ISSN 0347-6049

VT/meddelande

614

1989

Vinterväglagsmodell på
Ett första

makronivå.

försök

Staffan Möller

w Väg 06/1 Trä,/If[ St]tllIBt

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) * 581 01 Linköping

Swedish Road and Traffic Research institute * S-581 01 Linköping Sweden

ISS/V 0347-5049

V meddelande i_
6

7.989

Vin terväglagsm ade/I på makronivâ.
Ett första försök
Staffan Möller

T'IVäg-. 00/1

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) - 587 0 1 Linköping

IIStII'ütBt Swedish Road and Traffic Research Institute o 8-587 01 Linköping Sweden

FÖRORD
Denna undersökning har planerats och genomförts i samråd med Per-

Gunnar Land, Vägverket. Synpunkter

påmanuskript eller modell har

förutom av Per-Gunnar Land lämnats av Gunnar Carlsson, Karl-Olov

Hedman och Gudrun Öberg, samtliga VTI. Gunilla Ragnarsson, VTI har
beräknat/omformat väglagsfördelningar enligt modell respektive observationer inför testen av modellen. Manuskriptet har renskrivits av Siv-Britt
Franke och Monica Lorichs, VTI.
Ett stort tack till ovan nämnda personer och till andra som på olika sätt

bidragit till att undersökningen kunnat genomföras.

Staffan Möller

VTI MEDDELANDE 614

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

REFERAT
ABSTRACT

IV

BAKGRUND

3.1
3.2
3.3
3.4!-

MODELLKONSTRUKTION
Definitioner och förklaringar
Dataunderlag
Bearbetning av

data

Ansats tili makromodeli
TEST AV MAKROMODELLEN

\I\J1\J1\ J\. J

MÅLSÄTTNING

16

4.1

Metod

4.2

Resultat och kommentarer

17

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

38-

REFERENSER

42

VTI MEDDELANDE 614

VINTERVÄGLAGSMODELL PÅ MAKRONIVÅ. ETT FÖRSTA FÖRSÖK
av Staffan Möller

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT '

Vinterväglagsmodellen på makronivâ syftar till att beskriva hur väglaget
på ett vägnät under en vinter beror av väderförhållanden och halkbekämpningsmetoder.
Under vintrarna 1973 och 1977 gjordes rikstäckande inventeringar av
väglaget. Data från dessa inventeringar har utnyttjats för att utveckla en
första version av en makromodell.

Indata till modellen är

-

en beskrivning av temperatur- och nederbördsförhållanden för vintern
som helhet,

-

halkbekämpningsmetod,

-

vägnätets belägenhet i landet.

Som utdata ger modellen totalt för vintern en väglagsfördelning, d v 5 de
olika andelarna av följande fem väglag
-

i -

torr barmarkä

våt/fuktig barmark,

-

lös snö/snömodd,

-

packad snö/ tjock is,

-

tunn is.

För att testa modellen har 14 observerade väglagsfördelningar från olika
platser och vintrar valts ut. Observationerna har gjorts i olika delar av
landet och på vägar med olika halkbekämpningsmetoder. Själva testen har
gjorts som jämförelser mellan modellberäknade och observerade väglagsfördelningar.
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II

Jämförelserna visar att modellen i sin nuvarande form inte kan beskriva
väglaget med önskad noggrannhet. Det är dock svårt att verkligen avgöra
om en makromodeil gör godtagbara beskrivningar av väglaget eller ej
utifrån den typ av jämförelser som kunnat göras här, eftersom modellen

syftar till att ange väglaget i genomsnitt på ett helt vägnät, medan de
observationer man jämfört med härrör från kortare vägavsnitt.
Ett av de tillfällen då modellen ofta slår fel är när stabila, vanligen kalla
och nederbördsfattiga, väderförhållanden uppstår. Då bibehålls i verkligheten ofta det väglag som fanns i inledningen av den stabila perioden.

Genom sin uppbyggnad ger dock modellen alltid en :fördelning mellan olika
väglag som för en sådan period inte blir korrekt. Om den stabila perioden
blir tillräckligt lång kommer de avvikelser som då uppstår mellan modell

och observationer att medföra dålig överensstämmelse för vinterperioden
som helhet.

De huvudsakliga Skälen till att modellen inte korrekt beskriver väglaget
vid kalla, stabila väderförhållanden är att
-

modellen inte kan beakta föregående dags väglag när aktuell dags

väglag ska beskrivas
-

modellen inte kan särskilja olika dygnsmedeltemperaturer om de är

lägre än -2,5 oC. Minus ZOOC är således likvärdigt med -3°C.
Den första av dessa båda brister är en funktion av att modellen är
konstruerad för väglagsbeskrivningar på översiktlig nivå, medan den andra
har uppstått genom den grova upplösning som underlagsdata har.
Slutsatsen vad gäller detta första försök till vinterväglagsmodell på
makronivå är att modellen fått en alltför grov och okänslig struktur för
att fungera tillfredsställande, Huvudorsaken till detta är som nämnts
storleken och upplösningen på det 'dataunderlag som modellen baseras på.
Som förutsättning för detta projekt har också gällt att alltför mycket
detaljarbete inte ska läggas ned innan man fått erfarenhet av en makromodells möjligheter och begränsningar i grova drag.
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III

En möjlig handlingSlinje är att genom utvecklingsarbete förbättra funktionen hos nuvarande makromodell. Innan ett sådant arbete påbörjas bör

man dock överväga om en annan handlingslinje kan vara effektivare,
nämligen att först satsa resurser på. att utveckla en mer detaljerad

väglagsmodell - en mikromodell - för att sedan förgrova denna till att
fungera som makromodell.

Som tidigare nämnts har försöket att konstruera en makromodell inte i
detta första skede lett till slutmålet, d v 5 en väl fungerande modell. Dock

har försöket gett värdefulla erfarenheter av hur verkligheten ser ut och
insikter om väglagsmodellers möjligheter och begränsningar. Därav följer
att inriktningen av det fortsatta arbetet med väglagsmodeller blivit
väsentligt klarare.
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IV

Macromodel for road surface conditions during wintertime - initial results
by Staffan Möller
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT
The aim of the macromodel is to describe how road surface conditions in a

road network depend on weather conditions and type of anti-Skid treatment.

During the winters of 1973 and 1977 inventories of the road surface
conditions were made, covering the whole network of Swedish roads. Data
from those inventories has been used to develop an initial version of a
macromodel.
Input to the model comprises:
-

a description of temperature and weather conditions for the winter as
a whole

-

type of anti-Skid treatment

-

location in the road network

Output from the model consists of a distribution of road surface conditions, i.e. the different percentages of the following five road surface
conditions

-

dry bare ground

-

wet/ moist bare ground

-

loose snow/slush

-

packed snow/thick ice

-

black ice.

In order to test the model, 14 observed distributions of road surface
conditions from different places and winters were selected. Observations
were made in different parts of the country covering roads with different
VTI MEDDELANDE 614

types of anti-Skid treatment. The model was tested by means of comparisons between distributions of road surface conditions calculated with
the model on the one hand and observed distributions on the other.

The comparisons showed that, in its present form, the model cannot
describe the road surface condition with the degree of accuracy that is
desired. However, it is difficult to ascertain whether a macromodel really
describes the road surface condition in an acceptable way on the basis of

the comparisons made here, since the model is designed to describe the
road surface condition on an entire road network, while the observations
used in these comparisons relate to shorter road distances.
One of the occasions when the model often shows discrepancies is when
stable weather conditions, usually cold and with low precipitation, set in.
In reality, the road surface conditions that exist at the beginning of the
stable weather period will often prevail during the whole period. Owing to
its structure the model, however, always calculates a distribution of road
surface conditions which is not correct for such

a period. If the stable

period is long enough, the difference that occurs between model and

observations during this period will result in poor correspondence during
the winter as a whole.

The main reasons why the model does not correctly describe road surface
conditions in cold, stable weather are as follows:
-

the

model is incapable of taking into account the

road surface

conditions of the previous day while in the process of describing
current road surface conditions

«

the model is incapable of distinguishing between average, 24-hour

temperatures if they fall below - 2.5°C- ThUS, 'ZOOC equals '30C9
according to the model.

The first-mentioned of these shortcomings arises through the fact that
the model was designed to describe road surface conditions on a general
level. The second shortcoming has arisen as a consequence of the coarse
resolution of input data.
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VI

The conclusion from this first attempt at a macromodel for road surface

conditions during wintertime is that the model has a far too insensitive
structure to work satisfactorily. As has been pointed out above, the main
reason for this is the size and resolution of the data on which the model is
based. Also, the project was undertaken on the clear understanding that

excessively detailed work ought to be avoided at this stage before
experience of a macromodel as such - with its possibilities and limitations
- had been gained in some degree.
One line of action would be to improve the performance of the present

macromodel through further development. Before starting this work it
should be considered, however, whether another line of action would be
more efficient, viz to concentrate first on developing a more detailed

road surface condition model - a micromodel - later altering it to operate
in a less detailed way as a macromodel.
As has been mentioned already, the initial results of the tests with a

macromodel have not led to the final goal, i.e. a model with satisfactory
performance. However, the tests have yielded valuable insight into the

practical problems of designing models of road surface conditions generally.

The insight afforded by the tests with the macromodel will thus more
clearly direct future work on models of road surface conditions.
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l.

BAKGRUND

I Norge pågår utveckling av en väglagsmodell. Ambitionen är att utveckla
modellen på två nivåer; en översiktlig nivå kallad makronivån och en
detaljerad nivå kallad mikronivån.
Makromodellen är tänkt att i grova drag kunna ange fördelningen av olika
väglag under en vinter med hjälp av väderdata och trafikdata.

Mikromodellen är avsedd att vara ett planeringsinstrument för Vinterväghållning. Den förväntas ge svar på hur vinterväghållningsåtgärderna
påverkar väglaget.
Under vintrarna 1973 och 1977 gjordes i Sverige inventeringar av väglaget. Data från dessa inventeringar kan utnyttjas för att utveckla en
första version av en svensk väglagsmodell på makronivå.
En skiss till hur utvecklingen av makromodellen kan genomföras beskrivs i
referens l.
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2.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen för detta projekt är att utveckla och i viss mån testa. en

första version av en väglagsmodell på makronivå.
»Modellen syftar till att grovt beskriva hur väglaget på

en vinter beror av väderlek och halkbekämpningsmetod.
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ett vägnät under

3.

MODELLKONSTRUKTION

3.1

Definitioner och förklaringar

Indata till modellen är beskrivningar av väderleken (väderklasser) samt
vägens halkbekämpningsmetod och eventuellt regionstillhörighet. Utdata

är fördelningen mellan olika väglag under vinterperioden.
Följande definitioner, huvudsakligen hämtade från referens 2, används:

Väderklasser

Väderklass

Dygnsmedeltemp (OC)

kl 19 föregående dag till
kl 19 aktuell dag

Nederbörd (mm smält form)

kl 19 föregående dag till
kl 19 aktuell dag

V 1

< -2,5

< 1

V 2

< -2,5 '

_>_ 1

V 3

-2,5 - +1,4

< 1

V 4

-2,5 - +1,4

_>_ 1

V 5

_>_ +1,5

< 1

V 6

i +1,5

3 l

Halkbekämpningsmetoder

Modellens beteckning

Vägverkets beteckning

A-salt

Kemisk, A-salt

Övrig

Kemisk, B-salt
Mekanisk

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 jämfört med
sandning ger påtagligt bättre effekt, t ex vid underkylt regn.

I övrigt

sandas B-saltvägen.
Med mekaniskt halkbekämpad väg menas väg som normalt sandas under
hela vinterperioden.

Regionstillhörighet

Region

Ingående län

Södra

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

Mellersta

AB, C, D, E, F, G, P, R, T och U

Norra

5, W, X, Y, Z, AC och BD

Väglag

Väglagsklass

Ingående väglag*

F 1

torr barmark

F 2

våt barmark, fuktig barmark

F 3

lös snö, snömodd

F 4

packad snö, tjock is

F 5

tunn is

Vinterperiod
Vinterperioden i modellen omfattar månaderna oktober t o m april = 7
månader.

*

Det bör påpekas att i väglagsklasserna även ingår kombinationer av
väglag vilket inte anges här. Fullständig beskrivning av alla ingående
väglag/ väglagskombinationer framgår av bilaga 4.
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3.2

Dataunderlag

Under vintermånaderna januari-april och oktober-december 1973 utförde

Vägverkets personal väglagsobservationer i samband med att trafikräkneapparater sattes ut eller togs in för de ordinarie trafikräkningarna. Ett
mycket stort antal punkter på vägnätet observerades, varje punkt under
ett par gånger under vintern. Sammanlagt gjordes ca 30 000 väglagsobser-

vationer på det statliga vägnätet.
Eftersom resultat grundade på endast en vinterperiod ansågs
genomfördes nya observationer under

osäkra

samma månader vintern 1977.

Denna gång observerades väglaget i ett litet antal punkter på vägnätet, ca
140 st. I gengäld besöktes varje punkt ofta, ca 70 gånger, under vintern.
Sammanlagt gjordes

detta år ca

10 000 väglagsobservationer på det

statliga vägnätet.
På basis av dessa väglagsinventeringar skattade GTS (Gruppen för tilläm-

pad statistik) trafikarbetets fördelning på olika väglag.
Trafikarbetsskattning-rn_ 1973 omfattade hela det statli
täcktes av detta års trafikräkningar, medan 1977 års skattningar omfattade hela det statliga vägnätet med undantag för ettmindre antal vägar i
södra Sverige och inom tätort. Dessutom begränsades skattningarna för
1977 till att endast omfatta kl 05 - 23 under dygnet.

Trafikarbetets fördelning på olika väglag 1973 och 1977 redovisades sedan
uppdelat på

många olika sätt

t ex

efter region, väderleksklass och

halkbekämpningsmetod (referens 2).

3.3

i

Bearbetning av data

Ur underlagsmaterialet till 1973 års väglagsinventering (referens 3) erhålls, efter enkel bearbetning, trafikarbetets fördelning på fem väglag,

sex väderklasser och tre regioner. Samtidig uppdelning fås också på vägar
med halkbekämpningsmetoderna Salt respektive Ej salt.
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Ur underlagsmaterialet till 1977 års väglagsinventering (referens 3) erhålls, också efter enkel bearbetning, trafikarbetets fördelning på fem
väglag, sex väderklasser och tre regioner. Samtidig uppdelning fås också
på vägar med halkbekämpningsmetoderna A-salt respektive Ej salt.

För vägar med halkbekämpningsmetod B-salt i 1977 års inventering kan
önskad uppdelning inte helt erhållas ur underlagsmaterialet.

Det som

saknas är samtidig uppdelning på tre regioner och tre is/snö-väglag F3, F4
och F5 givet att uppdelning redan gjorts på väderklasser.
Det underlag som finns visar dels regionerna uppdelade men de tre is/ snöväglagen sammanslagna till ett väglag, dels is/snö-väglagen uppdelade
men regionerna sammanslagna till en (hela landet).

Detta problem har

approximativt lösts genom ett prövningsförfarande där cellvärdena har

skattats i de väglags/regions-matriser där radsummor och kolumnsummor
varit kända, figur 3.1. ,Lösningen är således bara en av många tänkbara. _

R E GI ON
IS_/_SNÖVAGLAG

Hela
Södra

Mellersta

Norra

landet

F3

a

b

c

3

F4

d

e

f

K

F5

g

h

1

L

M

N

O

P

is/snö- _

väglag

Figur 3.1.

Väglags/regions-matris. Radsummor och kolumnsummor (versaler) är kända. Cellvärdena (gemena) skattas.

Slutresultatet av databearbetningen utgörs av trafikarbetets fördelning på

fem väglag, sex väderklasser, tre regioner och vägar med två (1973)
respektive tre (1977) halkbekämpningsmetoder.
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3.4

Ansats till makro modell

Modellansatsen utgår från de i föregående avsnitt nämnda trafikarbetsfördelningarna från 1973 och 1977.
En trolig översättning

mellan de olika beteckningar på halkbekämp-

ningsmetoder som används i 1973 och 1977 års inventering samt av
vägverket framgår av tabell 3.1 (referens 2). Komplettering har även
gjorts med de beteckningar som används i modellen.

Tabell 3.1

Modell

Trolig översättning mellan olika beteckningar på halkbekämpningsmetoder.

Inventering 1973

A-salt

Salt

Övrig

Ej salt

Inventering 1977

Vägverket

A-salt

Kemisk, A-salt

B-salt

Kemisk, B-salt

Ej salt

Mekanisk

De på detta sätt sammanslagna trafikarbetsfördelningarna från 1973 och
1977 uttryckta i M axelparkm/vinter visas i bilaga 1A och 15. På grund
av avrundning till heltal fås inte alltid fullständig överensstämmelse
mellan summan av cellvärdena och totalsumman.

Som nämnts i avsnitt 3.3 har endast en ungefärlig trafikarbetsfördelning
för B-saltvägnätet vid is/snö-väglag kunnat beräknas för år 1977. Trafikarbetsfördelningen för de sammanslagna halkbekämpningsmetoderna (Bsalt + Ej salt) 1977 är emellertid inte särskilt känslig för om fördelningen

för B-saltvägnätet skulle vara något fel eftersom trafikarbetet på Ej
saltat vägnät klart dominerar. För att ge en bild av relationerna mellan
B-saltvägar och Ej saltade vägar kan nämnas att trafikarbetet på Bsaltvägar vid is/ snö-väglag utgör ca 16 % av det totala vägnätets (B-salt +

Ej salt) trafikarbete vid is/snö-väglag.
I bilaga 2A och 25 visas de sammanslagna trafikarbetsfördelningarna för
1973 och 1977 uttryckta i procent.

VTI MEDDELANDE 614

Om de procentuella trafikarbetsfördelningarna för 1973 jämförs med 1977

framgår bl a följande:
*

för sammanslagna regioner (hela landet) och väderklasser vid halkbe-

*

för sammanslagna regioner och väderklasser vid halkbekämpnings-

*

för sammanslagna väderklasser men uppdelade regioner är skillnaderna
i trafikarbetsfördelning på olika väglag med ett undantag ganska små
(högst 5 procentenheter) vid båda halkbekämpningsmetoderna.

*

för sammanslagna regioner men uppdelade väderklasser är skillnaderna
i trafikarbetsfördelning på olika väglag med tre undantag måttliga

kämpningsmetod Salt respektive A-salt finns inga skillnader i trafikarbetsfördelning på olika väglag.
metod Ej salt respektive B-salt + Ej salt finns bara små skillnader
(högst 3 procentenheter) 1 trafikarbetsfördelning på olika väglag.

(högst ca 10 procentenheter) vid båda halkbekämpningsmetoderna.
*

för samtidig uppdelning på regioner och väderklasser är skillnaderna i

trafikarbetsfördelning på olika väglag ibland stora, något som ofta
sammanfaller med att bakomliggande trafikarbeten är relativt små
(mindre än ca 50 M axelparkm).

Om de procentuella trafikarbetsfördelningarna 1973 och 1977 för varje
väderklass jämförs region för region finner man följande:
*

det finns en mycket tydlig tendens till att andelen barmark minskar
och andelen is/snö-väglag ökar på det saltade vägnätet ju längre norrut
man kommer.

*

samma tendens finns på det övriga vägnätet men är inte riktigt lika

*
*

tydlig.

på det saltade vägnätet finns en tydlig tendens till att andelen av varje

enskilt is/snö-väglag (F 3-F 5) ökar ju längre norrutman kommer.
på det övriga vägnätet finns samma tendens fast mindre tydlig.

Som ovan konstaterats syns inga skillnader mellan åren i väglagsfördelning
på det saltade vägnätet vid sammanslagna väderklasser och regioner
medan en viss skillnad märks på det övriga vägnätet.

Skillnaden kan

beskrivas som att det övriga vägnätet har 5 procentenheter lägre andel
barmark, och därmed 5 procentenheter högre andel is/snö-väglag, år 1977

jämfört med 1973.
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Detta kan tyda på att vintern 1977 varit något kallare eller snörikare än
vintern 1973 men att detta bara ger obetydliga skillnader i väglag på det

saltade vägnät som redan i utgångsläget har nästan 90 °/o barmark.
Skillnaden kan emellertid också antyda att vägverket kompenserat de
kanske vintrigare förhållandena 1977 på det saltade vägnätet genom att
saltningsfrekvensen ökat jämfört med vintern 1973.
En genomgång av meteorologiska uppgifter för de båda vintrarna tyder på

att vintern 1977 var något kallare och nederbördsrikare än vintern 1973.
För att bedöma om hypotesen om den ökade saltningsfrekvensen kan vara
riktig kan följande resonemang föras.

En något kallare eller snörikare vinter borde medföra en minskning i
andelen barmark och en ökning i andelen is/snö-väglag.
Om de ändringar i väglag som en övergång från sandade till saltade vägar
medför (referens 4) även gäller om saltningsfrekvensen ökar på en redan
saltad väg borde en ökad saltning ge följande väglagsändringar.

*

andelen våt/ fuktig barmark ökar,

*

andelen snömodd ökar,

*

andelen packad snö/ tjock is minskar,

*

andelen tunn is minskar,

*

andelen lös snö och torr barmark blir i stort sett oförändrad.

De väglagsändringar som borde erhållas av de antagna effekterna av
vintrigare förhållanden och ökad saltningsfrekvens 1977 jämfört med 1973

framgår av tabell 3.2.
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Tabell 3.2

Bedömda väglagsförändringar till följd av vintrigare förhållanden och ökad saltningsfrekvens.

Ä n d ring
Väglag

Mer vinter

Mer salt

Torr barmark

minskar

oförändrad

Våt/ fuktig barmark

minskar

ökar

Lös snö

ökar

oförändrad

Snömodd

ökar

ökar

Packad snö/ tjock is

ökar

minskar

Tunn is

ökar

minskar

'

Det kan därvid noteras att för vissa väglag ger mer vinter tillsammans
med mer salt motriktade ändringar, d v 5 möjligheter att kompensera. Om

resultatet av de motriktade ändringarna blir en ökning eller minskning är
svårt att bedöma utan pålitliga siffervärden.
För torr barmark torde dock nettoresultatet bli en minskning medan det

för lös snö och snömodd borde bli en ökning.
Om dessa resonemangsvis erhållna väglagsförändringar jämförs med de

observerade väglagfördelningarna från 1973 och 1977 enligt tabell 3.3
nedan, finner man inget väsentligt som motsäger att saltningsfrekvensen
har ökat mellan 1973 och 1977. En förutsättning för denna slutsats är det

rimliga antagandet att påverkan på väglaget av de olika vinterförhållandena och den ökade saltningen båda har varit små och av ungefär samma
storleksordning. Referens 5 och 6 styrker också att saltningen ökat mellan

1973 och 1977.

VTI MEDDELANDE 614

ll

Tabell 3.3.

Observerade väglagsfördelningar vintrarna 1973 och 1977.

Väglagsfördelning
Väglag

1973

1977

Skillnad 77-73

Torr barmark

54,0

53,7

-0,3

Våt/fuktig barmark

341,9

34,7

-0,2

Lös snö/snömodd

3,5

4,1

+0,6

Packad snö/tjock is

2,4

2,2

-0,2

Tunn is

5,2

5,3

+0,1

100,0

* 100,0

0,0

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att risken för att bygga in
väsentliga fel i modellen genom att jämställa 1973 och 1977 års väglagsinventeringar är obetydlig.
Det grundläggande

antagandet för modellen är

att skillnader mellan

vintrarna 1973 och 1977 i trafikarbetets procentuella fördelning på olika
väglag för given region, halkbekämpningsmetod och väderklass endast
beror på storskaliga skillnader mellan respektive vinters klimat samt
osäkerheter i trafikarbetsskattningar och väglagsobservationer. Med storskaliga skillnader i klimat menas sådana förhållanden som inte till fullo
fångas in av begreppet väderklass. Ett exempel på storskaliga skillnader
kan vara om en vinter varit kall eller mycket kall respektive mild eller
mycket mild. Detta beaktas inte fullt ut eftersom fyra väderklasser har
Öppna temperaturintervall. Ett annat

exempel kan vara om

vintern

karaktäriseras av växlande väderförhållanden eller långa, stabila väderperioder. Detta beaktas inte alls eftersom ett dygns väderklass bestäms
oberoende av föregående dygns väderklass.

Skillnader i trafikarbetets procentuella fördelning på väglag mellan 1973
och 1977 på det saltade vägnätet antas sålunda inte bero på att väghållaren tycks ha ökat saltningsfrekvensen något mellanåren.
För att utjämna skillnaderna mellan 1973 och 1977 års trafikarbetsfördelning beräknas ett ovägt medeltal mellan de båda vintrarnas procentuella
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trafikarbetsfördelningar (bilaga 3).

I de fall trafikarbetet varit ringa ena

vintern har dock medeltalet helt eller till största delen grundats på andra
vinterns fördelning.
Bilaga 3 antas således spegla hur trafikarbetet normalt fördelas på. olika
väglag vid olika väderklasser, regioner och halkbekämpningsmetoder.
I modellen förutsätts den oberoende variabeln vara väderklassfördelningen

aktuell vinter och den beroende variabeln väglagsfördelningen, för given
halkbekämpningsmetod och region.
I ekvationsform kan modellen formuleras enligt följande.
Beteckningar

U:

väglagsfördelning (%)

Fi:

väglagsklass

i = 1, 2, 3, 4, 5

Vj:

väderklass

j = 1, 2, 3, 4, 5, 6

vi:

andel dagar under vintern
med väderklass V j (%)

kij:

koefficient som beskriver andelen av

väglagsklass Fi vid väderklass Vj (%)

Definitionen av kij framgår nedan:

Väderklass

Våglags-

355

v1

v2

v3

vt;

V5

V6

F1

kii

k12

k13

kl4

k15

kis

F2

k21

F3

k31

.

F4

kql

.

F5

k51

.
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Ekvation:

U :frå-Ö- [v1(k11°Fl+ k21°F2 + k31-F3 + kal-F4 + k51°F5)
+ v2 A (k12°Fl + k22°F2 +

+ k52°F5)

+ V3

(k13'F1+

+ vq,

(kupFl + ...

)

+ V5

(k15°F1+

)

+ v6

(km-Fl + k26°F2 +

+ F2

(kzyvl + k22°v2 +

+F3

(1(31'V1 +...

+ k26°v6)

(kql'vl +...
(k51-v1 + k52°v2 + ...

_1_ [m
-100

Z k1j°Vj + F2 2 kzj'Vj + ... + F5 Z k5j°Vj)]
i

1

J
.

:Rñ'(z:F1::kww)
;I

1

+k56°v6)]

J
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...

(k11°v1 + k12'v2 + k13°V3 + kurva; + k15°v5 + k16'V6)

+

+ k56°F5)]
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Väglagsfördelningen (egentligen trafikarbetets fördelning på olika väglag)
beräknas sedan genom att sätta in siffervärden på kij och vi.

Efter

förenklingkommer ekvationen att få följande utseende.
U=a°Fl+b°F2+C°F3+d°F4+e-F5
Talen a-e betecknar då andelar i procent av de olika väglagsklasserna

Fl-FS.
Siffervärden på vi kan med relativt god noggrannhet beräknas utifrån
uppgifter från SMHI-'stationer som bedöms representativa för klimatet på
aktuellt vägnät.

Värden på kij kan väljas på två olika sätt.
Det första valet kan göras utifrån antagandet att alla tre variablerna
region, halkbekämpningsmetod och väderklass är så viktiga för väglagsfördelningen att de bör ingå i modellen. En konsekvens av detta blir att en
så detaljerad .uppdelning av trafikarbetet måste göras att de enskilda
cellvärdena ofta blir små (se bilaga lA och 113).
Med hänsyn till dels den generella osäkerheten i trafikarbetsskattningarna, dels osäkerheterna i väderklassbestämning, väglagsobservationer m m
kan dessa små cellvärden antas vara mycket osäkra.

Detta förhållande

torde också avspeglas i de ibland stora skillnaderna mellan 1973 och 1977 i
procentuell väglagsfördelning för given väderklass, region och halkbe-

kämpningsmetod (se bilaga 2A och 213).
Det andra sättet att välja kij utgår från att man försöker minska
osäkerheten i enskilda cellvärden genom att inte välja en så detaljerad
uppdelning av trafikarbetet. Detta kan åstadkommas genom att i modellen
inte ta hänsyn till regionstillhörighet utan bara till halkbekämpningsmetod
och väderklass. Man låter således de klimatskillnader som finns mellan
olika delar av Sverige endast speglas av väderklassfördelningen.
detta

Genom

förfarande minskar skillnaderna i procentuell väglagsfördelning

mellan 1973 och 1977. Det medför emellertid nya osäkerheter i modellen,

vilket framgår av den regionsvisa jämförelsen för varje väderklass, se

sid 8.
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Vilket av dessa två sätt att välja kij som medför minst osäkerhet i
modellen är inte lätt att bedöma. Därför tas båda med vid testningen av
modellen.

Regionalt kij.

Q

Värdena på kij hämtas från bilaga 3 med beaktande av region, halkbekämpningsmetod och väderklass.

Hela landets kij.
Värdena 'på kij hämtas från bilaga 3 med beaktande av halkbekämpningsmetod och väderklass (värden för hela landet används).
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TEST AV MAKROMODELLEN

4.

4.1

Metod

Makromodellen testas genom att modellberäknade och observerade väglagsfördelninga'r jämförs. För att få en så aktuell och allsidig test som
möjligt bör de observerade väglagsfördelningarna vara av senare datum än

1977 och hämtas från platser belägna både i södra, mellersta och norra
Sverige. Platserna bör också representera både A-saltvägar och mekaniskt
halkbekämpade vägar. Väglagsobservationerna bör omfatta så lång vinterperiod som möjligt, helst samma tidsperiod som modellen är baserad på,

d v 5 från i oktober till 30 april.
Arbetsgången vid test av modellen kan i korthet beskrivas enligt följande:

1. Bestäm start- och Slutdatum för väglagsobservationerna = observationsperioden.

ÖVersätt väglagsobservationerna till modellens väglagsklasser (Fl-F5)
enligt bilaga 4.
Beräkna observerad väglagsfördelning (andel av respektive väglags-

klass).

Välj ut en SMHI-station som bedöms representativ för platsen för
väglagsobservationerna..
. Översätt, för varje dygn under observationsperioden, temperatur-n och

nederbördsdata från SMHI-stationen till väglagsmodellens väderklasser
(Vl-V6) enligt avsnitt 3.1.

Beräkna andelen dygn (v 1-v6) med olika väderklasser under observationsperioden.

. Beräkna modellens väglagsfördelning för observationsperioden med
hjälp av ekvationen i avsnitt 3.4.

Jämför observerad och modellberäknad väglagsfördelning.
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För att testa modellen har väglagsobservationer från följande platser och
vinterperioder valts ut.
Plats

Vägnr

Län

Region

Halkbek.
metod

Vinterperiod

N Gamleby'

E66

[-1

södra

A-salt

86/87

N Gamleby

E66

H

södra

A-salt

87/88

Ö Skänninge

206

E

mell.

A-salt

80/81

V Linköping

636

E

mell.

A-salt

80/81

Ö Skänninge
V Linköping
Ö Skänninge

206
636
206

E
E
E

mell.
mell.
mell.

A-salt
A-salt
A-salt

81/82
81/82
82/83

V Linköping

636

E

mell.

A-salt

82/83

5 Insjön

70

W

norra

A-salt

86/87

S Insjön

70

W

norra

A-salt

87/88

511

W

norra

mekanisk

86/87

62

S

norra

mekanisk

86/87

511

W

norra

mekanisk

87/88

62

S

norra

mekanisk

87/88

N Malung
N Sysslebäck
N Malung
N Sysslebäck

4.2

Resultat och kommentarer

För att dels mer konkret beskriva hur modellen arbetar, dels lämna ett
underlag för att kunna bedöma var modellens begränsningar ligger redovisas jämförelserna mellan modellberäknade och observerade väglagsfördelningar på följande sätt för varje studerad plats.
*

Observationsplats, observationsperiod och temperaturbördsdata från vald SMHI-station beskrivs kortfattat.

* Väglagsfördelningar sammanställs i tabellform
-

modell
enligt modell med regionalt grundade kij :U regionalt

-

enligt modell med hela landets kij = U mOdeU

-

enligt väglagsobservationerna = U observerad

hela landet
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*

Skillnader och likheter mellan de tre väglagsfördelningarna konstateras.
Enskilda, kortare tidsperioder med särskilt påtaglig avvikelse mellan
modell och observationer identifieras och kommenteras.

Väg E66, N Gamleby, vintern 1986/87

På observationsplatsen är vägen 12 m bred, har en trafik på ca 4 900
f/dygn och är hastighetsbegränsad till 90 km/h. Vägen tillhör A-saltvägnätet.

Väglagsobservationer är gjorda i princip en gång per vardag, vanligen
mellan kl 08 och 16, under perioden 3 november - 27 mars N 5 månader.
Väderdata hämtas från SMHI-station Västervik - Gladhammar ca 25 km
från observationsplatsen. Vintern 1986/87 var kallare än normalt, speciellt

januari var mycket kall. Flera kraftiga snöfall förekom, särskilt mellan
slutet av december och mitten av januari.
En sammanställning av väglagsfördelningarna visas nedan.

Väglagsfördelning(%)

Väglag

U åäåålait

Torr barmark

57 )

Vât/fuktig barmark

32

Lös snö/ snömodd

3

Packad snö/tjock is

5

Tunn is

i

Alla väglag
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U lTecigñgndet
52

89

"

i

3

100

'

28 E

80

U Obsewerad
54

i

28]

5

4

5

12

10

2

100

100

82
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Överensstämmelsen mellan de båda modellversionerna och observationerna är godtagbar för torr barmark, våt/fuktig barmark och lös snö/snömodd. Den regionala modellen beskriver också andelen tunn is tillfredsställande, vilket inte modellen för hela landet gör. Ingen av modellversionerna klarar dock att hitta den relativt stora andelen packad snö/ tjock
is.

Om man i väglagsprotokollen närmare undersöker när detta väglag förekom upptäcks följande. Den 5 januari kom ett kraftigt snöfall på 15-20 cm
snö. Temperaturen låg då på 3-5 minusgrader. Väglaget observerades som

lös snö denna dag och även dagen efter. På kvällen den 6 januari sjönk
temperaturen till ca -150C och Väglaget övergick till packad snö. Det
mycket kalla vädret på 15-20 minusgrader fortsatte i en vecka varvid
ytterligare ett kraftigt snöfall inträffade. Sedan steg temperaturen till 510 minusgrader under påföljande vecka. Under. hela tvåveckorsperioden
var väglagetwpackad snö, ibland kombinerat med lös snö, för att därefter
övergå .till barmark när temperaturen steg ytterligare. Under denna tid,

7/ 1-21/ 1, gjordes alla vinterns observationer av packad snö.
Indata till modellen under dessa två veckor är 60 % av väderklass V1 och

40 %

av V2,

d v 5 kallare än -2,5°C.

Utdata från modellen blir då

huvudsakligen barmark.
Om temperaturen inte hade sjunkit så kraftigt på kvällen den 6/1 skulle

Väglaget troligen varit våt barmark i stället för packad snö en eller två
dagar efter snöfallets slut. Om temperaturen hade legat på 3-5 minusgrader även vid nästa snöfall hade Väglaget då sannolikt snabbt övergått
till barmark.

Gör man tankeexperimentet att temperaturen under perioden 7/ 1-21/ 1
hade legat på -3°C å -5°C i stället för kring 10-15 minusgrader och
korrigerar det observerade Väglaget i enlighet med detta finner man att
den regionala väglagsmodellen och' de korrigerade observationerna för
hela vintern stämmer väl överens. Största avvikelsen uppgår till ca 3
procentenheter och gäller väglagen torr barmark och packad snö/tjock is.

Modellen för hela landet stämmer inte fullt så bra med de korrigerade
observationerna, största avvikelserna är 6-8 procentenheter för väglagen
torr barmark och tunn is.
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Väg E66, N Gamleby, vintern 1987/88

Observationsplats och SMHI-station är samma som under vintern 1986/ 87.
Väglagsobservationerna är gjorda i princip en gång per vardag, vanligen
mellan kl 07 och 11, under perioden 2 november - 31 mars N 5 månader.
Vintern 1987/88 var mildare än normalt, speciellt under januari och första
halvan av februari då dygnsmedeltemperaturen nästan alltid översteg OOC.
Mängden snönederbörd fram till slutet av januari var relativt obetydlig.
Vid månadsskiftet januari/februari föll ca 15 cm snö som dock snabbt
töade bort. Under andra halvan av februari snöade det praktiskt taget
varje dag och vid ett par tillfällen var snöfallen kraftiga. Även under mars
snöade det ofta, i genomsnitt varannan dag, och ett kraftigt snöfall
förekom.

Väglagsfördelningarna har sammanställts nedan.

Väglagsfördelning(%)

Väglag

U gäâlmlalt

Torr barmark

52 ]

Våt/ fuktig barmark

40

92

U ll'åâcilåndet
48 ]
38

86

U sem
20 ]
70

Lös snö/ snömodd

2

5

7

Packad snö/tjock is

3

3

2

Tunn is

3

6

1

100

100

100

Alla väglag

90

Överensstämmelsen mellan de båda modellversionerna och observationerna är godtagbar för barmark och packad snö/tjock is. Den regionala
modellen beskriver också andelen tunn is tillfredsställande, medan modellen för hela landet här är sämre. För lös snö/snömodd är det tvärtom,
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modellen för hela landet klarar beskrivningen bäst. Det som ingen av
modellversionerna

hittar

är

fördelningen

mellan

torr

barmark

och

våt/fuktig barmark. Här är överensstämmelsen riktigt dålig (ca 30 procentenheter i avvikelse).
Under perioden 18 december- 19 februari var väglaget vid samtliga
observationer utom en våt/fuktig barmark. Detta motsvarar ca 55 % av
samtliga observationer med våt/fuktig barmark under observationsperioden.

Indata

till

modellen

V2+V4+V6, dvs
nederbörd i

under

denna

period

är

de väderklasser som innebär

45 %
att

av

väderklass

mer än 1

mm

smält form fallit under dygnet. Andelen av de "torra"

väderklasserna V1+ V3 + V5 utgör således hela 55 %. Utdata blir då ca

50 % torr barmark, ca 40 % våt/fuktig barmark och ca 10 % is/snö-väglag.
Av väglagsprotokollen under perioden 18/12 - 19/2 framgår att observa-

tionerna till mer än 80 % gjorts mellan kl 7.30 och kl 10.30 och att man
ofta varit ute och saltat på morgonen. Under sådana förhållanden blir de
observerade väglagen inte alls representativa för genomsnittsväglaget
under dygnet, något som väglagsmodellen försöker beskriva.

Väg 206, Ö Skänninge, vintern 1980/81

På observationsplatsen är vägen 7 m bred, har en trafik på ca 2 400 f/dygn
och är hastighetsbegränsad till 90 km/ h. Vägen tillhör A-saltvägnätet.
Väglagsobservationerna är i princip gjorda under fyra vardagar per vecka,
vanligen mellan kl 08 och 14, under perioden 24 oktober - 3 april N 5
månader.

Väderdata hämtas från SMHI-station Malmslätt ca 20 km från observa-

tionsplatsen. Vintern 1980/81 kan karaktäriseras som ungefär en normalvinter.
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Väglagsfördelningarna enligt modeller och observationer framgår nedan.

Väglagsfördelning(%)

Torr barmark

47 ]

Väl/fuktig barmark

35

82

48]
34-

82

42 ]
32

Lös snö/ snömodd

7

5

6

Packad snö/ tjock is

3

4

7

Tunn is

8 i

9

13

100

100

Alla väglag

Överensstämmelsen

100

mellan modellversionerna och

74

observationerna

är

ganska hygglig för samtliga väglag. Sämst överensstämmelse finns för
barmark (82 % jämfört med 74 %). Denna skillnad motsvarar dock bara
7 - 8 observationer under hela observationsperioden på 5 månader.

Väg 636, V Linköping, vintern 1980/81

Pâ observationsplatsen ärvägen 13 m bred, har en trafik på ca 5 800
f/dygn och är hastighetsbegränsad till 90 km/h. Vägen tillhör A-saltvägnätet.

Väglagsobservationerna är gjorda under samma tider som för väg 206, Ö
Skänninge.
Väderdata hämtas även här från SMHI-station Malmslätt ca 3 km från
observationsplatsen. Vintern var ungefär normal.
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Väglagsfördelningarna

enligt

modeller

respektive

observationer

visas

nedan.

Väglagsfördelning(%)

Torr barmark

47]

Våt/fuktig barmark

35

Lös snö/ snömodd

34

82

40 ]
42

7

5

6

Packad snö/ tjock is

3

4

2

Tunn is

8

9

10

100

100

Alla väglag

-

48 E

82

100 '

82

Överensstämmelsen mellan modeller och observationer är god för barmark
och för alla de tre is/snö-väglagen. Undantaget utgör fördelningen mellan
torr barmark och våt/fuktig barmark där avvikelserna uppgår till 7 - 8
procentenheter. Denna skillnad, räknad i antal observationer, är dock inte
större än ca 6 st under vinterperioden.
Vid en jämförelse mellan vägarna 206 och 636 vintern 1980/81

kan

konstateras att de observerade väglagsfördelningarna kan skilja sig en hel

del åt under samma vinter trots att vägarna bara ligger ca 20 km ifrån
varandra, båda tillhör A-saltvägnätet och sköts av samma arbetsområde.
Trafikmängden är dock mer än dubbelt så stor på väg 636. Denna väg var
också väg E4 fram till 1978 vilket skulle kunna innebära en kvarliggande
hög saltningsambition, något: som i sin tur mycket väl kan resultera i

större andel våt/fuktig barmark och mindre andel packad snö/ tjock is.

Väg 206, Ö Skänninge, vintern 1981/82

°

Observationsplats, observationstider under dygnet
desamma som under'vintern 1980/81.
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Väglagsobservationerna

täcker

perioden

9

november -= 2

april

N

5

månader.

Vintern 1981/82 var kallare än normalt speciellt under december och
januari.
En sammanställning av väglagsfördelningarna visas nedan.

Väglagsfördeglning(%)

Torr barmark

52]

Våt/ fuktig barmark

31

Lös snö/ snömodd

83

52 E
29

81

343
35

A

5

4

3

Packad snö/ tjock is

3

5

16

Tunn is

9

10

12

100

100

100

Alla väglag

69

Väglagsfördelningarna enligt modeller och observationer stämmer ganska

väl överens för väglagen våt/fuktig barmark, lös snö/ snömodd och tunn is,
medan modellerna misslyckas kraftigt med att beskriva andelen torr

barmark och packad snö/tjock is.
Om man kontrollerar när packad snö/tjock is observerades så finner man
att 8 av de totalt 12 observationerna under vintern gjordes kring månadsskiftet januari/februari. Denna period inleddes med plusgrader och snöblandat regn. Väglaget var barmark. Sedan sjönk temperaturen ner mot
-10°C och väglaget övergick till tjock is som raskt slets igenom i spåren.

Under två veckor låg temperaturen på. -5 a -15°C samtidigt som det
snöade några gånger.

"

Indata till modellen under denna period är huvudsakligen väderklass
V1+V2 ,dvs kallare än -2,5°C. Utdata från modellen blir då 75 0/0
barmark och 25 0/0 av olika is/snö-väglag, mest tunn is.
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Med ett mindre kraftigt temperaturfall efter den milda perioden hade den
tjocka isen sannolikt inte uppkommit. I så fall hade överensstämmelsen
under

vintern

mellan modeller och

observationer beträffande packad

snö/tjock is blivit acceptabel, och även förbättrats något för torr barmark.

Väg 636, V Linköping, vintern 1981/82
Observationsplats, observationstider under dygnet och SMHI-station är

samma som under vintern 1980/81.
Väglagsobservationerna utfördes under tiden 9 november - 2 april N 5
månader.

Väglagsfördelningarna har sammanställts nedan.

Väglagsfördelning(%)

Torr barmark

52 E

Vât/ fuktig barmark

31

83

52 3
29

81

37]
31

Lös snö/ snömodd

5

4

9

Packad snö/ tjock is

3

5

12

Tunn is

9

10

11

100

100

100

Alla väglag

68

Överensstämmelsen mellan modeller och observationer är god för väg-

lagen våt/ fuktig barmark och tunn is, och acceptabel för lös snö/snömodd.
Däremot brister samstämmigheten för packad snö/tjock
barmark.

VTI MEDDELANDE 614
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Hälften av

deobservationer med packad snö/tjock is som gjordes under

vintern ligger, precis som för väg 206, vid månadsskiftet januari - februari då temperaturen snabbt föll ner mot -lOOC efter snöblandat regn. Den
andra hälften av observationerna gjordes i början av januari då temperan
tur- och nederbördsförhållanden var ungefär likadana.
I båda fallen är indata till modellen i huvudsak väderklass V1 och V2 och
utdata blir mest barmark. Med en måttligare temperatursänkning efter
nederbördstillfällena hade modeller och observationer stämt betydligt
bättre överens sett över hela vintern.

Även under vintern 1981/82 kan vissa skillnader i väglagsfördelning mellan

vägarna 206 och 636 iakttagas. Skillnaderna gäller främst andeln lös
snö/snömodd contra packad snö/tjock is. En högre saltningsambition på
väg

636
kan mycket väl medföra en sådan väglagsförändring.

Väg 206, Ö Skänninge, vintern 1982/83
Observationsplats, observationstider under dygnet och SMHI-station är
samma som under vintern 1981/82.
Väglagsobservationerna är utförda under tiden 9 november - 25 marsN 4,5
månader.

Vintern

1982/83 var

mildare än normalt,

månadsmedeltemperaturen uppgick till +2°C.

VTI MEDDELANDE 614L
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Väglagsfördelningarna enligt modeller och observationer framgår nedan.

Väglagsfördelning(%)

Väglag

U åäåålan

Torr barmark

55)

Vât/fuktig barmark

34

Lös snö/ snömodd

4

Packad snö/ tjock is

1

Tunn is
Alla väglag

U r'êiåñlåndet
56]

89

33

89

U serverad
46)
34

3

7

2

5

6

6

8

100

100

100

_

80

Sett mot bakgrund av att vinterperioden bara omfattar 61 väglagsobservationer och att 2 observationer då motsvarar drygt 3 procentenheter 1
väglagsfördelningen bedöms överensstämmelsen mellan modeller och observationer som godtagbar för alla väglag, möjligen med undantag för torr
barmark.

Väg 636, V Linköping, vintern 1982/83

Den observerade väglagsfördelningen är praktiskt taget identisk med
fördelningen för väg 206. Samma kommentarer som för väg 206 gäller
även här.

Väg 70, S Insjön, vintern 1986/87

På observationsplatsen är vägen 11,5 m bred, har en trafik på ca 5 300
f/dygn och är hastighetsbegränsad till 90 km/h. Vägen tillhör A-saltvägnätet.
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Väglagsobservationerna är gjorda i princip en gång per vardag, vanligen
mellan kl 07 och 15, under perioden 27 oktober - 24 april N 6 månader.
Väderdata hämtas från SMHI-station Leksand ca 10 km från observationsplatsen. Vintern 1986/87 var i mellersta Dalarna betydligt kallare än
normalt, speciellt under januari och mars. December var en ovanligt
nederbördsrik månad medan januari och april var nederbördsfattiga.
Väglagsfördelningar enligt modellerioch observationer framgår nedan.

Väglagsfördelning(%)

Väglag

U gäâålalt

Torr barmark

46)

Våt/fuktig barmark

24

Lös snö/snömodd

5

Packad snö/ tjock is
Tunn is
Alla väglag

U lrreclgtellalgndet
50 ]

70

29
_

79

U °bserverad
55]
27

5

l

8

5

6

17

11

11

100

100

100

82

Modellen för hela landet beskriver alla väglag utom lös snö/snömodd på
ett godtagbart sätt. Den regionala modellen är sämre och gör acceptabla
beskrivningar bara av andelarna våt/ fuktig barmark och packad snö/tjock
is.

Om väglagsobservationer och SMHI-data studeras mera i detalj hittar man
en period på .5 veckor i .januari och början av februari med stationära

väderförhållanden, i detta fall med låga eller mycket låga dygnsmedeltemperaturer och relativt få och kortvariga nederbördstillfällen. Väglaget
var under denna period torr barmark.
Omvandlat till väderklasser kan förhållandena då beskrivas som mest klass

V1, d v 5 kallt och nederbördsfattigt. Utdata från den regionala modellen
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blir för perioden ca 50 % torr barmark, ca 25 % tunn is och ca 25 % övriga
väglag. Modellen för hela landet ger ca 55 % torr barmark, ca 15 0/o tunn

is och ca 30 % övriga väglag.
Om observerade och modellberäknade väglag hade stämt överens under
dessa 5 veckor skulle skillnaderna blivit små mellan de båda modellversionernas och observationernas väglagsfördelningar totalt för vintern. Den
regionala modellen hade blivit allra bäst.

EVäg 70,5 Insjön, vintern 1987/88
Observationsplats och SMHI-station är

samma som under föregående

vinter.

Väglagsobservationerna är i princip gjorda en gång per vardag, vanligen
mellan kl 02 och 14, under perioden 12 oktober - 29 april M6,5 månader.
Vintern 1987/88 var i mellersta Dalarna mildare och nederbördsrikare än

normalt. Speciellt gäller detta månaderna januari och februari.
Väglagsfördelningarna enligt modeller och observationer var följande.

väglag

Väglagsfördelning(%)

0888:8

Torr barmark

44 3

Våt/ fuktig barmark

28

Lös snö/snömodd

6

Packad snö/tjock is

7

Tunn is
Alla väglag
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0188288481 u°bserverad
47 3

72

33

80

\

48]
34

6

9

5

2

15

9

7

100

100

100

_
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Modellen för hela landet beskriver alla fem väglagen på ett godtagbart
sätt. Den regionala modellen är sämre. Varken andelarna barmark, packad
snö/ tjock is eller tunn is stämmer särskilt väl med observerade data.
En genomgång av väglagsprotokoll och SMHI-»data styrker inte att avvikel-

serna mellan den regionala modellens och observationernas väglagsfördelningar kan hänföras till någon bestämd period eller situation, utan det
verkar vara allmänt dålig överensstämmelse. Möjligen kan de ganska

många nattliga observationerna medverkat till avvikelsen.

Väg 511, N Malung, vintern 1986/87
Vägen är 5,8 m bred på observationsplatsen, har en trafik på ca 400 f/ dygn

och är hastighetsbegränsad till 70 km/h. Vägen tillhör det mekaniskt
halkbekämpade vägnätet (sandvägnätet).
Väglagsobservationer är gjorda i princip en gång per vardag, vanligen
mellan kl 08 och 15, under perioden 27 oktober - 24 april 'V 6 månader.

Väderdata hämtas

från SMHI-station Malung

belägen

ca 4 km

från

observationsplatsen. Vintern 1986/87 var i nordvästra Dalarna betydligt
kallare än normalt, speciellt under januari och mars. Nederbörden föll
ojämnt under vintern, december och mars var ovanligt nederbördsrika
månader medan januari och april var nederbördsfattiga.
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Väglagsfördelningarna visas nedan.

Väglagsfördelning(%)

Torr barmark

27

Våt/fuktig barmark

16

.

Lös snö/snömodd

33

>43

16

6

22

1? 44

22 j

6

5

33

49

Packad snö/tjock is

38

Tunn is

13

12

2

100

100

100

Alla väglag

'
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Båda modellerna beskriver andelen lös snö/snömodd väl. Den regionala

modellen beskriver också andelen barmark väl även om fördelningen
mellan torr och våt/ fuktig 'barmark är något fel. Modellen för hela landet
är här något sämre. Dock klarar ingen av modellerna av att hitta den
ovanligt höga andelen packad snö/tjock is eller den nästan obefintliga
andelen tunn is.

En kontroll i väglagsprotokollen visar att från mitten av december till
slutet av mars, d v 5 under mer än halva vinterperioden, var 85 procent av
observationerna packad snö och resten barmark och lös snö.
Under denna period var indata till modellen i huvudsak väderklass V1 och
V2, d v 5 kallare än -2,5°C. Utdata från den regionala modellen blir då

drygt 50 % packad snö/tjock is, ca 25 0/c barmark, ca 15 °/o tunn is och
knappt 10 % lös snö/snömodd. Detta motsvarar nästan maximum för hur
mycket packad snö/tjock is som modellen kan generera. Modellen för hela
landet ger ca 5 procentenheter mindre packad snö/tjock is och ungefär
lika mycket mer barmark jämfört med den regionala modellen.
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32
0

Den tunna isen, som knappast

förekom under vintern, genereras

av

modellerna till en andel av ca 15 % vid väderklasserna Vl -0V4, d v 3 när
temperaturen är lägre än +1,5°C. Dessa väderklasser förekom till ca 80 %
under observationsperioden.

Väg 62, N Sysslebäck, vintern 1986/87

På observationsplatsen är vägen 6 m bred, har en trafik på ca 530 f/dygn
och är hastighetsbegränsad- till 90 km/h. Vägen tillhör det mekaniskt

halkbekämpade vägnätet (sandvägnätet).
Väglagsobservationerna är gjorda i princip en gång per vardag, vanligen
mellan kl 07 och 16, under perioden 27 oktober - 24 april v 6 månader.

Väderdata hämtas från SMHI-station Höljes ca 20 km från observationsplatsen. Vintern 1986/87 var i norra Värmland, precis som i nordväst-ra
Dalarna, kallare än normalt, speciellt under januari och mars. December
och mars var ovanligt nederbördsrika månader medan januari och april var
nederbördsfattiga.
Väglagsfördelningarna enligt modeller och observationer visas nedan.

Väglagsfördelning(%)

Väglag

U gäålltlalt

Torr barmark

25]

Våt/fuktig barmark

17

Lös snö/snömodd

42

U irrecigellåndet
32 E
17

49

U Observerad
36 3
19

7

6

9

Packad snö/tjock is

38

33

13

Tunn is

13

12

23

100

100

100

Alla väglag
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Båda modellerna beskriver andelen våt/fuktig barmark och lös snö/snömodd väl. Modellen för hela landet beskriver_ också andelen torr barmark
på ett acceptabelt sätt, något som den regionala modellen klarar sämre.
Båda modellerna missar också kraftigt när det gäller andelarna packad
snö/tjock is och tunn is.
En genomgång av väglagsprotokollen visar att praktiskt taget alla observationer med väglaget tunn is gjordes mellan slutet av januari och början
av mars.

Under denna period var

det kallt, ofta 10-20 minusgrader avbrutet av

några korta mildare perioder, och ganska nederbördsfattigt. Indata till

modellerna blir då huvudsakligen väderklass Vi. Som utdata fås ca 50 %
packad snö/tjock is, 25-30 % barmark, ca 15 % tunn is och ca 5 °/o lös
snö/snömodd.
Skillnaden mellan modeller och observationer under denna period utgör en
väsentlig,

men inte tillräcklig,

del av

förklaringen

till de

kraftiga

avvikelserna i vissa väglagsandelar under hela vintern.
Det kan också vara intressant att jämföra resultat från väg 511, N Malung
med väg 62, N Sysslebäck under vintern 1986/87. Båda vägarna tillhör det
sandade vägnätet och ligger ganska nära varandra på ca 60 kilometers
avstånd. De klimatiska förhållandena, uttryckta genom väderklassfördelningen,

var

mycket

lika

för

vägarna.

Väglagsfördelningarna

enligt

modeller blev därmed också nästan identiska.

Däremot uppvisar de observerade Väglagsfördelningarna inte stora likheter, framför allt inte när det gäller andelen packad snö/tjock is (49 0/o

jämfört med 13 %) och tunn is (2 % mot 23 °/o). Om man bildar medelvärdet mellan de två platsernas observerade väglag finner man att avvikelserna mellan den regionala modellen och observationerna är acceptabel.
Modellen för hela landet stämmer t o m riktigt bra.
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Väg 511, N Malung,-vintern 1987/88

Observationsplats, observationstider under dygnet och SMHI-station är
samma som under vintern 1986/87.
Väglagsobservationerna är utförda under perioden 12 oktober - 29 april N
6,5 månader.
Vintern 1987/88 var i nordvästra Dalarna betydligt mildare än normalt,
speciellt under januari och februari. Totalt under vinterperioden torde
snönederbörden varit av normal omfattning. Nederbörden var dock ojämnt
fördelad med januari, februari och mars som

särskilt nederbördsrika

månader och december och april som nederbördsfattiga.
Väglagsfördelningarna enligt modeller och observationer visas nedan.

Väglagsfördelning(%)

Torr barmark

25 3

Våt/fuktig barmark

20

Lös snö/snömodd

45

31 E
20

271

51

11 J

7

7

4

Packad snö/ tjock is

35

30

34

Tunn is

13

12

24

100

100

100

Alla väglag

38

Båda modellerna beskriver andelen torr barmark, lös snö/snömodd och
packad snö/tjock is på ett acceptabelt sätt. Den regionala modellen är
vanligen något bättre. Dålig överensstämmelse

mellan modeller

observationer :finns för våt/ fuktig barmark och tunn is.
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En genomgång av väglagsprotokollen visar att huvudparten av observav
tionerna med tunn is gjordes under första halvan av december och under
tre veckor i mars.

Båda dessa perioder inleddes med snöfall som. resulterade i väglaget
packad snö. Sedan följde stabilt väder i 2-3 veckor med minusgrader, -5 å
-150C i december och -2 å -lOOC i mars samt i stort sett uppehållsväder.

Väglaget var då hela tiden tunn is.
Indata till modellen är under dessa perioder huvudsakligen väderklass Vl,
ds kallare än -2,5°C och ringa nederbörd. Utdata från den regionala
modellen blir då ca 55 % packad snö/tjock is, ca 25 % torr barmark, ca
15 % tunn is och ca 5 % övriga väglag. Modellen för hela landet ger något
större andel torr barmark och något mindre packad snö/ tjock is.
Även om det faktiska väglaget hade stämt bättre överens med modellerna
under dessa två tidsperioder hade överensstämmelsen under hela vinterperioden inte blivit särskilt god eftersom den tunna isen i så fall hade
bytts mot packad snö/tjock is och torr barmark och inte mot våt/fuktig
barmark. Det behövs således mer än
perioderna i december och mars för

de två kalla, nederbördsfattiga

attförklara skillnaderna i väglagsför-

delning mellan modeller och observationer.

Väg 62, N Sysslebäck, vintern 1987/88

Observationsplats, observationstider under dygnet och SMHI-station är
samma som under vintern 1986/87.
Väglagsobservationerna är utförda under perioden 12 oktober - 29 april N
6,5 månader.
Vintern 1987/88 var i norra Värmland, precis som i nordvästra Dalarna,
betydligt mildare än normalt, speciellt under januari och februari. Nederbörden var ojämnt fördelad under vintern med januari, februari och mars
som nederbördsrika månader och december och april som nederbördsfattiga.
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Väglagsfördelning enligt modeller och observationer var följande.

väglag

Väglagsfördelning(%)

ursäåálait

Torr barmark

25 E

Våt/ fuktig barmark

21

Lös snö/snömodd

46

utsända u°bsewerad
31 x
22

53

29]
14

7

7

9

Packad snö/ tjock is

34

29

28

Tunn is

13

- 11

20

100

100

100

Alla väglag
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Båda modellerna beskriver andelen torr barmark, lös snö/snömodd och
packad snö/tjock is på ett acceptabelt sätt. Modellen för hela landet är
vanligen något bättre. Mindre god överensstämmelse finns för våt/fuktig
barmark och tunn is, framför allt hos modellen för hela landet.
En kontroll i väglagsprotokollen visar att praktiskt taget alla observationerna med tunn is gjordes under en sjuveckorsperiod från slutet av
november till mitten av januari.
Perioden inleddes med ett måttligt snöfall och temperaturer strax under
OOC, vilket resulterade i väglaget tunn is. Därefter sjönk temperaturen
till 10 a 15 minusgrader och snöfallet upphörde. Denna vädersituation

varade i två veckor. Under de följande fem veckorna låg dygnsmedeltemperaturen med några enstaka undantag under OOC och det snöade
relativt ofta.

Med undantag för nederbörden påminner vädersituationen under denna
sjuveckorsperiod mycket om de två perioder under samma vinter då

väglaget hela tiden var tunn is på väg 511, N Malung. Utdata från
modellerna under dessa kortare perioder blir därför ganska lika för båda
vägarna. Samma kommentar som för väg 511 gäller även väg 62, nämligen
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att den bristande överensstämmelsen mellan modeller och observationer

under sjuveckorsperioden inte kan förklara skillnaderna för vintern som
helhet.

Även vintern 1987/88 förekommer skillnader i observerat väglag mellan

väg 511, N Malung och väg 62, N Sysslebäck. Skillnaderna är dock mycket
mindre än under föregående vinter.
,
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5.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Jämförelserna mellan beräknade och observerade väglagsfördelningar vi-

sar att väglagsmodellen i sin nuvarande form inte kan beskriva väglaget
med önskad noggrannhet. Det är dock svårt att verkligen avgöra om en

makromodell gör godtagbara beskrivningar av väglaget eller ej utifrån den
typ av jämförelser som kunnat göras här, eftersom modellen syftar till att
ange väglaget i genomsnitt på ett helt vägnät, medan de observationer

man jämfört med härrör från kortare vägavsnitt.
Det är heller inte någonsystematisk skillnad mellan modellversionerna,

d v 3 om vägens regionstillhörighet beaktas eller inte, utan ibland är den
ena versionen bättre, ibland den andra. Testerna visar också att modellen

ofta slår fel när perioder med stabila, vanligen kalla och nederbördsfattiga, väderförhållanden inträffar. I sådana situationer bibehålls i verkligheten normalt det väglag som fanns i inledningen av den stabilayperioden.

Modellen anger i stället en fördelning mellan olika väglag som då inte är
korrekt. Om en sådan stabil väderperiod är tillräckligt lång, kanske mer
än en månad, kommer de avvikelser som då uppstår mellan modell och
verklighet att medföra dålig överensstämmelse för vinterperioden som
helhet.

De huvudsakliga skälen till att modellen inte helt korrekt beskriver
väglaget vid kalla, stabila vädersituationer är att
*

modellen inte kan beakta föregående dags väglag när aktuell dags

väglag ska beskrivas
*

modellen inte kan särskilja olika dygnsmedeltemperaturer om de är

lägre än -2,5°C. Minus 20°C är således likvärdigt med -3°C.
Den

första av

dessa båda brister är en funktion av att modellen är

konstruerad för väglagsbeskrivningar på översiktlig nivå, medan den andra
har uppstått genom den grova upplösning som underlagsdata har.
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'I de fall en vinter avviker från normalvintern* finns en tydlig tendens till
att modellen ändrar normalvinterns väglagsfördelning åt rätt håll, fast

inte tillräckligt mycket. Modellen är med andra ord för okänslig. Detta
beror troligen dels på det underlagsmaterial som ligger till grund för
modellen, dels på hur detta material har behandlats. De två vintrar som
underlagsmaterialet härstammar från torde sammantaget ungefär representera en normalvinter. Inom varje vinter förekommer givetvis längre
eller kortare perioder som avviker från det normala. Underlagsdata ger.
visserligen möjlighet att stycka upp var och en av vintrarna i tre perioder
om 2 a 3 månader, men en sådan uppdelning i små enheter medför
samtidigt att osäkerheten blir stor. För att minska osäkerheten har i

stället motsatt teknik använts, nämligen att sammanföra data från de två
vintrarna till en någorlunda normal vinter. Detta förfarande har då
sannolikt medfört att väglagsfördelningarna inom respektive väderklass

också speglar normalvinterns förhållanden. En vinter som avviker från
normalvintern medför inte bara en ändrad väderklassfördelning, vilket
modellen beaktar, utan troligen också att väglagsfördelningen för given
väderklass ändras, något som inte undersökts eller kvantifierats.
Genom att ta fasta på det sistnämnda, nämligen att väglagsfördelningen
för given väderklass troligen ändras när vintern avviker från normalvintern, konstruerades en tredje version av väglagsmodellen.
I den versionen valdes inte sambanden mellan väglag och väderklasser från
den region som det betraktade vägnätet tillhörde, utan från den region
vars normalklimat mest liknade den aktuella vinterns klimat. Förenklat
kan valet beskrivas som att man under t ex en mild vinter ska använda
samband mellan väglag och väderklasser från södra regionen om man vill
beskriva väglaget på ett vägnät i mellersta regionen.

*

Med normalvintern menas en vinter som beskrivs i form av månadsvisa
medelvärden för nederbörd och temperatur under 30-årsperioden l93l60. Denna normalvinter förekommer aldrig i verkligheten utan varje
vinter avviker mer eller mindre från normalvintern.
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De tester som gjorts med den tredje modellversionen, och som inte
redovisas i denna skrift, visade i princip samma sak som testerna av de
två första versionerna, nämligen att ibland fungerade den bättre och
ibland sämre än de andra versionerna.

Slutligen kan konstateras att det finns betydligt fler faktorer än väderför»
hållanden och halkbekämpningsmetoder som påverkar väglaget. En ibland
helt

avgörande

faktor kan

vara

med

vilken

frekvens och vid vilka

tidpunkter vinterväghållningsåtgärder sätts in på vägnätet. Andra betydelsefulla faktorer kan vara vägkroppens uppbyggnad och vägens omgivning.
Som exempel på vilka skillnader i observerat väglag som kan finnas, när
modellen uppfattar

förhållandena som nästan identiska, kan återigen

nämnas väg 511, N Malung och väg 62, N Sysslebäck under vintern
1986/87. Andelen packad snö/tjock is var 49 respektive 13 % och andelen
tunn is 2 respektive23 %. Orsakerna till dessa stora variationer är inte
kända.

Slutsatsen vad gäller detta första försök till vinterväglagsmodell på
makronivå är att modellen har fått en alltför okänslig (medelvärdesaktig)
struktur för att fungera tillfredsställande. Huvudorsaken till detta är
storleken och upplösningen på det dataunderlag som modellen baseras på.
Som förutsättning för detta projekt har också gällt att alltför mycket

detaljarbete inte ska läggas ned innan man fått erfarenhet av enmakromodells möjligheter och begränsningar i grova drag.
Utifrån erfarenheterna i detta projekt har följande tre punkter bedömts
som väsentliga för att förbättra funktionen hos nuvarande makromodell.
*

En metod bör utvecklas för att identifiera sådana längre, stabila
väderperioder som innebär att väglaget normalt inte förändras.

*

En metod bör utvecklas för att bedöma vilket väglag som finns när den
stabila väderperioden inleds.

*

En undersökning bör göras av hur väglagsfördelningen för given väderklass varierar när vintern avviker från normalvintern.
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Innan ett sådant utvecklingsarbete påbörjas bör man dock överväga om en

annan handlingslinje kan vara effektivare, nämligen att först satsa resurser på att utveckla en mer detaljerad väglagsmodell - en mikromodell -för
att sedan förgrova denna till att fungera som makromodell.
Som tidigare nämnts har försöket att konstruera en makromodell inte i
detta första skede lett till slutmålet, d v 5 en väl fungerande modell. Dock

har försöket gett värdefulla erfarenheter av hur verkligheten ser ut och
insikter om väglagsmodellers möjligheter och begränsningar. Därav följer
att inriktningen av det fortsatta arbetet

väsentligt klarare.
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UåthH
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l

Ingående väglag

F1

torr barmark, torr barmak + våt eller fuktig barmark

F2

våt barmark, fuktig barmark

.F3

lös snö, snömodd, barmark + lös snö eller snömodd

F4

packad snö, tjock is, packad snö eller tjock 15 + lös
snö eller snömcdd, packad snö eller tjock is + tunn is,
barmark + packad snö eller tjock is

F5

tunn is, tunn is + lös snö eller snömodd, barmark +
tunn is
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Väglagsklass

