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JÄMFÖRELSE MELLAN VÄGLAGSFÖRDELNINGAR
Vinterväglagsuppföljningen 1993/94 jämförs med äldre väglagsuppföljningar
av
Staffan Möller
Statens väg- och transportforskningsinstitut ( VTI )
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING
Syftet med detta projekt är att utifrån vinterväglagsuppföljningen 1993/94 beräkna
fördelningen av olika väglag på körfält. Därefter ska fördelningen jämföras dels
med 1973 och 1977 års väglagsinventeringar, dels med resultaten från SALTprojektet som härrör från slutet av 1980-talet.
Jämförelserna mellan väglagsuppföljningen från 1993/94 och äldre uppföljningar
har inte gett helt entydiga resultat. Resultaten blir lite olika beroende på vilken
jämförelse som görs.
Det kan också konstateras att väglagsfördelningarna kan variera relativt kraftigt
mellan olika vintrar och platser utan att man riktigt förstår orsakerna till detta.
v Sådana svängningar kan iakttas i väglagsfördelningarna från såväl 1970-, 1980som 1990-talet.
Med de reservationer som angetts ovan bör följande beskrivning vara en rimlig
sammanfattning av jämförelserna.
Jämfört med äldre väglagsundersökningar karakteriseras uppföljningen från vintern 1993/94 av:
För saltade vägar
0 mycket lägre andel torr barmark
0 mycket högre andel fuktig/våt barmark
0 totalt sett lägre andel barmark
-

ungefär samma andel hårda/packade is/snöväglag
ungefär samma andel lös snö/snömodd
högre andel spårslitage
totalt sett högre andel icke-barmarksväglag.
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För ej saltade vägar
0 lägre andel torr barmark
0 högre andel fuktig/våt barmark
0 totalt sett ungefär samma andel barmark
--

ungefär samma andel hårda/packade is/snöväglag
ungefär samma andel lös snö/snömodd
ungefär samma andel spårslitage
totalt sett ungefär samma andel icke-barmarksväglag.

Det kan även tilläggas att en särskild undersökning gjorts av proportionerna mellan fuktig och våt barmark under vintern 1993/94. Resultatet blev en oväntat hög
andel våt barmark. I genomsnitt var ungefär hälften av den fuktiga/våta barmarken
fuktig och hälften våt både på saltade och ej saltade vägar. Sett över landet var
andelen våt barmark högre i de södra delarna än i norr.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Med en väglagsfördelning avses vanligen trafikarbetets procentuella fördelning på
olika väglag. Exempelvis:

Väglagsklass

Andel av trafikarbetet

(%)
Torr barmark

45

Fuktig/våt barmark

30

Packad snö/tjock is

10

Lös snö/snömodd

10

Tunn is

5

Totalt

100

Ibland har man inte tillräckligt underlag för att kunna beräkna trafikarbetets fördelning på väglag. Då brukar man ange väglagsobservationernas antalsmässiga
(tidsmässiga) fördelning på väglag.
* Syftet med detta projekt är att utifrån vinterväglagsuppföljningen 1993/94 beräkna
både denantalsmässiga och den trafikarbetsmässiga väglagsfördelningen för körfält. Eftersom väglagsfördelningarna ska kunna jämföras dels med 1973 och 1977
års väglagsinventeringar och dels med resultat från MINSALT-projektet måste
grundmaterialet bearbetas och sammanställas på flera olika sätt.
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DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

Regler för Drift
I publikation 1993:29, Regler för Drift (ReD), föreskriver Vägverket vilken standard som ska gälla på vägnätet vintertid, referens 1.
Metodbeskrivning 105
I publikation 1993:53, Bedömning av vinterväglag. Metodbeskrivning 105 (MB
105), anger Vägverket hur uppföljning av tillståndet hos vintervägar ska göras,
referens 2.

Prognosområde
Med prognosområde avses ett så klimatmässigt enhetligt område som möjligt vilket utgör redovisningsenhet för SMHI:s väderprognoser. Under vintern '1993/94
var landet uppdelat i 39 prognosområden. Se bilaga 1.
Observationsslinga
En observationsslinga är en del av vägnätet inom ett prognosområde som en
observatör följer i samband med väglagsobservationer. Slingans längd är vanligen
70-100 km lång och normalt vald utanhänsyn till producentens plog- och halkbekämpningsrundor.
Observationsplats
Observationsplatser är de platser längs en slinga som valts ut för väglagsobservationer.

Instick
Ett instick är en observationsplats på det mindre vägnätet- vanligen vägnätet med
vägnummer 500 och högre - belägen någon kilometer från slingan.
Sektionselement
Vid väglagsobservationer särskiljs fem typer av sektionselement - körfält, vägren,
GC-väg, rastficka/bussficka i omedelbar anslutning till vägen samt sidoanläggning
avskild från vägen, t.ex. busshållplats, rastplats och informationsplats.
Körfälten kan vara av två typer, Kl och K2. Med körfält typ Kl avses båda körfälten på vanlig tvåfältsväg samt höger körfält på motorväg, fyrfältsväg och vid stig-
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nings- och omkörningsfält. Körfält typ K2 omfattar vänster körfält (snabbfältet) på
motorväg och fyrfältsväg samt stignings- och omkörningsfält.
Observationsyta
För att väglagsobservationer ska kunna anges tillräckligt noggrant, när väglaget
inte är enhetligt, mäste ett sektionselement delas in i mindre delar, s.k. observationsytor. Exempelvis delas ett körfält in i fem observationsytor - körfältskant,
höger hjulspår, mellan hjulspär, vänster hjulspår och Vägmitt. I datorn lagras alltid
väglagsobservationerna på observationsytenivå oberoende av om väglaget är
enhetligt eller inte.
Vägkategori
Följ ande tre vägkategorier särskiljs i denna undersökning:
0

nationella stamvägar (enligt proposition 1992/93: 176)

0

övriga huvudvägar (vägnummer t.o.m. 499 exklusive nationella stamvägar)

0

sekundära och tertiära länsvägar, SoT-vägar (vägnummer from. 500).

Standardklass
Med snö- och halkfri väg avses att vägbanan normalt är fri från snö och is samt
om möjligt torr vid uppehållsväder och inom viss tid efter nederbörd. Snö- och
halkfri väg indelas i fyra standardklasser: A1, A2, A3 och A4.
Med snövägbana avses att vägbanan normalt har en yta av packad snö eller is. Vid
uppehållsväder och inom viss tid efter nederbörd ska ytan vara jämn, fri från lös
snö och ha tillfredsställande friktion. Snövägbana indelas i fem standardklasser
varav två, Bl och B2, gäller körfält och resterande tre, Cl-C3, gäller GC-vägar
och sidoanläggningar.
A-saltväg, B-saltväg och Ej saltad väg
Innan ovanstående indelning i A-, B- och C-standardklasser enligt ReD började
användas, indelades vägnätet efter halkbekämpningsmetod. Denna äldre indelning
tillämpas i de väglagsundersökningar som uppföljningen från 1993/94 ska jämföras med.
Indelningen efter halkbekämpningsmetod var följ ande.
Med A-saltväg menas väg som halkbekämpas med salt under hela vinterperioden.
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Med B-saltväg menas väg som normalt halkbekämpas med salt endast under den
första halkperioden på hösten samt då saltning ger påtagligt bättre effekt än sandning, t.ex. vid underkylt regn. I Övrigt sandas B-saltvägen.
Med Ej saltad väg menas väg som normalt sandas under hela vinterperioden.
Vädertyp
Följande fyra vädertyper särskildes under vintern 1993/94:
Vädertyp l.

Snöfall som under en 12-timmarsperiod väntas ge minst
2 mm nederbörd i smält form.

Vädertyp 2.

Minusgrader och relativ luftfuktighet lägre än 80 %. Endast
liten risk för halka.

'

Vädertyp 3.

Plusgrader och endast liten risk för halka.

Vädertyp 4.

Halkrisk till följd av exempelvis att våta vägbanor fryser,
frostutfällning eller liten mängd snö, mindre än 2 mm nederbörd i smält form.

- Väglagsobservationer gjordes 6 gånger oftare om väderprognosen sade vädertyp 1
jämfört med vädertyp 2-4. I samband med beräkning av väglagsfördelningar, som
ska avse ett genomsnitt över en vinter, måste man kompensera för dessa olika
observationsfrekvenser.

Urvalskvot
Urvalskvoten anger hur stor andel av observationsslingorna inom ett prognosområde som ska observeras under ett arbetspass. Dessa kvoter har bestämts utifrån
medelvinterns karaktär och längd i olika delar av landet och varierar från 1/12 i
söder till 1/36 i norr för vädertyp 2-4. Motsvarande urvalskvoter för vädertyp l
1/2 respektive 1/6.
Grupper av väglag
Med is/snöväglag avses packad snö, tjock is, tunn is, rimfrost, lös snö och
snömodd.

Hårda/packade is/snöväglag omfattar packad snö, tjock is, tunn is och rimfrost.
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Med spårslitage menas att bilhjulen rullat eller slitit så mycket på ett is/snöväglag
att beläggningen syns tydligt i hjulspåren. Detta innebär att i hjulspåren kan endast
barmark eller tunn is förekomma.
Icke-barmarksv'aglag innebär is/snöväglag plus spårslitage.
Väglagsklass

En väglagsklass kan bestå av ett eller flera enskilda väglag eller av en grupp väglag enligt ovan.
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UNDERLAGSMATERIAL

De väglagsfördelningar som kommer att redovisas nedan, både från vintern

1993/94 och tidigare, avser endast observationer på körfält.
För att beräkningar av våglagsfördelningar för vintern 1993/94 ska kunna genomföras, behövs följande uppgifter om varje väglagsobservation avseende körfält typ
Kl:

0

prognosområde

0

vågkategori

0

standardklass

0

vådertyp enligt prognos

0

tidpunkt (månad, veckodag och klockslag)

0

väglagsbeskrivning (detaljerade beskrivningar på observationsytenivå)

0

årsmedeldygnstrafik (ÄDT enligt vägdatabanken).
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BERÄKNINGSMETOD

De väglagsfördelningar som räknas fram ska sammanställas på olika redovisningsnivåer vad gäller:
0

klimatzoner (summan av ett antal prognosområden)

0

standardklasser

0

tidsperioder

-

väglagsklasser (grupper av detaljerade väglagsbeskrivningar).

För att korrekt kunna aggregera de enskilda väglagsobservationerna till ovan
nämnda redovisningsnivåer krävs att man använder vikter i form av våglängder
eller trafikarbeten som är uppdelade på prognosområden, vägkategorier och standardklasser. Sådana uppgifter finns inte framtagna och är heller inte lätta att få
fram maskinellt, eftersom standardklasserna gällande vintern 1993/94 inte fanns
förtecknade i vägdatabanken. Därutöver krävs att en viktning görs för prognoserad
vädertyp och- vid olika urvalskvoter i olika prognosområden - även för dessa
skillnader.

Därför har följande approximativa beräkningsteknik använts för att ta fram väglagsfördelningarna. Den förenkling som görs innebär att ingen viktning sker efter
* observationernas fördelning på standardklasser.
Centrala begrepp vid dessa beräkningar är täckningsgraden förväglängd respektive trafikarbete i olika vägkategorier. De definieras på följande sätt för det nationella stamvägnätet och på motsvarande sätt för vägkategorierna övriga huvudvägar samt sekundära och tertiära länsvägar. Faktorn 15 används för alla vägkategorier och anger det genomsnittliga km-avståndet mellan observationsplatser på
stamvägnätet, och halva avståndet på övriga huvudvägar, vid uppföljning enligt
MB 105.
Täckningsgrad för väglängd =

15 x (antalet observationsplatser på stamvägnätet )
" H
våglängd hos stamvagnatet

Täckningsgrad för trafikarbete =
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15 x (summa ÃDT för alla obs. platser på stamvägnätet )

_
O
__ U
trafikarbete pa stamvagnatet

Våglångden anges i km. Trafikarbetet beräknas på vanligt sätt med hjälp av Vägdatabanken som summan av alla ÄDT-värden multiplicerat med respektive länklängd.

Om slingor och observationsplatser har valts enligt MB 105 bör täckningsgraden
för våglängd ligga på ungefär 1,0 på stamvågnätet och kring 0,50 på övriga huvudvägar. Vilken täckningsgrad som kan väntas på sekundära och tertiåra länsvägar är
svårt att såga, eftersom dessa vägar i princip endast observeras genom instick, men
kanske handlar det om 0,05-0,10. Täckningsgraderna för trafikarbetet kan väntas

vara ungefär som för våglängden om slingor och observationsplatser har valts oberoende av trafikflödet. Har i första hand högtrafikerade slingor/platser valts ut för
observation blir tåckningsgraderna större.

4.1

Antalsmässig våglagsfördelning

1. För varje prognosområde - med uppdelning på vägkategori, standardklass och
tidpunkt - beräknas för körfält antalet observationer vid olika typer av väglag.
Som väglagsindelning används de 23 typer som framgår av promemorian
Definition av väglag på körfält , bilaga 2.
2. Observationer som gjorts vid vädertyp 1, enligt prognos, multipliceras med
väderfaktorn 1/6.
3. Observationer i prognosområde 5 och 21 multipliceras med urvalskvotsfaktorn
2, eftersom de i en senare redovisning ska viktas samman med observationer
från prognosområden med dubbelt så stor urvalskvot. Observationer från prognosområde 13 kan inte enkelt viktas samman med observationer från andra
prognosområden inom samma klimatzon, eftersom prognosområde 13 har kortare observationsperiod. Prognosområde 13 används därför inte vid summeringar till klimatzoner.
4. Antalet väglagsobservationer i de olika vägkategorierna multipliceras med
vägkategorifaktorn för våglängd. Denna faktor definieras enligt följande:
Vägkategorifaktor för våglängd =

_

_

l

_

H

Väglagsobservationerna har nu viktats så att de kan summeras och sammanställas
på olika redovisningsnivåer vad gäller klimatzon, standardklass, tidsperiod och
väglagsklass. Redovisningsnivåerna varierar med syftet för sammanställningen
och beskrivs nedan.
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.

täckningsgrad för våglängd 1 resp. vagkategori

4.2

Trañkarbetsmässig väglagsfördelning

1. För varje prognosområde - med uppdelning på vägkategori, standardklass och
tidpunkt- beräknas för körfält mängden timtrafikarbete vid olika typer av väglag. Som väglagsindelning används de 23 typer som framgår av promemorian
Definition av väglag på körfält , bilaga 2. Timtrafikarbetet beräknas som
ÃDT-värdet för observationsplatsen multiplicerat med två stycken index.
Indexen avser månad - veckodag och veckodag - timme och används för att
räkna om ÃDT till timtrafik under den timme då väglagsobservationen gjordes. Indexseriema, som hämtats från referens 3 och 4, framgår av bilaga 3. Det
måste påpekas att inga korrigeringar har gjorts för att ÃDT-värdena kan avse
olika år.

2. Trafikarbeten som beräknats vidvädertyp 1, enligt prognos, multipliceras med
väderfaktorn 1/6.
3. Trafikarbeten i prognosområde 5 och 21 multipliceras med urvalskvotsfaktorn
2, eftersom de i en senare redovisning ska viktas samman med trafikarbeten
från prognosområden med dubbelt så stor urvalskvot. Trafikarbeten från prognosområde 13 kan inte enkelt viktas samman med trafikarbeten från andra
prognosområden inom samma klimatzon, eftersom prognosområde 13 har kortare observationsperiod. Prognosområde 13 används därför inte vid summeringar till klimatzoner.
4. Mängden trafikarbete i de olika vägkategorierna multipliceras med vägkategorifaktorn för trafikarbete. Denna faktor definieras enligt följ ande:
Vägkategorifaktor för trafikarbete =

]
täckningsgrad för trafikarbete i resp. vägkategori

Trafikarbetena har nu viktats så att de kan summeras och sammanställas på olika
redovisningsnivåer vad gäller klimatzon, standardklass, tidsperiod och väglagsklass. Redovisningsnivåerna varierar med syftet för sammanställningen och beskrivs nedan.
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5

SAMMANSTÄLLNINGAR FÖR OLIKA SYFTEN

5.1

Jämförelse med 1973 och 1977 års väglagsinventeringar

5. l . l

Klimatzoner

Följande indelning i klimatzoner (sammanslagningar av län) användes i väglagsinventeringarna från 1973 och 1977, referens 5 och 6. Detta motsvaras i väglagsuppföljningen 1993/94 av angivna prognosområden.
Södra Sverige
Län

H, I, K, L, M, N och O.

Prognosområde

1, 2, 4, 5, 8, 9 och 21.

Mellersta Sverige
Län

B, C, D, E, F, G, P, R, T och U.

Prognosområde

3, 6, 7, 10-12, 16-20, 22 och 23.

Norra Sverige

Län

S, W, X, Y, Z, AC och BD.

Prognosområde

14, 15 och 24-39.

5. 1.2

Standardklasser

Väglagsinventeringarna från 1973 och 1977 skiljer mellan följande halkbekämpningsmetoder (vägtyper):
Saltad väg - Ej saltad väg

(inventeringen från 1973)

A-saltväg - B-saltv'ag - Ej saltad väg

(inventeringen från 1977).

Saltad v'ag ( l973) torde vara jämförbar med A-saltväg (1977).
Ej saltad väg (1973) torde motsvara en blandning av B-saltväg (1977) och Ej saltad väg (1977).
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I väglagsuppföljningen från 1993/94 indelas vägnätet inte längre efter halkbekämpningsmetod. I stället används begreppet standardklass som syftar till att
beskriva det väglag som trafikanten förväntas uppleva. Det finns en relativt tydlig
koppling mellan halkbekämpningsmetod och standardklass. Den bästa översättningen mellan väglagsinventeringarna (1973 och 1977) och väglagsuppföljningen
(1993/94) torde vara följande:
1. Saltad väg (1973) och A-saltväg (1977) jämförs med vägar i standardklass
A1-A4 (1993/94).
2.

Ej saltad väg (1973) och Ej saltad väg (1977) jämförs med vägar i standard-

klass B 1-B2 (1993/94).
B-saltväg (1977) jämförs inte med några vägar från 1993/94.
Sammanfattningsvis innebär detta att väglagsuppföljningen (1993/94) redovisas
uppdelat på följ ande två grupper av standardklasser:
0

standardklass A1-A4

0

standardklass B 1-B2.

- 5.1.3

Tidsperioder

Väglagsinventeringarna från 1973 och 1977 redovisas uppdelat på följande fyra
tidsperioder:
0

oktober + november

(höst/förvinter)

0

december + januari + februari

(högvinter)

0

mars + april

(senvinter/vår)

0

oktober tom. april

(hela vintern).

För vinteruppföljningen 1993/94 gäller dels att den fastlagda observationsperiodens längd varierar från 4 månader i södra Sverige till 7 månader i norr och dels
att den faktiska observationsperioden blivit kortare eller tom. mycket kortare än
den fastlagda. För att få bästa möjliga överensstämmelse med väglagsinventeringarnas tidsperioder delas vinteruppföljningen 1993/94 upp på följande sätt:
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Södra Sverige
15-30 november
december + januari + februari
1-15 mars
Mellersta Sverige
25 oktober - 30 november
december + januari + februari
1 mars - 15 april
Norra Sverige
25-30 november
december + januari + februari
1 mars - 15 april

( 1/2 månad )
( 3 månader )
( 1/2 månad )

( drygt 1 månad)
( 3 månader )

( 11/2 månad )

( 1 vecka)

( 3 månader)
( 11/2 månad ).

Av dessa 3 x 3 = 9 väglagsfördelningar kan fördelningarna för 3-månadersperioden december-februari användas

för jämförelser i alla klimatzoner. Även fördel-

ningarna för våren, 1 mars - 15 april, i mellersta och norra Sverige kan användas
om de utsträcks till att gälla för 2 månader. Sammanlagt skulle alltså 5 av 9 fördelningar under vintern 1993/94 kunna jämföras med resultaten från 1973 och
1977.

.1 5.1.4

Väglagsklasser

Väglagsredovisningen delas upp på följande 5 väglagsklasser.
Väglagsklass

Väglagstyp (nr) enligt
Definition av väglag på körfält

Torr barmark

1, 4, 7, 10

Fuktig/våt barmark

2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12

Packad snö/tjock is

13, 16*, 22

Tunn is

14, 16*, 17, 18, 19, 20, 21

Lös snö/snömodd

15, 16', 23

Väglagstyp nr 16 fördelas på de tre väglagsklasserna packad snö/tjock is, tunn is
och lös snö/snömodd med andelama 40%, 20% respektive 40%.
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5.2

Jämförelse med MINSALT-projektet

5 .2. 1

Klimatzoner

Följ ande prognosområden i landet plockas ut för jämförelsen, referens 7, 8 och 9.
MINSALT GOTLAND
Gamleby = del av norra Kalmar län z prognosområde 5.
Gotland = prognosområde 21.

MINSALT KOPPARBERGS LÄN
Kopparbergs län = prognosområde 24-26.
MINSALT VÄSTERBOTTENS LÄN
Sävar-Ånäset = del av Västerbottens läns kustområde z prognosområde 33.
Ånäset-Bureå = del av Västerbottens läns kustområde z prognosområde 33.

5.2.2

Standardklasser

Väglagsuppföljningen (1993/94) indelas i följande två grupper av standardklasser
< för alla MIN SALT-j ämförelser:
0

standardklass Al-A4

(jämförs med A - saltvägar)

0

standardklass B 1-B2

(jämförs med Ej saltade vägar).

5.2.3

Tidsperioder

Redovisningen görs för följande tidsperioder:
MIN SALT GOTLAND
1 november - 31 mars

( 5 månader )

MINSALT KOPPARBERGS LÄN
22 november - 25 april
( ca 5 månader )

MINSALT VÄSTERBOTTENS LÄN
7 november - 15 april
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5.2.4

Väglagsklasser

För alla MINSALT-områden används följ ande väglagsindelning:

Väglagsklass

Väglagstyp (nr) enligt
Definition av väglagpå körfält

Torr barmark

l, 4, 7, 10

Fuktig/våt barmark

2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12

Packad snö/tjock is/tunn is/rimfrost

21, 22

Lös snö/snömodd

23

Spårslitage med barmark i hjulspåren

13, 14, 15, 16

Spårslitage med tunn is i hjulspåren

17, 18, 19, 20
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RESULTAT

6.1

Jämförelse med 1973 och 1977 års väglagsinventeringar

Väglagsinventeringarna från 1973 och 1977 omfattade en 7-månaders vinterperiod. Se referens 5 och 6. Resultaten redovisas både för vintern totalt och för höst-,

högvinter- och vårperioder om 2, 3 respektive 2 månader.
Som nämnts i avsnitt 5.1.3 måste två av väglagsfördelningarna från 1993/94
kompletteras med uppgifter under 1/2 månad för att omfatta en 2-månaders vårperiod och därmed bli jämförbara med resultaten från 1973 och 1977.
Detta har gjorts på så sätt att antalet väglagsobservationer ökats med 2/ 1,5 2 1,33
gånger och, eftersom kompletteringen avser sista halvan av april, har hela ökningen lagts på barmarksobservationer. De proportioner mellan torr barmark och
fuktig/våt barmark som gällde för 1,5-månadsperioden har bibehållits för 2-månadersperioden. Detta sätt att komplettera väglagsobservationerna innebär att andelen is/snöväglag under 1993/94 inte kommer att överskattas.
I redovisningen av 1973 och 1977 års väglagsinventeringar anges att dessa avser
trañkarbetets fördelning på väglag. Vår självklara utgångspunkt var då att be' räkna de trafikarbetsmässiga väglagsfördelningarna för vintern 1993/94 enligt den
metod som anges i avsnitt 4.2.
När dessa beräkningar genomförts började vi tvivla på att resultaten av inventeringarna från 1973 och 1977 verkligen hade beräknats på samma sätt. En grundlig
genomgång av referens 5 och 6 kunde inte klarlägga hur beräkningarna av trafikarbetet hade gått till i detalj. Vissa beskrivningar i rapporterna pekade dock på att
man inte använt timtrafiken vid tillfället för väglagsobservationen för att räkna
fram trafikarbetet. Snarare föreföll det som om den trafikmängd som mätts under
l/2-2 dygn i anslutning till väglagsobservationerna hade utnyttj ats.
Att exakt applicera ett sådant beräkningsförfarande på materialet från l993/94 är
inte möjligt. En approximation med godtagbar noggrannhet torde dock vara att
använda ÃDT-värden samt veckodagsindex under olika vintermånader för att be-

räkna trafikarbetena. Skillnaden mot beräkningstekniken i avsnitt 4.2 blir således
att ingen hänsyn tas till vid vilket klockslag som väglagsobservationen gjorts.
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Efter ovanstående utredning räknades de timtrafikmässiga väglagsfördelningarna
om.

Som ytterligare bakgrund till jämförelsen mellan 1973 och 1977 års väglagsinventeringar och uppföljningar från vintern 1993/94 bör de olika vintrarnas karaktär
beskrivas.

Kortfattat kan följ ande sägas:
För vintern 1973 gällde att perioden januari-april var osedvanligt mild medan
månaderna oktober-december var Vintrigare än normalt.
Under vintern 1977 hade perioden januari-april betydligt mer nederbörd än normalt; speciellt under januari och april förekom flera ihållande snöfall. Temperaturen var då något lägre än normalt. Månaderna oktober-december hade i stort sett
normala nederbördsmängder och var något mildare än normalt.
De båda vintrarna sammantaget torde kunna representera en normalvinter.
Från demeteorologiska data som erhållits från vintern 1993/94 dras slutsatsen att
den är bra lik en normalvinter.

I nedanstående 10 tabeller jämförs 1973 och 1977 års väglagsinventeringar med
' uppföljningar från 1993/94 avseende:
0 saltade vägar och ej saltade vägar,
0

södra, mellersta och norra Sverige,

0 högvintern (december + januari + februari) och Våren (mars + april).
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Tabell 1

Trafikarbetsmässiga

väglagsfördelningar.

Vägtyp:

Saltade

vägar

(1973), A-saltvägar (1977), Vägar i standardklass Al-A4 (1993/94).

Klimatzon: Södra Sverige. Tidsperiod: December + januari + februari.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

(%)

1973
30

1977

Torr barmark
_
o
Fukug/ vat barmark

62

Packad snö/tjock is

3

6

l

Tunn is

3

3

1

Lös snö/snömodd

2

3

7

100

100

100

Alla

Tabell 2

Trafikarbetsmässiga

92

42

1993/94

46

88

väglagsfördelningar.

21
70

91

Vägtyp:

Saltade

vägar

(1973), A-saltvägar (1977), Vägar i standardklass Al-A4 (1993/94).

Klimatzon: Mellersta Sverige. Tidsperiod: December + januari + februari.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

(0/0)

1973

46

Packad snö/tjock is

3

3

2

Tunn is

10

10

4

Lös snö/snömodd

9

10

11

100

100

100
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38

1993/94

Torr barmark
_
0
Fukt1g/vat barmark

Alla

32

1977

39

77

22
61

83

18
Tabell 3

Trafikarbetsmässiga

väglagsfördelningar.

Vägtyp:

Saltade

Vägar

(1973), A-saltvägar (1977), Vägar i standardklass A1-A4 (1993/94).

Klimatzon: Mellersta Sverige. Tidsperiod: Mars + april.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

(%)

1973

1977

Torr barmark
_
0
Fuktrg/vat barmark

88

Packad snö/tjock is

0

0

0

Tunn is

0

2

0

Lös snö/snömodd

1

1

2

100

100

100

11

Alla

Tabell 4

Trafikarbetsmässiga

99

67

1993/94

30

97

väglagsfördelningar.

62
36

98

Vägtyp:

Saltade

Vägar

(1973), A-saltvägar (1977), vägar i standardklass A1-A4 (1993/94).

Klimatzon: Norra Sverige. Tidsperiod: December + januari + februari.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

(%)

1973

1977

Torr barmark
,
0
Fuktrg/vat barmark

16

Packad snö/tj ock is

13

9

13

Tunn is

21

30

22

Lös snö/snömodd

8

8

16

100

100

100

Alla
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58

30

1993/94

23

53

14
35

49

19
Tabell 5

Trafikarbetsmässiga

väglagsfördelningar.

Vägtyp:

Saltade

vägar

(1973), A-saltvägar (1977), Vägar i standardklass A1-A4 (1993/94).

Klimatzon: Norra Sverige. Tidsperiod: Mars + april.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

(%)

1973

20

Packad snö/tjock is

0

2

2

Tunn is

2

2

1

Lös snö/snömodd

1

4

3

100

100

100

Tabell 6

97

66

1993/94

Torr barmark
.
0
Fuktig/vat barmark

Alla

77

1977

26

92

59
35

94

Trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar. Vägtyp: Ej saltade Vägar
(1973 och 1977), Vägar i standardklass B1-B2 (1993/94). Klimatzon:

Södra Sverige. Tidsperiod: December + januari + februari.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

((70)
1973
Torr barmark
.
o
Fukti g/vat barmark

51

Packad snö/tjock is

1993/94

27
_ 58
31

40

12

24

20

Tunn is

7

10

12

Lös snö/snömodd

4

8

l1

100

100

100

Alla
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1977

77

17

57

20
Tabell 7

Trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar. Vägtyp: Ej saltade Vägar
(1973 och 1977), Vägar i standardklass B1-B2 (1993/94). Klimatzon:

Mellersta Sverige. Tidsperiod: December + januari + februari.
Väglagsklass

Trañkarbetsmässig väglagsfördelning

(%)

1973

32

Packad snö/tjock is

21

55

26

Tunn is

14

5

11

Lös snö/snömodd

12

14

27

Alla

100

100

100

53

12

1993/94

Torr barmark
,
o
FLIktig/Vat barmark

Tabell 8

21

1977

14

26

10
26

36

Trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar. Vägtyp: Ej saltade Vägar
(1973 och 1977), vägar i standardklass B1-B2 (1993/94). Klimatzon:

Mellersta Sverige. Tidsperiod: Mars + april.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

(%)

1973

27

Packad snö/tjock is

5

7

3

Tunn is

1

3

O

Lös snö/snömodd

2

4

3

100

100

100

VTI NOTAT 37- 1995

92

53

1993/94

Torr barmark
o
.
Fukt1g/vat barmark

Alla

65

1977

33

86

63
i 94
31

21
Tabell 9

Trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar. Vägtyp: Ej saltade vägar
(1973 och 1977), Vägar i standardklass B1-B2 (1993/94). Klimatzon:

Norra Sverige. Tidsperiod: December + januari + februari.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

('70)

1973

1977

1993/94

Torr barmark

6

Fuktig/vat barmark

9

Packad snö/tjock is

65

61

66

Tunn is

13

27

19

Lös snö/snömodd

7

8

11

100

100

100

o

.

Alla

Tabell 10

15

3

4

1

l
3

4

Trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar. Vägtyp: Ej saltade vägar
(1973 och 1977), Vägar i standardklass B1-B2 (1993/94). Klimatzon:

Norra Sverige. Tidsperiod: Mars + april.
Väglagsklass

Trafikarbetsmässig väglagsfördelning

(%)

1973

1977

Torr barmark
.
0
Fuküg/vat barmark

49

Packad snö/tjock is

13

19

16

Tunn is

1

6

4

Lös snö/snömodd

5

8

6

100

100

100

Alla
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81

44

1993/94

23

67

44
30

74
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Resultatet från högvintern och våren kan sammanfattas på följande sätt.
Jämfört med väglagsinventeringarna från 1973 och 1977 karakteriseras uppfölj-

ningen från 1993/94 av:

För saltade vägar
0

mycket lägre andel torr barmark

0

mycket högre andel fuktig/våt barmark

0

totalt sett ungefär samma andel barmark

-

ungefär samma andel packad snö/tjock is

-

lägre andel tunn is

-

högre andel lös snö/snömodd

-

totalt sett ungefär samma andel is/snöväglag.

För ej saltade vägar
0
' 0

lägre andel torr barmark
ungefär samma andel fuktig/våtbarmark

0

totalt sett något lägre andel barmark

-

något lägre andel packad snö/tjock is

-

ungefär samma andel tunn is

-

högre andel lös snö/snömodd

-

totalt sett något högre andel is/snöväglag.

För att undersöka hur känslig väglagsfördelningen för saltade vägar är för olika
avgränsningar i vägnätet har två alternativa avgränsningar prövats. Dessa kan kanske efterlikna det Vägnät som saltades under 1970-talet bättre än den ursprungliga
avgränsningen. I det första alternativet togs bara med sådana vägar i standardklass
Al-A4 som har en trafikmängd på minst 1 500 ÃDT. Det andra alternativet var
likadant som det första förutom att A4-vägarna uteslöts. De väglagsfördelningar
som då erhölls avvek bara ett par procentenheter från fördelningarna i tabell 1-5
vad gäller barmark respektive is/snöväglag. Resultaten ovan ändras därför inte.
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6.2

Jämförelse med MINSALT-projektet

6.2. 1

Gotland

Inom ramen för MINSALT-projektet genomfördes väglagsuppföljningar på Gotland och i Gamleby arbetsområde i Kalmar län under fyra vintrar, 1985/861988/89. Se referens 7. Uppföljningen gjordes både för saltade vägar (första vintern på Gotland och alla fyra Vintrarna i Gamleby) och för osaltade (vinter 2-4 på
Gotland). För jämförelse med vintern 1993/94 utnyttjas dock inte resultaten från
saltade vägar på Gotland 1985/86.
Uppföljningsperiodens längd har för samtliga fyra vintrar varit 5 månader, 1
november - 31 mars. Väglagsfördelningarna är av antalsmässig typ.
Vintrarna 1985/86-1988/89 kan kortfattat karakteriseras på följande sätt (enligt
referens 7).

Vintern 1985/86
Kall till mycket kallare än normalt, mer än normal nederbörd. Största snödjup 25
cm i början-mitten av januari. Antalet snödygn med 2 om eller mer var normalt i
Visby och cirka 20 % fler än normalt i Västervik.

Vintern 1986/87
Varm inledning, resten kall eller mycket kallare än normalt. Något mindre än
normala nederbördsmängder. I Visby ökade snödjupet snabbt omkring julen till
cirka 30 cm. I början av januari var det snökaos och en del vägar var stängda.
Normalt antal halkdygn i Västervik och något fler än normalt i Visby.

Vintern 1987/88
Efter en något kallare inledning än normaltblev sedan vintern mild och nederbördsrik. Största snödjupet 23 cm i början av mars. Antalet dygn med 2 cm snönederbörd eller mer var bara hälften mot normalt i Visby och något mer än normalt i Västervik. Antalet halkdygn var normalt i både Visby och Västervik. Februari och mars hade flest halkdygn.

Vintern 1988/89
Efter en kall inledning kom en varm fortsättning med lite nederbörd. Barmark en
stor del av vintern. Antalet dygn med 2 cm snönederbörd eller mer var i Visby

bara en tredjedel mot normalt och i Västervik hälften. I Visby var antalet halkdygn
cirka 20 0/0 färre än normalt och i Västervik var det drygt 30 % färre.
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Som tidigare nämnts bör vintern 1993/94 vara tämligen lik en normalvinter.
Med hänsyn till karaktären på MINSALT-vintrarna -- två kalla/mycket kalla vintrar med ungefär normala snömängder och två milda/mycket milda vintrar med
mindre snönederbörd än normalt- torde den mest rättvisande jämförelsen med
vintern 1993/94 vara ett medeltal av defyra MINSALT-vintrarna. För jämförelsen
på Ej saltade vägar får man dock nöja sig med ett medeltal för de tre vintrarna
1986/87 - 1988/89.
Tabell 11 och 12 visar de antalsmässiga väglagsfördelningarna för A-saltvägar i
Gamleby arbetsområde under fem vintrar och för Ej saltade vägar på Gotland
under fyra vintrar. Det måste påpekas att i tabell 12 har de undersökta vägarna
högre genomsnittligt trafikflöde 1986/87 - 1988/89 än 1993/94.

Tabell 11

Antalsmässiga väglagsfördelningar i Gamleby arbetsområde. Vägtyp:
A-saltvägar (1985/86-1988/89), vägar i standardklass A1-A4

(1993/1994). Tidsperiod: 1 november - 31 mars.
Väglagsklass

Antalsmässig väglagsfördelning

(%)

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

51

18

49

1993/94

Torr barmark

23

Fuktig/våt barmark

26

Packad snö/tjock is/
tunn is/rimfrost

14

3

3

8

2

Lös snö/ snömodd

23

6

6

3

l3

Spårslitage med barmark
i hjulspåren

14

2

8

1

5

0

11

1

1

l

100

100

100

100

100

Spårslitage med tunn is
i hj ulspåren
Alla
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27

78

64

82

38

87

19

60

79

25
Tabell l2

Antalsmässiga väglagsfördelningar på Gotland. Vägtyp: Ej saltade
vägar (1986/87-1988/89), Vägar i standardklass Bl-B2 (1993/94).

Tidsperiod: 1 november - 31 mars.
Väglagsklass

Antalsmässig väglagsfördelning

(%)

1986/87

1987/88

32

F uktig/Våt barmark

20

Packad snö/tj ock is/
tunn is/rimfrost

21

19

32

27

Lös snö/snömodd

19

10

6

3

Spårslitage med barmark
i hjulspåren

5

4

4

9

Spårslitage med tunn is
i hjulspåren

3

1

3

3

100

100

100

100

Alla

38

66

29

1993/94

Torr barmark

52

28

1988/89

26

55

25

33

58

Resultatet kan sammanfattas på följande sätt:
Jämfört med väglagsundersökningarna 1985/86-1988/89 karakteriseras uppföljningen från 1993/94 i Gamleby arbetsområde och på Gotland av:
Fär A-saltvägar
0 mycket lägre andel torr barmark
0 mycket högre andel fuktig/våt barmark
0 totalt sett något högre andel barmark
- lägre andel hårda/packade is/snöväglag
- ungefär samma andel lös snö/snömodd
- ungefär samma andel spårslitage
- totalt sett något lägre andel icke-barmarksväglag.
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För ej saltade vägar
0 lägre andel torr barmark
0 högre andel fuktig/våt barmark
0 totalt sett ungefär samma andel barmark
- ungefär samma andel hårda/packade is/snöväglag
- lägre andel lös snö/snömodd
- högre andel spårslitage
- totalt sett ungefär samma andel icke-barmarksväglag.

6.2.2

Kopparbergs län

MINSALT-försöket i Kopparbergs län genomfördes under de tre vintrarna
1986/87-1988/89. Se referens 8. Väglagsobservationer utfördes då mellan mitten/slutet av oktober och slutet av april. Detta innebar att observationsperioden
under de tre vintrarna varierade mellan 26 och 29 veckor. Under vintern 1993/94
har uppföljningsperioden varit 22 veckor lång, från 22 november till 25 april.
För att få tidsmässig jämförbarhet mellan uppföljningarna har 4-6 veckor på hös- ten och ibland även 1 vecka på våren dragits bort från MIN SALT-observationerna.
Vädret i Kopparbergs län under de tre vintrarna kan kortfattat beskrivas på följande sätt enligt referens 8:
Vintern 1986/87 var kortare och betydligt kallare än normalt. Nederbördsmängden
i smält form var mindre än normalt i södra delenav länet och ungefär normal i
övriga delar. Antalet dygn då det fallit 2 2 cm snö var något färre än normalt .i
södra och mellersta länsdelarna och ungefär normalt i norr. För länet som helhet
var antalet halkdygn 20-25 % färre än normalt.
Vintern 1987/88 var normalt lång men betydligt mildare än normalt. Nederbördsmängden i smält form var större än normalt i hela länet och särskilt i norr. Antalet
dygn då det fallit 2 2 cm snö var ungefär normalt utom i norr som låg något över
det normala. För länet som helhet var antalet halkdygn 10-20 % fler än normalt.
Vintern 1988/89 var betydligt kortare och mycket mildare än normalt, speciellt
under högvintern. Nederbördsmängden i smält form var något större än normalt.
Antalet snödygn med 2 2 cm snö var färre än normalt och särskilt lågt i mellersta
delen av länet. För länet sammantaget var antalet halkdygn ungefär normalt trots
att vintern varit så mild.
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Som tidigare nämnts torde vintern 1993/94 vara bra lik en normalvinter.
Med hänsyn till de olika vintrarnas karaktär bör därför väglagsfördelningen från
1993/94 jämföras med fördelningarna från 1986/87 och 1987/88. En jämförelse
med den tredje, korta och mycket milda, vintern 1988/89 görs inte, då den skulle
bli alltför missvisande.

Mellan vintrarna 1986/87 och 1987/88 ändrades halkbekämpningsmetoden på
många vägar i Kopparbergs län. Exempelvis slutade man att salta vissa A-saltvägar och alla B-saltvägar. Dessa vägar halkbekämpades i stället med sand eller
krossmaterial. Detta innebar att omfattningen av vägnäten med olika halkbekämpningsmetoder varierade mellan första och andra vintern.
För att så långt möjligt jämföra samma vägar, redovisas väglaget 1986/87 och
l987/88 endast för de vägnät som båda vintrarna varit A-saltvägar respektive Ej
saltade vägar.
Omfattningen av det Ej saltade vägnätet torde stämma väl överens med vägnätet i
standardklass Bl-B2 under vintern 1993/94. Däremot är överensstämmelsen
sämre mellan A-saltvägnätet och vägnätet i standardklass A1-A4 under vintern
1993/94 eftersom de lågtrafikerade A-saltvägarna tillhörde de vägar som slutade
1 att saltas. Med största sannolikhet har därför A-saltvägarna i genomsnitt högre
trafikmängder 'än vägarna i standardklass Al-A4. Hur stor denna skillnad är har vi
emellertid inte beräknat.

Tabell 13 och 14 visar antalsmässiga väglagsfördelningar i Kopparbergs län för Asaltvägar och för Ej saltade vägar för en femmånadersperiod under tre vintrar.
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Tabell 13

Antalsmässiga väglagsfördelningar i Kopparbergs län. Vägtyp: A-saltVägar (1986/87-1987/88), vägar i standardklass A1-A4 (1993/94).

Tidsperiod: Ca 22 november - ca 25 april.
Väglagsklass

Antalsmässig väglagsfördelning

(%)

1986/87

1987/88

1993/94

Torr barmark

63

44

22

Fuktig/våt barmark

18

Packad snö/tjock is/
tunn is/rimfrost

11

6

9

Lös snö/snömodd

2

11

5

Spårslitage med barmark
i hjulspåren

6

1

16

Spårslitage med tunn is
i hjulspåren

0

1

5

100

100

100

Alla

VTI NOTAT 37-1995

81

37

81
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Tabell 14

Antalsmässiga väglagsfördelningar i Kopparbergs län. Vägtyp: Ej saltade Vägar (1986/87-1987/88), Vägar i standardklass Bl-B2
(1993/94). Tidsperiod: Ca 22 november - ca 25 april.

Väglagsklass

Antalsmässig väglagsfördelning

(0/0)

1986/87

1987/88

1993/94

21

17

Torr barmark

37

Fuktig/Våt barmark

10

Packad snö/tjock is/
tunn is/rimfrost

14

46

42

Lös snö/snömodd

11

15

10

Spårslitage med barmark
i hj ulspåren

24

8

8

Spårslitage med tunn is
i hjulspåren

4

4

5

100

100

100

Alla

47

6

27

18
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Resultatet kan sammanfattas på följande sätt:
Jämfört med väglagsundersökningarna 1986/87-1987/88 karakteriseras uppföljningen från 1993/94 i Kopparbergs län av:
Fär A-saltvägar

0

mycket lägre andel torr barmark

0

mycket högre andel fuktig/våt barmark

0

totalt sett mycket lägre andel barmark

-

ungefär samma andel hårda/packade is/snöväglag

-

ungefär samma andel lös snö/snömodd

-

mycket högre andel spårslitage

-

totalt sett mycket högre andel icke-barmarksväglag.
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För ej saltade vägar

0

lägre andel torr barmark

0

högre andel fuktig/våt barmark

0

totalt sett ungefär samma andel barmark

-

högre andel hårda/packade is/snöväglag

-

ungefär samma andel lös snö/snömodd

-

lägre andel spårslitage

-

totalt sett ungefär samma andel icke-barmarksväglag.

6.2.3

Västerbottens län

MINSALT-projektet i Västerbottens län genomfördes under vintrarna 1986/871988/89. Se referens 9. Väglagsobservationer gjordes då under oktober-april = 7
månader. Under vintern 1993/94 var uppföljningsperioden i Västerbottens läns
kustområde drygt 5 månader lång, från 7 november till 15 april.
För att få tidsmässig jämförbarhet mellan uppföljningarna har MINSALT-observationerna reducerats med ca 5 veckor på hösten och 2 veckor på våren.
Kortfattat kan vädret i Västerbottens läns kustområde beskrivas på följande sätt
under vintrarna 1986/87-1988/89 enligt referens 9.
1986/87
Vintern var betydligt kallare än normalt, speciellt under högvintern. Antalet
snödygn var bara drygt hälften av det normala. Antalet halkdygn var något färre än
normalt.

1987/88
Normal temperatur. Mycket snönederbördsrik vinter. Betydligt fler snödygn än
normalt. Något fler halkdygn än normalt.

1988/89
Något mildare än normalt. Högvintern mycket mildare. Färre snöd gn än normalt.
Antal halkdygn ungefär normalt.
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Vintern 1993/94 torde vara mycket lik en normalvinter.
Detta innebär att ett medelvärde av de tre väglagsfördelningarna 1986/87-1988/89
bör kunna jämföras ganska rättvist med fördelningen från vintern 1993/94.
Tabell 15 visar de antalsmässiga väglagsfördelningarna för saltade vägar i Västerbottens kustområde för en period på drygt 5 månader under fyra vintrar. Ingen
jämförelse görs mellan det Vägavsnitt på E4-an som slutade saltas under andra och
tredje MINSALT-vintern och de vägar som tillhör standardklass B1-B2 under
vintern 1993/94 eftersom skillnaderna i trafikmängd är alltför stora.

Tabell 15

Antalsmässiga väglagsfördelningar i Västerbottens län. Vägtyp: Asaltvägar (1986/87-1988/89), vägar i standardklass A1-A4 (1993/94).

Tidsperiod: Ca 7 november - ca 15 april N 5 månader.
Våglagsklass

Antalsmässig väglagsfördelning

(%)

1986/87

1987/88

1988/89

46

Fuktig/våt barmark

16

Packad snö/tjock is/
tunn is/rimfrost

12

25

20

19

Lös snö/snömodd

2

3

5

l

Spårslitage med barmark
i hjulspåren

24

22

12

25

Spårslitage med tunn is
i hjulspåren

0

10

12

25

100

100

100

100

Alla

15

24

30

1993/94

Torr barmark

62

25

.

21

51

26

4

30

Resultatet kan sammanfattas på följande sätt:
Jämfört med väglagsundersökningarna 1986/87-1988/89 karakteriseras uppföljningen från 1993/94 av:
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För A-saltvägar
0 lägre andel torr barmark
0 mycket lägre andel fuktig/våt barmark
0 totalt sett mycket lägre andel barmark
- ungefär samma andel hårda/packade is/snöväglag
- ungefär samma andel lös snö/snömodd
- mycket högre andel spårslitage, speciellt gäller detta spårslitage med tunn is i
hjulspåren
- totalt sett mycket högre andel icke-barmarksväglag.

6.3

Sammanfattning

De jämförelser som gjorts ovan mellan väglagsuppföljningen från 1993/94 och
äldre uppföljningar har inte gett helt entydiga resultat. Resultaten blir lite olika
beroende på Vilken jämförelse som görs.
Det kan också konstateras att väglagsfördelningarna kan variera relativt kraftigt
mellan olika vintrar och platser utan att man riktigt förstår orsakerna till detta.
Sådana svängningar kan iakttas i väglagsfördelningarna från såväl 1970-, 1980som 1990-talet.
Med de reservationer som angetts ovan bör följande beskrivning vara en rimlig
sammanfattning av jämförelserna. Jämfört med äldre väglagsundersökningar
karakteriseras uppföljningen från vintern 1993/94 av:
FÖr saltach vägar

0 mycket lägre andel torr barmark
0 mycket högre andel fuktig/våt barmark
0 totalt sett lägre andel barmark

- ungefär samma andel hårda/packade is/snöväglag
- ungefär samma andel lös snö/snömodd
- högre andel spårslitage
- totalt sett högre andel icke-barmarksväglag.
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För ej saltade vägar
0 lägre andel torr barmark
0 högre andel fuktig/våt barmark
0 totalt sett ungefär samma andel barmark
- ungefär samma andel hårda/packade is/snöväglag
- ungefär samma andel lös snö/snömodd
- ungefär samma andel spårslitage
- totalt sett ungefär samma andel icke-barmarksväglag.

Det kan även tilläggas att en särskild undersökning gjorts av proportionerna mellan fuktig och våt barmark under vintern 1993/94. Resultatet blev en oväntat hög
andel våt barmark. I genomsnitt var ungefär hälften av den fuktiga/våta barmarken
fuktig och hälften våt både på saltade och ej saltade vägar. Sett över landet var
andelen våt barmark högre i de södra delarna än i norr.
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7

ERFARENHETER

När beräkningar av väglagsfördelningarna skulle genomföras enligt den metodik
som angetts i kapitel 4 och 5 uppstod en del oväntade problem. Några av dem
kommenteras nedan.

7.1

Kvaliteten på insamlade data

Till skillnad från tidigare vintrar genomförde regionerna väglagsobservationer och
indataregistrering med minimalt stöd från divisionskontoret. Ledstjärnan var att
regionerna skulle ta hela ansvaret för uppföljningen. Regionerna erhöll emellertid
inga anvisningar eller datoranpassade rutiner för hur kontroller skulle göras av det
material som samlades in. Kvaliteten blev därför varierande.

Som en förberedelse för beräkningarna av väglagsfördelningar gjordes en översiktlig genomgång av hela materialet. Då upptäcktes många fel och brister. En del
av dessa kunde vi rätta till själva, en del fel eliminerades genom att hela observa-

tioner fick strykas, medan andra fel bara kunde åtgärdas med regionernas hjälp.
Med tanke på att det förflutit nästan 1/2 år sedan regionerna avslutade inmatning av
väglagsobservationerna valde vi att inte begära någon mer omfattande hjälp från
' deras sida.

Kvaliteten i datamaterialet förbättrades påtagligt av denna genomgång men fortfarande fanns en hel del kända, och sannolikt också vissa okända, fel kvar.

Ganska snart gav sig okända fel tillkänna. Ett mycket påtagligt problem uppstod
när vi konstaterade att prognoserad vädertyp saknades för nästan 1 400 observationer i landet. Sådana observationer kan inte användas för väglagsuppföljning,
eftersom man inte vet om de ska viktas med faktorn 1 eller 1/6.

Ännu värre var att 1 100 av dessa observationer härrörde från fyra på varandra
följande veckor i de sju prognosområdena i region Norr. Som nämnts .i avsnitt
5.1.3 var observationsperioden under vintern 1993/94 bara 4 1/2 månader lång i
norra Sverige. Om observationer från ytterligare fyra veckor skulle utgå, återstår
bara ungefär 3 1/2 av de tilltänkta 7 månaderna. Detta skulle ge mycket låg kvalitet
på en våglagsbeskrivning under vinterperioden.
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I valet mellan att helt stryka fyra veckors observationer i region Norr eller att ta
hänsyn till dem så gott det gick, fastnade vi för det senare alternativet. Vi bestämde följ ande regel för val av prognoserad vädertyp:
"Om nederbördstypen är snö eller regn + snö så väljs vädertyp l, i annat fall typ
2-4".
Den bristande kontrollen av insamlade data medförde också att observationerna
inte alltid var kompletta. Förutom att prognoserad vädertyp ibland saknades,
kunde det finnas ofullständigheter t.ex. beträffande nederbördstyp, väglagsbeskrivning, observationstidpunkt, standardklass och vägkategoritillhörighet. Sådana
ofullständigheter var inte särskilt vanliga men innebar att man fick olika antal
observationer då olika typer av beräkningar gjordes. Dessa skillnader hängde
samman med hur många observationer som sorterades bort då de saknade just en
viss typ av uppgift. Bortfallet var besvärande eftersom man inte visste om det
berodde på att vissa uppgifter saknades eller om det blivit något fel i villkoren för
beräkningen.

7.2

Observationsperiodens längd

- Som framgått tidigare är den fastlagda observationsperioden 4 månader i Syd- och
Västsveriges kustområden, 6 månader i inre Götaland och södra och mellersta
Svealand samt 7 månader i norra Svealand och Norrland. Den faktiska uppföljningsperioden för dessa tre områden var under vintern 1993/94 ca 4, 5 1/2 respektive 4 1/2 månader om man kräver att väglagsobservationer ska finnas från alla
prognosområden. Om vissa prognosområden utesluts kan observationsperioderna
ökas något.
Resultaten från framför allt norra Sverige gör att man blir betänksam. Att på basis
av data från ca 4 1/2 månader ange det genomsnittliga väglaget under en 7-månaders vinterperiod var inte precis vad vi tänkte oss när observationsperioder och
urvalskvoter lades fast i MB 105. Vad som förespeglade oss då, var att vi skulle

kunna fånga in väglaget under den väsentliga vinterperioden med hjälp av observationer. För tidsperioder därutöver skulle man med god noggrannhet kunna
bedöma vilket väglag som fanns på vägen.
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Nu hade emellertid situationen förändrats väsentligt i och med att uppföljningsperioden blivit så kort i norra Sverige. Att bedöma väglaget under flera månader
med vinterförhållanden på olika typer av vägar blir mest gissningar, och de: ;, " vi
inte betjänta av i detta sammanhang.
Det fanns då två sätt att komma vidare från denna situation. Det ena var att helt
utesluta norra Sverige från jämförelsema, det andra att begränsa jämförelserna till
i princip den tidsperiod då väglagsobservationer gjorts. Begränsade jämförelser
med väglagsinventeringarna från 1973 och 1977 gick ganska enkelt att göra. Det
var något krångligare att jämföra en avkortad vinterperiod med väglagsuppföljningarna från MINSALT-projektet.
Eftersom det är otillfredsställande att utesluta halva Sverige från jämförelserna
valdes det andra alternativet. Denna anpassning till de avkortade observati'onsperioderna gör dock att färre jämförelser kan göras och att säkerheten i resultaten
minskar.

7.3

Täckningsgrader

Som nämnts i kapitel 4 bör täckningsgraden för väglängd liggå på ungefär 1,0 för
4 det nationella stamvägnätet och kring 0,50 för övriga huvudvägar. För sekundära
och tertiära länsvägar bedöms den vara 0,05-0,10. Täckningsgraderna för trafikarbete kan väntas vara ungefär som för väglängd.
Beräkningar av täckningsgraderna visar att det finns stora avvikelser från ovanstående tal. För de nationella stamvägarna varierar täckningsgraden för väglängd
mellan 0,7 och 1,7, för övriga huvudvägar mellan 0,4 och 2,0 och för SoT-vägarna

mellan 0,05 och 0,3. Vad gäller täckningsgraden för trafikarbete är variationerna
ännu större.

Den väsentligaste orsaken till dessa skillnader torde vara att de översiktliga avgränsningar av de olika prognosområdenas vägnät som vi gjort inför utkörningarna av våglängd och trafikarbete ur vägdatabanken inte överensstämmer med de
detaljerade avgränsningar på observationsslingenivå som regionerna gjort.
Enligt MB 105 får varje observationsslinga tillhöra endast ett prognosområde. Då
vi inte känner till vilken indelning i observationsslingor som regionerna har gjort,
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kan en slinga mycket väl ha delats på två prognosområden i vår avgränsning. Att
regionerna hållit samman observationsslingor kan i vissa fall märkas genom att ett
prognosområde helt saknar Vägar i en viss vägkategori trots att sådana vägar bevisligen finns.
Ibland är täckningsgraden väldigt hög eller väldigt låg utan att man förstår orsaken. I ett prognosområde finns exempelvis ca 300 km SoT-vägar utan att en enda
observationsplats tagits med, dvs. täckningsgraden är lika med noll.

7.4

Jämförelse mellan olika typer av väglagsfördelningar

När uppföljningsresultat från vintern 1993/94 jämfördes med inventeringarna från
1973 och 1977 var väglagsfördelningarna av trafikarbetsmässig typ. Beträffande
MINSALT-resultaten avsåg jämförelserna antalsmässiga väglagsfördelningar.
En fråga som då naturligen uppkommer är vilka skillnader detfinns mellan dessa
två typer av väglagsfördelningar för en och samma vinter. Eftersom det togs fram
två typer av trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar inför jämförelsen med 1973
och 1977 års väglagsinventeringar, se avsnitt 6.1, och vi för fullständighetens
skull dessutom kompletterat med en tredje variant, kan en bred jämförelse göras
' mellan olika väglagsfördelningar.
Data från följande fyra typer av fördelningar finns tillgängliga:
Antalsmässig fördelning.

=%= Trafikarbetsmässig fördelning på
- ÄDT-nivå

- veckodagsnivå
- timnivå.

Gemensamt för dessa väglagsfördelningar är att de enskilda observationerna viktas med hänsyn till vädertyp och täckningsgrad för olika vägkategorier och prognosområden.
Därutöver behandlas de olika fördelningarna på följande sätt:
Antalsmässig fördelning: Ingen ytterligare sammanvägning görs; varje observation ges samma vikt.
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>*= Trafikarbetsmässig fördelning
- på ÄDT-nivå: Observationerna vägs samman med årsdygnstrafiken (ÃDT)
som vikter.
- på veckodagsnivå: Observationerna vägs samman med veckodagstrafiken
som vikter, dvs. hänsyn tas till ÅDT samt månad och veckodag (index enligt
tabell 3.1 i bilaga 3).
- på timnivå: Observationerna vägs samman med timtrafiken som vikter, dvs.
hänsyn tas till ÃDT samt månad, veckodag och timme (index enligt tabell
3.1 och 3.2 i bilaga 3).

Skillnaden mellan väglagsfördelningama kan sägas vara i vilken utsträckning man
tar hänsyn till trañkarbetet som går fram på det väglag som råder när observationen görs. I en antalsmässig väglagsfördelning tas ingen hänsyn alls till trafiken; i
de trafikarbetsmässiga fördelningarna i växande grad från ÄDT-nivån 'till timnivån.

I tabell 16 visas skillnaden i väglagsandelar mellan de timtrafikmässiga och antalsmässiga väglagsfördelningarna, dvs. de fördelningar som ligger längst ifrån
varandra vad gäller hänsynstagande till trafiken vid observationstillfället.
Jämförelsen baseras på vinterväglagsuppföljningen 1993/94 som delats upp på 3
' klimatzoner, 2 grupper av standardklasser, 3 tidsperioder och 5 väglagsklasser
enligt avsnitt 5.1. I tabellen redovisas ett medeltal för de 9 kombinationerna av
klimatzoner och tidsperioder.

Tabell 16

Skillnad i väglagsandelar (procentenheter) för olika väglag mellan
timtrafikmässig och antalsmässig väglagsfördelning. Medeltal för
olika klimatzoner och tidsperioder under vintern 1993/94.

Väglagsklass

Standardklass
A l-A4

Torr barmark

+5,3

+3,2

.
0
Fuktig/vat barmark

+2,8.

Packad snö/tjock is

"4 0

_59

*0,2 - 8,1

+2,7 - 7,2

-3,9

-4,0

Tunn is
Lös snö/snömodd
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B 1-B2

+4,0

+ 7,2
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Av tabell 16 framgår att skillnaderna i väglagsandelar kan vara betydande mellan
en timtrafikmässig och en antalsmässig väglagsfördelning. I den timtrafikmässiga
fördelningen är andelen barmark 7-8 procentenheter högre medan andelen
is/snöväglag är motsvarande lägre. Det är naturligt att den trafikarbetsmässiga
väglagsfördelningen har mer barmark, eftersom det är vanligare med barmark på
högtrafikerade än på lågtrafikerade vägar vid för Övrigt identiska yttre förhållanden.

Samma tendens kan med något undantag utläsas för de olika barmarks- respektive
is/snöväglagen.
Nästa steg i jämförelsen blir att undersöka skillnaderna mellan de tre typerna av
trafikarbetsmässig väglagsfördelning. I tabell 17 visas en jämförelse mellan timtrafikmässig och veckodagsmässig väglagsfördelning. Tabellen baseras på material från vintern 1993/94. Samma förutsättningar gäller som för tabell 16.

Tabell 17

Skillnad i väglagsandelar (procentenheter) för olika väglag mellan
timtrafikmässig och veckodagsmässig väglagsfördelning. Medeltal för
olika klimatzoner och tidsperioder under vintern 1993/94.

Väglagsklass

Standardklass
A1-A4

Torr barmark
.
0

+0,1

Fuktlg/vat barmark

+0,3

Packad snö/tjock is

0:0

Tunn is
Lös snö/snömodd

+ 0,4

B l-B2
-O,8
1
+ 0,6

+1,4

Ovo

_09- _ O 4

0,3 - 0,6

"02

093

Av redovisningen framgår att skillnaderna mellan dessa två typer av trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar i medeltal

mycket små, vanligen klart under 1 pro-

centenhet.

Den tredje och sista jämförelsen, den mellan timtrafikmässig och ADT-mässig
väglagsfördelning, redovisas i nästa tabell. För denna jämförelse gäller samma
förutsättningar som för tabell 16 ovan.
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Tabell 18

Skillnad i väglagsandelar (procentenheter) för olika väglag mellan
timtrafikmässig och ADT-mässig väglagsfördelning. Medeltal för
olika klimatzoner och tidsperioder under vintern 1993/94.

Väglagsklass

Standardklass
A l-A4

Torr barmark

0
.
Fuktig/vat barmark

Packad snö/tjock is

Tunn is
Lös snö/snömodd

+0,5

+0,1

+ 0,6

0:1

B 1-B2
-O,9

+1,5

+ 0,6

0,0

-OJ - 0,5

-O,2 - 0,6

"03

43,4

Även av tabell 18 framgår att skillnaderna mellan dessa typer av trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar i medeltal är mycket små, nästan alltid under 1 procentenhet

Jämförelserna under vintern 1993/94 mellan olika typer av väglagsfördelningar
kan sammanfattas på följande sätt.
i Skillnaden i väglagsandelar mellan en trafikarbetsmässig och en antalsmässig
väglagsfördelning kan vara betydande. Andelen barmark kan vara upp till 7-8
procentenheter högre i den trafikarbetsmässiga fördelningen, medan andelen
is/snöv'a'glag är motsvarande lägre.
Skillnaderna i väglagsandelar är mycket små, nästan alltid under 1 procentenhet,
mellan de tre typerna av trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar, dvs. på ÅDTnivå, veckodagsnivå och timnivå.
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DEFINITION AV VÄGLAG PÅ KÖRFÄLT
I de väglagsuppföljningar som görs enligt Metodbeskrivning 105 (MB 105)
beskrivs väglagetpå körfälten på ett mycket detaljerat sätt. Körfältet är uppdelat i
fem ytor - körfältskant, höger hjulspår, mellan hjulspår, vänster hjulspår och

vägmitt - och väglaget anges för varje yta. Den enda approximation som görs är
att väglaget i höger och vänster hjulspår antas vara lika. I uppföljningen lagras
därför väglaget bara för fyra ytor.
I VTI Notat T 83 "Instruktion för väglagsobservationer" används en väglagsindelning som är grövre. Där anges väglaget som en kombination av ett översiktligt
och ett eller två detaljerade väglag. Väglagsindelningen i Notat T 83 (eller ännu
grövre indelningar) har vanligen använts vid äldre Väglagsstudier. För att kunna
jämföra yngre och äldre väglagsundersökningar behövs således en översättning
mellan väglagsbeskrivningen enligt MB 105 och Väglagsindelningen i Notat T 83.
Med hjälp av följande definitioner översätts väglagsbeskrivningen enligt MB 105
till 23 av väglagen i Notat T 83.
Som förutsättning för definitionerna gäller att vid alla väglag utom spårslitage
med 3 spår ska alla fem ytorna beaktas. Vid 3-spårsväglag beaktas följande fyra
ytor: Körfältskant, höger hjulspår, mellan hjulspår och vägmitt.
l.

Torr barmark

Inget is/snöväglag förekommer på någon yta. Torr barmark finns på minst tre

[\)

ytor. På övriga ytor finns torr, våt eller fuktig barmark.
Våt barmark

lnget is/snöväglag förekommer på någon yta. Våt barmark finns på minst tre
ytor. På övriga ytor finns torr, våt eller fuktig barmark.
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3. Fuktig barmark
Inget is/snöväglag förekommer på någon yta. Torr barmark finns på högst två
ytor. Våt barmark finns på högst två ytor. På övriga ytor finns fuktig barmark.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls som återstoden av de rena barmarksväglagen när man sorterat bort torr och våt barmark).
4. Torr barmark med mittsträrg
Is/snöväglag finns i vägmitten. Torr barmark finns på minst tre av de övriga
ytorna. På den sista ytan finns torr, våt eller fuktig barmark. Det bör noteras att
torr barmark med mittsträng aldrig kan förekomma vid 3-spårsväglag.
5. Våt barmark med mittsträng
Is/snöväglag finns i vägmitten. Våt barmark finns på minst tre av de övriga
ytorna. På den sista ytan finns torr, våt eller fuktig barmark. Det bör noteras att
våt barmark med mittsträng aldrig kan förekomma vid 3-spårsväglag.
6. Fuktig barmark med mittsträng
Is/snöväglag finns i vägmitten. Torr barmark finns på högst två av de övriga
ytorna. Våt barmark finns på högst två av de övriga ytorna. På resterande ytor
finns fuktig barmark. Det bör noteras att fuktig barmark med mittsträng aldrig
kan förekomma vid 3-spårsväglag.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls som återstoden av barmarksväglagen
med mittsträng när man sorterat bort torr och våt barmark med mittsträng).
7. Torr barmark med kantsträng
Is/snöväglag finns i körfältskanten. Torr barmark finns på minst tre av de
övriga ytorna (på minst två av de övriga ytorna vid 3-spårsväglag). På den sista
ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.
8. Våt barmark med kantsträng
Is/snöväglag finns i körfältskanten. Våt barmark finns på minst tre av de
övriga ytorna (på minst två av deövriga ytorna vid 3-spårsväglag). På den sista
ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.
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9. Fuktig barmark med kantsträng
Is/snöväglag finns i körfältskanten. Torr barmark finns på högst två av de
Övriga ytorna (på högst en av de Övriga ytorna vid 3-spårsväglag). Våt barmark
finns på högst två av de övriga ytorna (på högst en av de övriga ytorna vid 3spårsväglag). På resterande ytor finns fuktig barmark.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls som återstoden av barmarksväglagen
med kantsträng när man sorterat bort torr och våt barmark med kantsträng).
10. Torr barmark med sträng mellan hjulspår
Is/snöväglag finns mellan hjulspåren. Torr barmark finns på minst tre av de
övriga ytorna (på minst två av deövriga ytorna vid 3-spårsväglag). På den sista
ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.
11. Våt barmark med sträng mellan hjulspår
Is/snöväglag finns mellan hjulspåren. Våt barmark finns på minst tre av de
övriga ytorna (på minst två av de övriga ytorna vid 3-spårsväglag). På den sista
ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.
12. Fuktig barmark med sträng mellan hjulspår
Is/snöväglag finns mellan hjulspåren. Torr barmark finns på högst två av de
övriga ytorna (på högst en av deövriga ytorna vid 3-spårsväglag). Våt barmark
finns på högst två av de övriga ytorna (på högst en av de övriga ytorna vid 3spårsväglag). På resterande ytor finns fuktig barmark.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls som återstoden av barmarksväglagen
med sträng mellan hjulspår när man sorterat bort torr och våt barmark med
sträng mellan hjulspår).
13. Spårslitage med barmark i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren
Barmark finns i hjulspåren. Packad snö eller tjock is finns som enda lager på
minst två av de övriga ytorna. På den sista ytan kan det finnas vilket väglag
som helst.

14. Spårslitage med barmark i spåren och tunn is/rimfrost utanför spåren
Barmark finns i hjulspåren. Tunn is eller rimfrost finns som enda lager på
minst två av de övriga ytorna. På den sista ytan kan det finnas vilket väglag
som helst.
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15. Spårslitage med barmark i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren
Barmark finns i hjulspåárim. Lös snö eller snömodd fixas som översta eller
enda lager på minst två ;i «. de Övriga ytorna. På den sista ytan kan det finnas
vilket väglag som helst.
16. Spårslitage med barmark i spåren och is/snöväglag utanför spåren
Barmark finns i hjulspåren. Is/snöväglag finns på minst två av de övriga
ytorna. På den sista ytan kan det finnas vilket väglag som helst.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls vid mindre enhetliga kombinationer
av is/snöväglag än de som definierats för väglagen 13-15. Man kan också säga
att väglag 16 är restposten av spårslitage med barmark i spåren. Eftersom
definitionen av väglag 16 även täcker väglag 13-15 är det viktigt att väglag 16
testas efter det att man identifierat och sorterat bort väglag 13-15).
17. Spårslitage med tunn is i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren
Tunn is finns som enda lager i hjulspåren. Packad snö eller tjock is finns som
enda lager på minst två av de övriga ytorna. På den sista ytan kan det finnas
vilket väglag som helst.
18. Spårslitage med tunn is i spåren och rimfrost utanför spåren

Tunn is finns som enda lager i hjulspåren. Rimfrost finns som enda lager på
minst två av de övriga ytorna. På den sista ytan kan det finnas vilket väglag
som helst.

19. Sñpårslitage med tunn is i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren
Tunn is finns som enda lager i hjulspåren. Lös snö eller snömodd finns som
översta eller enda lager på minst två av de övriga ytorna. På den sista ytan kan
det finnas vilket väglag som helst.
20. Spårslitage med tunn is i spåren och andra is/snöväglag utanför spåren
Tunn is finns som enda lager i hjulspåren. Andra is/snöväglag än tunn is finns
på minst två av de övriga ytorna. På den sista ytan kan det finnas vilket väglag
som helst.

(Det bör påpekas att detta väglag erhålls vid mindre enhetliga kombinationer
av is/snöväglag än de som definierats för väglagen 17-19. Man kan också säga
att väglag 20

restposten av spårslitage med tunn is i spåren. Eftersom defi-
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nitionen av väglag 20 även täcker väglag 17-19 år det viktigt att väglag 20
testas efter det att man identifierat och sorterat bort väglag 17-19).
2l. Tunn is/rimfrost
Tunn is eller rimfrost finns som enda lager i hjulspåren. På övriga ytor kan det
finnas vilket väglag som helst.
(Eftersom definitionen av väglag 21 även täcker väglag 17-20 är det viktigt att
väglag 21 testas efter det att man identifierat och sorterat bort väglag 17-20).
22. Packad snö/tjock is
Packad snö eller tjock is finns som enda lager i hjulspåren. På Övriga ytor kan
det finnas vilket väglag som helst.
23. Lös snö/snömodd
Lös snö eller snömodd finns i hjulspåren som Översta eller enda lager. På
övriga ytor kan det finnas vilket väglag som helst.
24. Övriga väglag
Här samlas de väglagsbeskrivningar enligt MB 105 som inte kunnat översättas
till de väglag som definierats ovan. De bör skrivas ut och gås igenom manuellt
för att kontrollera om det finns luckor i översättningen. Även felaktigt ifyllda
väglagsbeskrivningar kommer att tillhöra denna grupp.

Denna indelning är mycket detaljerad. Skälet till det är att jämförelser ska kunna
göras både med väglagsundersökningar som gjorts med Notat T 83 som grund och
med ännu äldre undersökningar, t.ex. väglagsstudierna från 1973 och 1977. Beroende på vilken jämförelse man vill göra, slås de 23 väglagen ovan samman till 5
eller 6 grupper.
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Tabell 3:1 Index för omräkning från årsdygnstrafik (ÃDT) till veckødagstrafik.

VECKODÅGSlNDEX FÖR TRAFIKMÅNGD UNDER OLIKA VINTERMÅNADER

Månad

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Okt

0,976

0,956

0,987

1,010

1,130

0,899

0,956

Nov

0,921

0,900

0,914

0,927

1,016

0,753

0,798

Dec

0,815

0,821

0,812

0,865

0,928

0,716

0,676

Jan

0.799

0.773

0,798

0,806

0,861

0,648

0,639

Feb

0,835

0,834

0,839

0,845

0,930

0,745

0,734

Mrs

0,885

0,874

0,897

0,921

0,990

0,815

0,835

Apr

0,994

0,967

1,003

1,010

1,060

0,893 '

0,907
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Tabell 3:2 Index för omräkning från veckodagstrafik till timtrafik.

TIMTRAFIKINDEX FÖR OLIKA VECKODAGAR

Timne

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

00

0.006936

0.008272

0.008399

0.008929

0.007967

0.012620

0.012995

01

0.004096

0.005050

0.005233

0.005377

0.005262

0.009897

0.013882

02

0.002982

0.003647

0.003888

0.003878

0.003683

0.006248

0.007507

03

0.003283

0.003607

0.003761

0.003770

0.003466

0.004082

0.003784

04

0.006586

0.006190

0.005866

0.005942

0.005292

0.004169

0.002725

05

0.019052

0.016175

0.015518

0.015443

0.013365

0.006906

0.003686

06

0.053704

0.050638

0.049427

0.047915

0.040858

0.014328'

0.007466

07

0.060725

0.058977

0.057042

0.055242

0.047093

0.024604

0.011945

08

0.055748

0.055827

0.054185

0.052396

0.045226

0.041597

0.019375

09

0.053583

0.052480

0.051272

0.050292

0.046677

0.063845

0.033063

10

0.057881

0.055337

0.054533

0.054189

0.053625

0.081931

0.050453

11

0.060274

0.057238

0.056617

0.057301

0.058031

0.085881

0.062902

12

0.060842

0.058680

0.058856

0.059543

0.062905

0.082695

0.071695

13

0.061564

0.059632

0.060392

0.061578

0.067874

0.080275

0.077607

14

0.063526

0.062800

0.063542

0.064882

0.073329

0.077720

0.082680

'15

0.069510

0.070323

0.070934

0.072202

0.079402

0.073520

0.085594

16

0.088302

0.091147

0.091523

0.090325

0.091102

0.068352

0.089216

17

0.071867

0.074407

0.075170

0.075759

0.080839

0.063825

0.089506

18

0.058774

0.060846

0.061870

0.063757

0.068778

0.057406

0.081729

19

0.042335

0.044438

0.045121

0.046561

0.049992

0.044359

0.066702

20

0.034372

0.036015

0.036357

0.035917

0.035351

0.034051

0.051707

21

0.029661

0.031138

0.031779

0.031217

0.025747

0.026903

0.037281

22

0.020783

0.022765

0.024135

0.023176

0.019925

0.019058

0.022787

23

0.013613

0.014371

0.014580

0.014410

0.014211

0.015729

0.013711
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