats att det är en väldigt stor avvikelse från det mönster som annars kan ses, 

med jämnt stigande avvikelser och medelvärden. Dessa värde ligger inte heller i linje med andra värden i 

samma serie. Vid närmare undersökning ligger detta värde 263 TI över näst högsta värde, och har 

uteslutits ur referensvärdesberäkningar då det är uppenbart fel. Inget sådant fel kan hittas för Δt=23.  

Notera dock att detta gäller endast maxima och redovisar enbart största uppmätta värde. Då en stor mängd 

värden analyserats (≈800-1000) har inte enskilda fel någon betydande inverkan. Då median, medelvärde, 

standardavvikelse, Q1 och Q3 för samtliga mätserier för samtliga regioner verkar data överlag korrekt, 

dock med möjlighet för enstaka artefakter.  

 

Vidare kan ses att samtliga Minimum är negativa, vilket är självklart då uppmätta perioder ibland övergått 

till negativa, vilka också räknats för att få en rättvis statistisk representation, men det ses också att 

samtliga förstakvartilsvärden (Q1) är positiva. Det visar att i alla fall 75 % av värdena är positiva.  

(Författarkommentar: Andelen negativa värden är betydligt lägre än så, uppskattningsvis aldrig över 5 %) 

 

Samma likheter som beskrivs i avsnitt 4.4 kan också observeras till en viss grad i den deskriptiva 

statistiken.  

  



 

33 

 

5. Diskussion 

5.1 Regional Uppdelning 
Det är som tidigare nämnt att klimatet varierar över landet, och att klimatet i den sydligaste mätpunkten, 

Sturup, och den nordligaste, Kiruna, varierar oerhört i tjällossningstider, men förvånansvärt lite i 

intensitet. Huruvida den regionala uppdelningen är befogad eller inte är i viss mån en subjektiv fråga i hur 

data tolkas, och önskvärt är att kunna motivera uppdelningen med mer data, men samtlig tjäldjupsdata 

som finns tillgänglig i landet har använts och detta är inte en möjlighet. Det viktiga anses dock inte vara 

den specifika gränsdragningen eller det specifika antalet regioner, då syftet är att dela upp landet för att 

inte få en för generell modell, under rimliga antaganden att töindex skulle variera väldigt över landet. Nu 

har det visat sig att det faktiskt inte är så, vilket diskuteras senare.  

 

Att bygga den regionala uppdelningen på just tjäldjupsmätningar har då varit nödvändig då det utifrån 

töindex inte kunnat göras en uppdelning nu har det visat sig, och analys av töindex hade försvårats väldigt 

om en regional uppdelning att utgå ifrån inte funnits innan data valdes ut och töindexanalys utfördes.   

 

Till den karta som ritats för att illustrera den regionala uppdelningen bör det noteras att dessa gränser är 

inte på något sätt absoluta, utan avgränsningslinjer har ritats på lämplig höjd enligt erhållna resultat, och 

linjer har ritats längs med landskapsgränser och europavägar. Att välja denna metod istället för raka linjer 

på lämplig latitud är ett helt estetiskt beslut.  

 

Det kan argumenteras att det endast finns belägg för exempelvis två regioner, eller att såväl longitudinell 

som latitudinell riktning borde beaktats. Beslut har tagits i försök att vara så objektiv som möjligt utifrån 

vad som ansetts rimligt, och som tidigare nämnts har den regionala uppdelningen inte haft så stor relevans 

som först antagits. 

5.2 Tjällossningsperiod och räknade köldperioder 

5.3.1 Räknade köldperioder 
Även om det, vilket anmärkts på tidigare, ofta inte rått några större tvivel om när den huvudsakliga 

köldperioden inträffat så har det i vissa fall inte varit lika uppenbart. Som beskrivs i avsnitt 4.2 har då 

50°Cd ansetts vara en rimlig lägsta gräns för att få ett tjäldjup som är relevant att mäta. In-situ så kommer 

detta självklart att variera väldigt, vilket tidigare nämnts, baserat på vattenkvoter, effektivtryck och annat. 

Detta är då, liksom mycket annat i denna rapport en generalisering och en förenkling som ur en praktisk 

synpunkt ansetts fungera bra och vara rimlig när data analyserats. En så kvalificerad gissning som möjligt 

har försökt att göras, men självklart kan det påpekas att detta värde ej är rimligt, men det kan definitivt 

argumenteras att huruvida detta värde är 50°Cd eller 70°Cd inte har en avsevärd inverkan på resultatet. 

Däremot skulle en annan beslutsregel ge upphov till annorlunda värden i tabell 3.4.1. Uppskattningsvis 

skulle en betydande skillnad ej uppnås.  
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5.3.2 Tjällossningsperiod 
Att marken börjar tina vid exakt 13.9°d där en sanning med modifikation och är precis som det beskrivs i 

Hicks et. al.(1986, ss. 23-25) varierande för vägar med olika tjocklekar. Detta är dock en förenkling, som 

även Hicks. et. al. accepterar då mer specifik data än koordinat och temperatur inte existerar. Det är dock 

en felkälla som bör nämnas. Vidare har, för att effektivt kunna behandla data, förenklingar gällande 

13.9°d har gjorts där det avrundats till den dag då 13.9°d uppnåtts. Detta är självklart en felkälla som kan 

ha effekt på data, men med hänsyn till den fördröjning som finns i konvektionen mellan luft och mark så 

har det setts som en befogad förenkling, samt en nödvändig förenkling för att kunna hantera stora 

mängder data.  

 

En förenkling av detta slag ger också upphov till att tjällossningsperioden ansetts starta både tidigare och 

senare än när 13.9°d uppnåtts (med max en dags felförskjutning). Till följd av den stora mängd data som 

behandlats och att felet är dubbelsidigt så anses felets effekt ha minimerats, men bör kännas till.  

 

Vidare har även fall där 13.9°d graddagar uppnåtts för att några dagar senare bli kallt igen tagits hänsyn 

till. Detta har i vissa fall gett upphov till negativa mätvärden. Detta gjordes för att få en korrekt statistisk 

fördelning där samtliga möjliga utkomster av händelsen 13.9°d har uppnåtts har beaktats. Huruvida detta 

är korrekt eller inte kan diskuteras, men data har behandlats konsekvent genom hela rapporten och om ett 

fel skulle existera skulle det i så fall antingen underskatta eller överskatta faktiska värden konsekvent, och 

då kunna korrigeras, om ett sådant fel faktiskt skulle existera.  

5.3 Statistiska Fördelningar och statistik 
Som tidigare nämnt i avsnitt 3.3 och 4.3 passar flera fördelningar till data, där Johnson SU och SB har 

använts som främsta fördelningar, med två avvikelser där Burrfördelning använts då Johnsons 

fördelningar inte kunnat användas. Gjorda antaganden är på något vis inte fel, och det kunde ha valts att 

endast testa data mot ett begränsat antal fördelningar. Då hade vetskap om att andra fördelningar i vissa 

fall erhållit högre testvariabel inte känts till. Detta hade i ett sådant fall inte på något sätt underminerat 

legitimiteten för det som beräknats, då det inte heller funnits belägg för att förkasta H0 till fördel för H1 

även i de fallen.  

 

Ett antagande är att i många av de applikationer för statistik som finns används fördelningar där det 

egentligen finns fördelningar som skulle anses bättre, om hänsyn enbart tas till testvariabeln, i detta fall 

Anderson-Darlingkoefficienten. I detta arbete har privilegiet hafts att lätt kunna undersöka med ett 

anpassningstest för en stor mängd fördelningar, och vid manuellt arbete, eller framförallt för det material 

som utvecklats innan datorers genomslag, så har fördelningar som varit just bra nog använts för att det 

inte funnits skäl att fortsätta undersöka saken, eftersom det inte funnits skäl att förkasta det antagandet 

man landat på.  

 

Som observerats i tabell 3.3.7 är det intressant att samtliga tre godtyckligt valda mätserier följer Johnson 

SB, trots att det för regionen ej är den dominerande fördelningen, eller i fallet för Kalmar, den enväldigt 

dominerande fördelningen. Detta underminerar dock inte på något sätt det faktum att i en större serie där 

dessa värden endast är delmängder så följer det data en annan fördelning, eftersom anpassningstestet visat 

att så ligger det till.  
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Det är vidare intressant, och det finns praktisk nytta i det faktum att Johnsons fördelningar är 

normalfördelningstransformationer. Det är en bra ansats och utgångspunkt om det önskas beräkna 

referensvärden för en specifik plats och en specifik station, samt att normalfördelningen tillhör bland de 

vanligaste och de med tillgång till någon statistisk litteratur har med stor sannolikhet då även tillgång till 

en normalfördelningstabell, vilken kan användas i detta fall under förutsättning att samtliga parametrar 

har beräknats.  

5.4 Praktiska applikationer 
Den referenstabell har fyller det praktiska syfte att kunna göra en grov första uppskattning över vilka 

vägar där risken för tjälskador kan tänkas vara extra hög. Den praktiska applikationen och praktiska 

nyttan förklaras bäst genom att ge ett illustrativt exempel;  

 

Antag att två vägsträckor, 1 och 2, ligger i samma region, och tjälen har börjat gå ur marken. 

Temperaturdata har loggats, och det observeras i båda fall att TIacc, gräns har uppnåtts, och att detta 

inträffade för fem dagar. Utifrån det loggade temperaturdatat har TIacc har beräknats för de båda 

vägsträckorna, då för ∆t=5. Det visar sig att vägsträcka 1 har ett TI motsvarande en återkomsttid på 5 

säsonger, och vägsträcka 2 ett TI motsvarande en återkomsttid på 100 säsonger. Med begränsade resurser 

bör i detta fall vägsträcka 2 prioriteras vad gäller undersökning och underhåll, då den har upplevt en 

betydligt snabbare upptining.  

 

Nu är exemplet ovan tillrättalagt, men det trycker precis på hur det är tänkt att använda den referenstabell 

som tagits fram. I ett så begränsat fall som med endast två vägsträckningar kan kanske samma slutsats 

dras genom att enbart se temperaturavläsningar för den senaste tiden, men i ett fall där antalet vägsträckor 

är betydligt större än två är det inte rimligt, och den framtagna referenstabellen agerar ett snabbt, enkelt 

och väldigt resurssnålt verktyg för att göra en bedömning. 

 

Självklart är det av yttersta intresse att undersöka samtliga vägsträckor, men samhället fungerar inte på 

obegränsade resurser, och om det i fallet som ovan endast funnits resurser för en väg så är det statistiskt 

stört sannolikhet att vägsträcka 2 är den som far mest illa. Inte heller är modellen begränsad till att enbart 

jämföra sträckor i samma delar av landet, utan på samma sätt kan sträckor för olika regioner jämföras 

genom att jämföra den statistiska återkomsttiden för uppmätt värde.  
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5.5 Felkällor och felhantering 
Det är viktigt att vid ett arbete vara medveten om potentiella felkällor och medvetet försöka minimera 

effekten av dessa. Inom detta arbete finns många felkällor, speciellt med hänsyn till den mängd 

generaliseringar som har gjorts. Felkällor har försökt identifieras och behandlas under arbetets gång, med 

syfte att producera ett så precist och objektivt resultat som möjligt, 

I en första anmärkning bör den mängd generaliseringar som har gjorts nämnas. Geotekniska egenskaper 

beaktas inte, FIgräns bygger på kvalificerade antaganden och TIacc, gräns har ej beräknats exakt utan avrundats 

till närmaste heldygn. Vidare benämns SMHIs data Misstänkta eller aggregerade värden. Grovt 

kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata, vilket antyder till att fel eventuellt kan 

förekomma. Dessa generaliseringar har varit nödvändiga för att kunna uppnå målen och för att data ej 

funnits, men kan i vissa fall ha lett till att felbedömningar gjorts för att en fullständig uppfattning inte 

kunnat bildas. I fallet med fel i SMHIs data har dessa ej kunnat identifieras om felen ej varit avsevärt 

stora, och detta fel har inte kunnat hanteras. 

Det har försökts att vara så objektiv och rationell som möjligt inom samtliga beslut som har tagits, detta 

har dock bara varit möjligt inom den egna begränsade rationaliteten vilket i sin tur är en felkälla. Detta 

kan ha lett till att beslut som i författarens ögon ansetts rimliga och rationella i någon annans ögon ansetts 

irrationella och orimliga. För att ta hänsyn till detta har diskussion förts med handledare, Lektor Tommy 

Edeskär vid Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser vid Luleå Tekniska Universitet, och 

Matematiken har diskuterats med framför allt Lektor Adam Jonsson vid Institutionen för Teknikvetenskap 

och Matematik vid Luleå Tekniska Universitet. Detta för att få synpunkter och anmärkningar från 

personer som besitter mycket djupare kunskap inom respektive område och därför kan ha haft en annan 

uppfattning.  

En vidare felkälla är att alla stationer inte har lika långa mätserier. Stationer med långa mätserier har 

prioriterats av anledningen att få större mängder data och på så vis lägga mindre vikt vid varje enskilt 

mätvärde. Det har i alla fall inte gått att välja stationer med långa mätserier då en god spridning 

prioriterats över långa mätserier. Dock antyder analysen att detta kanske inte har den betydelse det vid en 

första anblick kan antas ha, men det bör noteras, och att stationer med olika långa mätserier analyserats 

kan ha vinklat data.  

 

För denna rapport hade initialt endast 30 av SMHIs stationer valts ut. Det identifierades snabbt att detta ej 

gav en tillräcklig spridning av stationer, och för att precisera data mer valdes ytterligare 20 stationer för 

att mindre vikt skulle läggas på det enskilda värdet och en bättre representation av regionerna skulle fås.  

En felkälla som alltid bör beaktas är den mänskliga faktorn och handhavandefel som kan ha uppstått 

under arbetets gång. Mycket av rapportens arbete har utförts under dygnets oheliga timmar till följd av att 

författaren läst kurser i normal fart vid sidan av detta arbete. Detta kan i enstaka fall gett upphov till 

handhavandefel. Detta har beaktats genom att plocka fram deskriptiv statistik, samt analysera en stor 

mängd data. På så sätt har grova fel kunnat upptäckas, och liten vikt ställts på det enskilda mätvärdet.  
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5.6 Precision 
Det är viktigt inom ingenjörskonst i allmänhet med god precision och noggrannhet, och det är viktigt att 

vikten av noggrannhet har insetts. Dock går det ej att få högre precision på resultat än den precisionsnivå 

det är på indata. Detta har upplevts vara en stor svaghet i denna rapport, där mycket antaganden och 

generaliseringar har behövt göras. Exempelvis gällande modellen i stort där endast klimatdata beaktas och 

geotekniska egenskaper och annat som vid specifika fall är oerhört relevant i detta fall utelämnats, för att 

det inte varit tillgängligt. I ett fall som detta läggs då större vikt på att den precision som finns bibehålls, 

och arbetet som har utförts har genomgående genomförts efter bästa förmåga och försökt underbyggas så 

mycket som möjligt. Många alternativa vägar har undersökts för att se vilka metoder som ger bäst 

resultat, och en generellt god arbetsetik har upprätthållits för att försöka producera ett resultat som är så 

korrekt som möjligt, men det bör kännas till att det resultat som ses i bilaga C bygger på väldigt mycket 

generaliseringar och förenklingar.  

 

Förenklingar av verkligheten är dock en viktig aspekt inom ingenjörskonst, och har i detta arbete lagts 

vikt på att bemöta den förfrågan som görs efter en lättanvänd metod och modell för 

tjällossningsbedömning (Se kapitel 1). Det medför då att förenklingar måste göras, precisionen blir 

bristande. Vidare kan det diskuteras hur precis en generell modell där hänsyn tas till en stor mängd data 

faktiskt kan fås 

5.7 Alternativa utformningar 
Utifrån given förutsättning att dataanalys skall utföras med enhet töindex är det inte helt orimligt att 

resultatet presenteras i form av en referenstabell, från vilken mycket andra slutsatser kan dras och 

information kan inhämtas. Dimensionerings- och referenstabeller är även någonting som förekommer 

inom många ingenjörsdiscipliner, och en parallell i detta specifika fall går till exempel att dra till de 

tabeller med statistiska återkomsttider för olika regnintensiteter som används inom VA-branschen.  

 

Alternativa utformningar har i arbetets inledande skede undersökts, men slutsatsen som dragits är att en 

referenstabell är det mest lättanvända och effektivaste sättet data kan presenteras på. Inget under arbetets 

gång har antytt att detta varit en orimlig eller felaktig ansats.   
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6. Slutsats 
Att kunna bedöma tjällossning utifrån en så pass trivial mätning som temperatur har ett stort ekonomiskt 

intresse och en praktisk nytta för att planera vägunderhåll. På teoretisk väg, med töindex som parameter, 

är det fullt möjligt att bedöma klimatdata och relatera detta till töindex för att beräkna statistiska 

återkomsttider för olika tjällossningssäsonger. På detta sätt kan man, på samma sätt som en 

dimensioneringstabell används, få ut referensvärden vilka kan användas för att göra en grov uppskattning 

av hur extrem en tjällossningssäsong är. är, och töindex i räknat i graddagar är då en lämplig lättanvänd 

enhet för att göra denna bedömning. 

 

Det har på så sätt tagits fram ett verktyg med stor potentiell nytta och potentiellt värde för brukaren.  

Det återstår dock att verifiera denna potential in-situ.  

6.1 Återkoppling till mål 
För att kort återkoppla till de mål som definierats under avsnitt 1.1, vilket ses som ett utdrag nedan i figur 

6.1.1; 

Tjällossningsperioden definierats som ett medelvärde av en regions observerade tjällossningstider, detta 

med hänsyn till att snabb upptining i början av en tjällossningsperiod har större skadepotential än snabb 

upptining i ett avslutande skede av tjällossningsprocessen. Även tjällossningsperiodens startdatum finns 

definierad som den tidpunkt då TIacc=13.9°C uppnåtts under en tid av konsekvent varma dagar. 

 

En analys av klimatdata för den ovan definierade tjällossningsperioden har utförts, för att på så sätt ligga 

till grund för en modell byggd på referensvärden för att kunna med statistiska metoder bedöma 

tjällossningsförlopp utifrån klimatdata. Denna modell och metod presenteras i bilaga C. För att utföra 

denna analys har enheten töindex använts, vilket är ett mått baserat på lufttemperaturmätningar och som 

använts för att analysera och beskriva tjällossningsförloppet.  

  

 Definiera tjällossningsperioden utifrån klimat- och tjäldata. 

 Analys av klimatdata för tjällossningsperioden.  

 Definiera mått baserat på lufttemperaturmätningar som beskriver tjällossningsförloppet 

 Utveckla en modell för att kunna bedöma tjällossningsförlopp utifrån klimatdata med 

statistiska metoder.  

 Figur 6.1.1 Utdrag av mål från avsnitt 1.1 
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6.2 Fortsatt arbete och utveckling 
I en första ansats att förbättra modellen är det relevant att analysera större mängder data och undersöka 

huruvida stor effekt en finare regionindelning skulle ha. En erfaren programmerare skulle eventuellt 

kunna skriva kod för att utföra denna analys. Som tidigare nämnt går det också att observera att en likhet 

mellan referensvärden för de olika regionerna, framför allt under Δtϵ[t0, t=12].  Det skulle kunna vara 

relevant att undersöka huruvida i bilaga C föreslagen modell skulle kunna förenklas ytterligare till att bara 

ha en tabell där olika rader gäller för olika regioner.  

 

Vidare bör den praktiska nyttan för tabellen utvärderas. Det arbete som har utförts är framför allt 

teoretiskt. Huruvida föreslagen modell faktiskt har en praktisk nytta och är användbar vid till exempel 

underhållsplanering för landets infrastruktur eller om den faktiskt överensstämmer med de skador som 

kan observeras i verkligheten återstår att undersöka. Det blir på så sätt också intressant att undersöka om 

det som i bilaga C benämns Gradering då kopplat till verklig skadestatistik kan göras om till en 

riskfaktor.  

Om det i framtiden blir aktuellt att vid Trafikverkets tjäldjupsstavar även mäta lufttemperatur är en 

bedömningsmodell som bygger på sambandet mellan uppmätta tjäldjup och lufttemperaturens effekt i 

jorden relevant att undersöka.  

 

Intressant kan även vara att undersöka korrelation mellan extrema tjällossningssäsonger om de 

sammanhänger med extrema kallperioder, eller om dessa är oberoende av varandra.  

  

Om den praktiska nyttan undersökts och det visar sig att det finns ett värde i denna modell är det en så 

pass enkel modell att den utan vidare ansträngning från en van programmerare lätt kan omsättas till 

mjukvara, för att ytterligare förenkla bedömning, och till viss grad automatisera prioriteringen.  

 

Om så önskvärt kan även denna rapport agera referens om det på kommunal- eller länsnivå önskar 

utarbeta en specifik referenstabell där endast hänsyn tas till data från den egna kommunen eller egna 

länet.   
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8. Bilagor och Appendix 

8.1 Bilageförteckning 
Bilaga A:  

-Karta med regional indelning och Trafikverkets tjäldjupsstationer. Sida 44. 

-Karta med regional indelning och  SMHIs klimatdatastationer. Sida 45.  

 

Bilaga B:  

-Information om stationer för tjäldjupsdata. Sida 46 

 

Bilaga C:  

-Referenstabell för xT på ∆tϵ[t0; tmax] och region för Tϵ[2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150]. Sida 48. 
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Bilaga A 

 

Figur A.1 Tjäldjupsstationers geografiska placering, samt regionindelning.  
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Figur A.2 Omärkta klimatstationers geografiska placering, samt regioners indelning.  
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Bilaga B 
 Tabell B.1. Medeltemperaturer &  stationsinformation för tjäldjupsstationer. Given av Jonas Hallenberg, Trafikverket Borlänge  

 

 

 

Id        Sweref 99 (Y:X:Z)                         WGS84      Namn                                                    Medeltid                     År   
1010 6472852 533370 73.9030609 58.3952 15.570856 VTI:s krockbana Linköping 10.88 2007-2015 

1011 6521029 504346 168.2025299 58.829137 15.075273 Askersund_VTIFrost 20.88 2007-2012,  2014-2015 

1012 6604720 501111 111.9037399 59.580733 15.01967 Nora_VTIFrost 23.22 2007-2015 

1013 6533614 574713 44.5568581 58.935671 16.298067 Forssjö_VTIFrost 17 2007-2015 

1014 6727318 374335 407.7608948 60.661812 12.700644 Kindsjön VTIFrost 39.33 2007-2011, 2014 

1015 6621916 451176 161.0929871 59.73228 14.131658 Filipstad_VTIFrost (Grusväg) 21.33 2007-20016 

1016 6658833 560482 116.697998 60.06218 16.086412 Norberg_VTIFrost 17.5 2007-2013, 2015 

1017 6714170 660065 - 60.53164 17.917269 Skärplinge_VTIFrost 17.75 2007-2010, 2012-2015 

1022 6669315 427991 239.6690521 60.154413 13.702895 Hagfors (Grusväg) 27.29 2007-2012, 2014 

1023 7207501 774202 45.8247299 64.878662 20.794785 Kusmark 37.4 2007-2009, 2012-2013 

1024 7087553 709335 141.345932 63.852367 19.259767 Angnäs 46 2007-2014 

1025 7360545 821333 168.3163757 66.199733 22.148291 Långsel väg BD691 (Grusväg) 55.4 2007-2008, 2012-2014 

1027 6647552 637704 34.9319458 59.942321 17.464891 Uppsala 26.33 2007-2015 

1028 6634453 617665 54.7874756 59.830991 17.099072 Enköping 26 2007, 2010-2013 

1029 6604754 571411 27.3885746 59.574939 16.264149 Kolbäck 24.1 2007-2013 

1030 6502897 612171 32.896759 58.651799 16.933108 Buskhyttan 18.3 2007-2015 

1031 6658695 492391 290.4358521 60.065332 14.863314 Hörken 26 2007-2014 

1032 7227975 557585 537.4820557 65.170121 16.229025 Dajkanvik (Grusväg) 48.57 2007-2011, 2013-2014 

1033 7183374 723745 264.5752563 64.700519 19.695587 Kalvträsk 51.33 2012-2014 

1034 7267448 768189 231.2886658 65.418738 20.784225 Ersträsk 33 2006-2008, 2010-2012 

1035 7472047 828336 173.7993317 67.184317 22.603338 Tärendö 42.25 2006-2008, 2010-2012 

1036 7314088 701779 329.1446533 65.883868 19.428609 Moskosel 11.89 2006-2014 

1037 6656050 367500 229.5774994 60.020268 12.622702 Bogen 23.37 2007-2014 

1038 6519795 337109 144.8583679 58.787294 12.181595 Bäckefors väg 166 14.33 2007-2015 

1039 6490830 430662 69.3409348 58.552415 13.808507 Låstad Rv 26 6.78 2007-2015 

1040 6397938 344530 131.8382416 57.696719 12.391413 Rya väg 544 17.67 2007-2015 

1041 6424049 393194 202.8720856 57.945329 13.195692 Od väg 182 10.83 2007-2011, 2013 

1042 6262565 400196 117.7330399 56.496918 13.378805 Putsered väg 117 9 2007-2015 

1043 7442981 891348 104.3860016 66.851389 23.946123 Pello väg 99 30 2007, 2009, 2011-2013 

1044 7417039 764493 315.3960266 66.756805 21.013684 Nattavaara väg 818 31.83 2007-2009, 2011-2013 

1045 7219183 678201 338.6611938 65.048323 18.787532 Rökå väg 1005 47.42 2007-2010, 2012-2014 

1046 7144260 644813 470.4275208 64.393245 18.003811 Västermyrriset väg 365 37.8 2007, 2009, 2012-2014 

1047 6433344 431217 247.7213287 58.036293 13.835126 Slättäng 10.67 2013-2015 

1048 7036974 705154 72.6813889 63.402109 19.108921 Husum väg 1077 32.8 2008-2010, 2012, 2014 

1049 7027876 421584 356.7437744 63.370916 13.431839 Järpen väg 336 40 2008-2009, 2013 

1050 7007211 511065 305.8363647 63.193889 15.219909 Lillsjöhögen väg 771 32.33 2008-2009, 2012 

1051 6813589 417191 555.9568481 61.447226 13.446949 Hållbovallen väg 1037 35.286 2008-2014 

1052 6696697 545016 113.0980377 60.404115 15.81706 Stora Skredvi väg 790 24.33 2008-2009, 2012 

1054 7141366 793210 14.493206 64.272477 21.060694 Ånäset 43.83 2008-2014 

1055 6322768 473670 192.0472412 57.047598 14.566013 Torpsbruk_Alvesta 13.17 2010-2015 

1056 6267113 497239 177.026535 56.548349 14.955092 Nya Tingsryd 8 2013-2015 

1057 6390208 484037 299.5881042 57.653879 14.732516 Nässjö 11.5 2013-2014 

1058 7512280 759326 400.8299255 67.610873 21.109169 Svappavaara 43.5 2013-2014 

1059 7349144 884690 48.6888618 66.027615 23.506012 Lappträsk 58.5 2012-2013 

1060 6612090 604610 23.02812 59.633792 16.855177 Sagån 7.67 2013-2015 

1061 7515416 758179 333.5707397 67.639854 21.089575 SvappavaaraE45 50 2013 

1062 6205303 413197 114.7861862 55.985173 13.60869 Tjörnarp 5.33 2013-2015 

1063 6195750 420518 155.5531769 55.900628 13.728814 Hörby 3 2014 
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Bilaga C 
Färdigställd referenstabell för bruk.  

Se nästkommande sida.  



Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser

Adam Fredriksson

BEDÖMNING AV TJÄLLOSSNING
Referensvärden ∑(TI-0.5FI)
Töindexbedömning

Region (enl. karta)

Nord 1-F(X)
-1 

[år] \  ∆t [d] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Gradering

T2 9,6 12,1 14,6 17,1 19,6 22,1 24,6 27,2 29,8 32,7 35,9 39,2 42,7 46,8 50,1 54,2 58,6 64,5 68,5 73,6 78,8 84,2 89,8 95,6 101,6 107,5 133,6 119,8 126,4 133,3 141,6 148,3 156,1 164,3 172,7 181,2 190 199 208 1

T5 14,6 19 23,4 27,6 32,1 36,6 40,9 45,2 49,7 54,4 59,5 64,9 70,6 75,9 82,4 88,8 95,6 103,8 110,2 117,8 125,4 133,3 141,2 149,4 157,8 166,2 174,5 182,9 191,6 200,7 210,1 219,7 229,8 240,4 251,3 262,5 273,8 285,2 296,8 2

T10 17,3 22,8 28,3 33,7 39,2 45 50,6 56 61,5 67,3 73,4 79,9 86,7 92,5 100,7 108,2 115,9 125,1 132,6 141,2 150 159 168 177,3 186,9 196,4 205,9 215,4 225,1 235,1 245,3 255,9 266,9 278,5 290,6 302,8 315,1 327,6 340,3 3

T15 18,6 24,7 30,9 36,8 43 49,5 55,7 61,7 67,8 74,1 80,8 87,9 95,1 101,4 110,1 118,1 126,4 135,9 143,9 152,9 162,1 171,6 181,2 191 201,1 211,2 221,2 231,2 241,4 251,8 262,4 273,3 284,9 296,9 309,4 322,1 334,8 347,7 360,9 4

T20 19,5 25,9 32,5 38,8 45,5 52,5 59,2 65,7 72,1 78,8 85,8 93,3 100,8 107,5 116,4 124,8 133,3 143,1 151,3 160,5 170 179,8 189,8 199,9 210,3 220,7 231,1 241,4 251,9 262,6 273,4 284,6 296,4 308,7 321,5 334,4 347,3 360,5 374 5

T25 20,1 26,8 33,7 40,4 47,3 54,8 61,8 68,6 75,4 82,3 89,6 97,4 105 112,1 121,1 129,7 138,4 148,3 156,7 166,1 175,8 185,8 196 206,3 217 227,7 238,2 248,8 259,5 270,4 281,4 292,7 304,7 317,2 330,2 343,3 356,4 369,8 383,5 6

T30 20,6 27,5 34,7 41,6 48,8 56,6 64 71 78 85,2 92,7 100,7 108,4 115,9 124,9 133,6 142,4 152,5 161 170,5 180,3 190,4 200,9 211,4 222,2 233,1 243,8 254,6 265,5 276,5 287,6 299 311,2 323,8 337 350,2 363,3 376,9 390,8 7

1.05 Säsonger T50 21,9 29,4 37,2 44,8 52,8 61,5 69,7 77,5 85,2 92,9 101 109,6 117,7 126,2 135 144,1 153,2 163,5 172,3 182 192,1 202,6 213,5 224,4 235,7 247,1 258,3 269,6 280,9 292,2 303,7 315,4 328 340,9 354,5 367,9 381,3 395,2 409,4 8

T75 22,9 30,8 39,1 47,8 55,8 65,3 74,2 82,6 90,7 98,9 107,4 116,4 124,7 134,3 142,6 151,9 161,3 171,6 180,6 190,4 200,7 211,4 222,7 233,9 245,5 257,2 268,7 280,4 292 303,6 315,2 327,2 340 353,1 367 380,6 394 408,1 422,7 9

T100 23,5 31,8 40,3 48,9 57,8 67,9 77,3 86,1 94,6 103,1 111,9 121,1 129,5 140 147,8 157,3 166,7 177,2 186,2 196 206,4 217,2 228,7 240,2 252 263,8 275,6 287,5 299,3 311,1 322,9 335 348 361,2 375,2 388,9 402,4 416,7 431,4 10

T150 24,3 33 42 51,1 60,6 71,5 81,6 91 100 108,9 118 127,7 136,2 148,1 154,9 164,6 174,2 184,6 193,7 203,5 214 225 236,8 248,5 260,6 272,7 284,7 297 309 321 333 345,2 358,5 371,8 386,1 399,8 413,4 427,8 442,8 11

Mitt 1-F(X)
-1 

[s.] \  ∆t [d] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Gradering

T2 9,5 12,1 14,7 17,2 19,6 22,1 24,6 27,1 29,7 32,4 35,2 38,1 41 44 47,1 50,5 54,1 57,9 61,9 66,1 70,4 74,9 1

T5 14,3 18,4 22,7 27,2 31,5 35,9 40,1 44,2 48,5 52,8 57 61,6 66,4 71,4 76,4 81,8 87,4 93,4 99,8 106,5 113,4 120,6 2

T10 17 22 27,2 32,8 38,2 43,7 49 54,2 59,6 65,1 70,4 76 82 88,2 94,4 100,1 107,8 115 122,8 130,8 139,1 147,7 3

T15 18,4 23,9 29,6 35,7 41,6 47,7 53,6 59,5 65,7 71,8 77,7 84 90,7 97,6 104,4 111,6 119,1 126,9 135,3 144 153,1 162,4 4

T20 19,4 25,2 31,2 37,6 43,9 50,4 56,8 63,1 69,8 76,4 82,8 89,6 96,8 104,2 111,4 119,1 127 135,2 144 153,2 162,7 172,4 5

T25 20,1 26,1 32,4 39 45,6 52,5 59,1 65,9 73 80 86,8 93,9 101,5 109,2 116,8 124,8 133,1 141,5 150,7 160,2 170 180,1 6

T30 20,6 26,9 33,4 40,2 47 54,1 61 68,1 75,5 82,9 90 97,4 105,3 113,3 121,2 129,5 138 146,7 156,1 165,8 176 186,3 7

1.11 Säsonger T50 22,1 29 36,1 43,2 50,6 58,4 66,2 74,2 82,6 91 98,9 107,2 116 124,9 133,6 142,5 151,8 161,1 171,2 181,5 192,4 203,5 8

T75 23,2 30,6 38,2 45,5 53,3 61,7 70,1 78,9 88,2 97,3 106 115 124,5 134,1 143,4 153 162,7 172,5 183,1 193,8 205,4 216,9 9

T100 23,9 31,6 39,7 47 55,2 64 72,9 82,2 92,1 101,3 111,1 120,6 130,6 140,7 150,5 160,4 170,6 180,7 191,5 202,6 214,5 226,4 10

T150 24,9 33,2 41,7 49 57,8 67,1 76,7 86,9 97,6 108,2 118,3 128,6 139,3 150,1 160,5 171 181,7 192,2 203,4 214,9 227,4 239 11

Syd 1-F(X)
-1 

[s.] \  ∆t [d] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gradering

T2 9,5 12,1 14,7 17,4 20 22,5 24,8 27 29,4 31,9 1

T5 14,4 18,4 22,5 26,8 31,1 35,4 39,5 43,5 47,6 51,8 2

T10 17,3 22,2 27,1 32,3 37,7 43 48,3 53,4 58,5 63,6 3

T15 18,8 24,3 29,6 35,3 41,2 47,2 53 58,8 64,4 70 4

T20 19,9 25,7 31,4 37,4 43,5 50 56,3 62,5 68,4 74,3 5

T25 20,7 26,8 32,7 38,9 45,4 52,1 58,8 65,3 71,5 77,6 6

T30 21,3 27,7 33,7 40,2 46,8 53,8 60,8 67,5 74 80,2 7

1.23 Säsonger T50 23,1 30,1 36,6 43,6 50,8 58,6 66,3 73,7 80,8 87,4 8

T75 24,4 32 38,9 46,3 53,9 62,3 70,6 78,6 86 93,1 9

T100 25,4 33,4 40,5 48,1 56,1 64,8 73,6 82 89,8 97 10

T150 26,7 35,3 42,8 50,8 59,2 68,5 77,8 86,7 95 102,5 11

Tecken Enhet

∆t d Dagar efter att tjällossning påbörjats

TX - Referensvärde för ∆t med statistisk återkomsttid X säsonger

X Säsonger - Medelvärde för antal säsonger per år i region.

F(x) - Fördelningsfunktion för respektive mätserie

Tjällossningsperioden inleds då positiva temperaturer observerats

och TI har ackumulerat ett värde på 13.9°d, vid vilket värmefronten

anses ha trängt igenom beläggningen.

∆tmax motsvarar respektive regions statistiska medeltid för tjällossning.

Observera att för vissa platser kan två eller fler tjällossningsperioder uppträda under ett år.

Detta har på så vis gett upphov till att region Syd och region Mitt har värden räknade i återkomsttid

i antal säsonger, medan i Nord enbart en period ryms inom intervallet och därför anges återkomsttid i år.

Observera att statistik är en förenkling av verkligheten, och denna tabell agerar enbart som en referens.

Observera att tabellen är en grov statistisk uppskattning.

där negativa graddagar divideras med två, och bidrar till en minsking

Bruksanvisning

1. Notera när positiva temperaturer kan observeras. Börja räkna TI.

2. När TI uppnått 13.9°d börjar intervallet t. Beräkna TI för t antal dagar.

3. Avgör region och jämför ackumulerat TI med tabells referensvärde

TI räknas som en summa av var dags medeltemperatur för t antal dagar

Statistiken bygger på SMHIs mätningar från 50 utvalda stationer.

Regionuppdelning bygger på Trafikverkets tjäldjupsdata från 48 stationer. 1(1)


