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Beräkning av väglagsfördelningar för vintrama 1993/94 - 1996/97
av Staffan Möller och Peter Wretling

Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI )

581 95 LWKÖPING

Sammanfattning
Tidsmässiga och trañkarbetsmässiga väglagsfordelningar har utifrån

vinterväglagsuppföljningar mellan 1993 och 1997 beräknats för fyra

klimatzoner och sex standardklasser. Väglaget har klassats i sju grupper.

Till sammanställningen och analysen av väglagsfördelningarna har fogats

en tillhörande beskrivning av respektive vinters karaktär.

Syftet med detta projekt är att utifrån Vinterväglagsuppföljningarna 1993/94 -

1996/97 beräkna fördelningen av olika väglag på körfält. Tidsmässiga och tra-

ñkarbetsmässiga Väglagsfördelningar beräknades för fyra klimatzoner, södra,

mellersta, nedre och övre norra Sverige, och för sex standardklasser, nivåer på

Vinterväghållningen, A1-A4 och Bl-B2. Tidsperioden var 15 november till 15

mars i södra Sverige, 15 oktober till 15 april i mellersta och 1 oktober till 30 april

i övriga Sverige. Väglaget klassades i sju grupper:

0 torr barmark,

fuktig/våt barmark,

packad snö/tjock is,

tunn is/rimfrost,

lös snö/snömodd,

spårslitage med barmark i hjulspåren

spårslitage med tunn is i hjulspåren.

En målsättning i projektet var att till sammanställningen och analysen av väg-

lagsfördelningarna ha en tillhörande beskrivning av Vinterns karaktär. För att

beskriva en Vinter vädermässigt utnyttjas uppgifter om temperaturen, nederbörden

och antal snödygn med mer än 2 mm snö i smält form.

Väderbeskrivning av vintrama i södra Sverige är enligt följ ande:

93/94: normal temperatur, normal mängd nederbörd och halva antalet snödygn.

94/95: milt, riklig nederbörd och halva antalet snödygn.

95/96: kallt, nederbördsfattigt och halva antalet snödygn.

96/97: normal temperatur, normal mängd nederbörd och halva antalet snödygn.

Väderbeskrivning av vintrama i mellersta Sverige är enligt följ ande:

93/94: normal temperatur, normal mängd nederbörd och färre snödygn än nor-

malt.

94/95: milt, riklig nederbörd och färre snödygn än normalt.

95/96: kallt, nederbördsfattigt och halva antalet snödygn.

96/97 : milt, normal mängd nederbörd och halva antalet snödygn.

Variationsmönstret mellan vintrama och standardklass var i södra och mel-

lersta Sverige ganska lika. Väglagsfördelningama för vintrama 1993/94 - 1996/97

visade att andelen torr barmark var låg vintern 1993/94 oavsett A- eller B-väg.
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Variationsmönstret mellan andel torr barmark och standardklass, att andelen

minskar med lägre standardklass, var tydligast i mellersta Sverige.

Andelen is/snöväglag på A-vägarna i södra Sverige varierar beroende på stan-

dardklass från 2 till 14 %, utom den milda vintern 94/95 då andelen is/snöväglag

var lägre och varierade från 1 till 5 %. Även på B-vägama har vintern 94/95 en

lägre andel is/snöväglag jämfört med Övriga vintrar. I mellersta Sverige är det

främst A1- och A4-vägama vintern 93/94 som har en hög andel is/snöväglag jäm-

fört med övriga vintrar.

Väderbeskrivning av vintrarna i nedre norra Sverige är enligt följande:

93/94: normal temperatur, normal mängd nederbörd och normalt antal snö-

dygn.

94/95: milt, normal mängd nederbörd och normalt antal snödygn.

95/96: kallt, nederbördsfattigt och halva antalet snödygn.

96/97: milt, normal mängd nederbörd och normalt antal snödygn.

I nedre norra Sverige var andelen is/snöväglag högre än i södra och mellersta

Sverige, i genomsnitt är andelen nästan dubbelt så hög. Andelen is/snöväglag ökar

med lägre standardklass samtliga vintrar. De två milda vintrarna, 94/95 och 96/97,

har lägst andel is/snöväglag.

I stort sett för samtliga vintrar så minskar andelen torr barmark med lägre stan-

dardklass. Rent generellt var andelen torr barmark inte lägre i nedre norra Sverige

jämfört med i södra och mellersta.

Väderbeskrivning av vintrarna i övre norra Sverige är enligt följande:

93/94: kallt, normal mängd nederbörd och normalt antal snödygn.

94/95: milt, normal mängd nederbörd och normalt antal snödygn.

95/96: kallt, nederbördsfattigt och halva antalet snödygn.

96/97: normal temperatur, normal mängd nederbörd och normalt antal snö-

dygn.

I stort sett för samtliga vintrar var andelen is/snöväglag högre i övre norra

Sverige än i övriga Sverige. Andelen is/snöväglag på A-vägama är hög vintern

93/94, drygt 20 %, oavsett standardklass. Övriga vintrar varierar andelen beroende

på standardklass från 2 till 14 %. Även på B-vägarna har vintern 93/94 hög andel
is/snöväglag, 60 till 70 %, jämfört med 35 till 70 % övriga vintrar. Bortsett från

något undantag ökar andelen is/snöväglag med lägre standardklass samtliga

vintrar.

Även i Övre norra Sverige var andelen torr barmark genomgående låg vintrarna

93/94 och 94/95. Med undantag av någon standardklass finns det ett tydligt varia-

tionsmönster mellan andel torr barmark och standardklass, mindre andel med

lägre standardklass. Rent generellt var andelen torr barmark på A-vägar inte lägre

i övre norra Sverige jämfört med övriga Sverige. Däremot var andelen torr

barmark på B-vägar lägre.
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Estimate of the distribution of road surface conditions during the 1993/94 to

1996/97 winters

by Staffan Möller and Peter Wretling

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 LINKÖPING

Summary
The distribution of road surface conditions has been estimated for four

climate zones and six levels of Winter maintenance, on the basis of winter

road surface condition follow-ups between 1993 and 1997 in terms of time

and vehicle mileage. The road surface conditions have been divided into

seven groups.

A supplementary description of the weather respective winters has been

appended to the summary and analysis of the distribution of road surface

conditions.

The aim of this project is to estimate the distribution of different road surface

conditions on the basis of the 1993/94 to 1996/97 winter road surface condition

follow-ups.
The distribution of road surface conditions in terms of time and vehicle

mileage was estimated for four climate zones: southem, central , northern Sweden

(lower) and northern Sweden (upper) and for six categories according to the level

of winter maintenance, Al-4 and Bl-2. The time periods were November 15 -

March 15 in southem Sweden, October 15 - April 15 in central Sweden and

October 1 - April 30 in the rest of Sweden. Road surface conditions were divided

into seven groups:

0 snow-free dry ground,

snow-free moist/wet ground,

packed snow/ thick ice,

thin ice/hoar frost,

loose snow/ slush,

bare wheel-tracks and elsewhere snow/ice,

thin ice in wheel-tracks and other ice/snow elsewhere.

One of the objectives of the project was to have a description of the weather of

the winters to accompany the summary and analysis of the distribution of road

surface conditions.

To describe a winter in weather terms information is used concerning the

temperature, precipitation and the number of 24 hour periods with snowfall

amounting to more than 2 mm snow in melted form.

The weather description of the winters in question in southern Sweden is as

follows:

93/94: normal temperature, normal amount of precipitation, and half the

number of 24 hour periods with snowfall.

94/95: mild, heavy precipitation and half the number of 24 hour periods with

snowfall.

95/96: cold, little precipitation and half the number of 24 hour periods with

snowfall.
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96/97: normal temperature, normal amount of precipitation and half the

number of 24 hour periods with snowfall.

The following is a weather description of the winters in central Sweden:

93/94: normal temperature, normal amount of precipitation and fewer than

normal 24-hour periods with snowfall.

94/95: mild, heavy precipitation and fewer than normal 24-hour periods with

snowfall.

95/96: cold, little precipitation and half the number of 24-hour periods with

snowfall.

96/97: mild, normal amount of precipitation and half the number of

24-hour periods with snowfall.

The pattern of variation between the winters and the level of winter

maintenance was rather similar in southem and central Sweden. The distribution

of road surface conditions for the 1993/94 to 1996/97 winters showed that the

proportion of dry snow-free ground was low in the 1993/94 winter, on both A or

B-road. The pattern of variation between the proportion of dry snow-free ground

and the level of winter maintenance (that the proportion gets smaller as the level

of winter maintenance gets lower) was most noticeable in central Sweden.

The proportion of A-roads affected by ice or snow in southern Sweden ranges,

depending on the level of winter maintenance, from 2% to 14%, with the

exception of the mild winter of 94/95 when the proportion of roads affected by ice

or snow was lower and ranged from 1% to 5 %. The 94/95 winter also shows a

lower proportion of B-roads affected by ice or snow compared with other years.

In central Sweden, in the 93/94 winter, it is primarily the A1 and A4 roads that

have a high proportion of roads affected by ice or snow compared with other

winters.
The weather description of the winters in question in northern Sweden (lower)

is as follows:

93/94: normal temperature, normal amount of precipitation and the normal

number of 24 hour periods with snowfall.

94/95: mild, normal amount of precipitation and the normal number of 24 hour

periods with snowfall.

95/96: cold, little precipitation and half the number of 24 hour periods with

snowfall.

96/97: mild, normal amount of precipitation and normal number of 24 hour

periods with snowfall.

In northern Sweden (lower) the proportion of roads affected by ice or snow

was greater than in southem and central Sweden, on average the proportion is

almost double as great. During all the winters in question, the proportion of roads

affected by ice or snow increases as the level of winter maintenance gets lower.

The two mild winters of 94/95 and 96/97 have the lowest proportion of roads

affected by ice or snow.

On the whole, it is true of all the winters that the proportion of ground that
remains dry and snow-free decreases as the level of winter maintenance gets

lower. Generally Speaking, the proportion of dry snow-free ground was not

smaller in northern Sweden (lower) than it was in the southem and central parts

of the country.
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The weather description of the winters in northern Sweden (upper) is as

follows:

93/94: cold, normal amount of precipitation and normal number of 24 hour

periods with snowfall.

94/95: mild, normal amount of precipitation and normal number of 24 hour

periods with snowfall.

95/96: cold, little precipitation and half the number of 24 hour periods with

snowfall.

96/97: normal temperature, normal amount of precipitation and normal number

of 24 hour periods with snowfall.

On the whole, the proportion of roads affected by ice and snow during these

winters was greater in northern Sweden (upper) than in the rest of the country.

The proportion of A-roads affected by ice and snow is great during the 93/94

winter, slightly more than 20%, irrespective of the level of winter maintenance.

The proportion during the other winters ranges from 2% to 14% depending on the

the level of winter maintenance. Also on B-roads the 93/94 winter shows a high

proportion of ice and snow, between 60% and 70%, compared with between 35%

and 70% other winters.
Except for the odd exception to the rule, the proportion of roads affected by ice

and snow increases all winters the lower the level of winter maintenance gets.

Even in the rest of northern Sweden the proportion of dry snow-free ground

was consistently low in the 93/94 and 94/95 winters. With the exception of the

odd level of winter maintenance there is a clear pattern of variation between the
proportion of dry snow-free ground and the level of winter maintenance: the lower

the level, the smaller the proportion.

Generally Speaking, the proportion of dry snow-free ground on A-roads was

not lower in the rest of northern Sweden than it was in other parts of the country.

However, the proportion of dry snow-free ground was lower on B-roads.

VTI meddelande 848 13
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1 Bakgrund
Väglagsfördelningar från Vägverkets vinterväglagsuppföljning 1993/94 har

tidigare redovisats [Möller 1995]. Fördelningarna var de första på mer än 15 år

som var så omfattande att de täckte hela landet. Dessa fördelningar jämfördes dels

med 1973 och 1977 års väglagsinventeringar [Brüde, Larsson 1980 och Carlsson

1976], dels med resultaten från MlNSALT-projektet [Möller 1990, Öberg 1990

och Öberg, Gregersen 1990] som härrör från slutet av 1980-talet. Beroende på

vilken jämförelse som gjordes så valdes olika indelningar vad gäller klimatzoner,

standardklasser, tidsperioder, väglagsklasser och typer av väglagsfördelningar.

I ett parallellt projekt, [Möller 1996], valdes ytterligare en indelning. Vinter-
väglagsuppföljningen 1993/94 har alltså redovisats utifrån tre helt olika kombina-

tioner av klimatzoner, standardklasser etc.
Det finns nu underlagsmaterial tillgängligt för att beräkna väglagsfördelningar

även för vintrarna 1994/95 - 1996/97. En viktig fråga i sammanhanget är då vil-
ken eller vilka redovisningsnivåer beträffande klimatzoner, standardklasser mm.

som ska välj as vid presentation av resultaten.

Det finns två typer av väglagsfördelningar. En typ avser trafikarbetets

procentuella fördelning på olika väglagsklasser. Se exempel nedan.

   

Väglagsklass Andel av trañkarbetet

(%)
Torr barmark 45

Fuktig/våt barmark 30

Packad snö/tj ock 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 redovisas en annan typ av väglagsfördelning, nämligen

väglagsobservationernas tidsmässiga fördelning på väglag.

2 Syfte med projektet
Syftet med detta projekt är att utifrån vinterväglagsuppföljningarna 1993/94 -

1996/97 beräkna väglagsfördelningar för dessa fyra vintrar. Dessa

väglagsfördelningar kan sedan användas för beräkning av hurandra effekter beror

av väglaget på en mer övergripande nivå.

3 Definitioner och förklaringar
Driftregler

I Regler för Drift, DRIFT 94 och DRIFT 96 föreskriver Vägverket vilken standard

som ska gälla på vägnätet vintertid [Vägverket 1993, 1994, 1996].
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Metodbeskrivning 105 (MB 105)
I Bedömning av vinterväglag. Metodbeskrivning 105, anger Vägverket hur upp-

följning av tillståndet hos vintervägar, vinterväglagsuppföljning, ska göras [Väg-

verket 1993, 1994, 1996].

Prognosområde
Med ett 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.

Uppföljningsområde
Med ett uppföljningsområde avses ett eller flera geografiskt avgränsade områden

inom vilka drift- och underhållsåtaganden har upphandlats. Under vintern 1994/95

var landet uppdelat i 39 uppföljningsområden och under vintrama 1995/96 och

1996/97 i 38 uppföljningsområden.

Observationsslinga

En observationsslinga är en del av vägnätet inom ett prognos-

område/uppföljningsområde som en observatör följer i samband med väglags-

observationer. Slingans längd är vanligen 70-100 km lång och normalt vald utan

hänsyn till producentens plog- och halkbekämpningsrundor.

Observationsplats
Observationsplatser är de platser längs en slinga som valts ut förväglagsobserva-

tioner.

Instick

Ett instick är en observationsplats på det mindre vägnätet- vanligen vägnätet med

vägnummer 500 och högre - belägen någon kilometer från slingan.

Körfältstyper

Körfälten kan vara av två typer, Kl och K2. Med körfält typ Kl avses båda kör-

fälten på vanlig tvåfältsväg samt höger körfält på motorväg, fyrfältsväg och vid

stignings- och omkörningsfält. Körfält typ K2 omfattar vänster körfält (snabb-

fältet) på motorväg och fyrfältsväg samt stignings- och omkörningsfält.

Observationsytor
För att väglagsobservationer ska kunna anges tillräckligt noggrant, när väglaget

inte är enhetligt, måste vägen delas in i mindre delar, s.k. observationsytor. Ett

körfält delas in i fem observationsytor - körfältskant, höger hjulspår, mellan hjul-

spår, vänster hjulspår och vägmitt. I datorn lagras alltid väglagsobservationema på

nivån observationsyta oberoende av om väglaget är enhetligt eller inte.

Vägkategori

Följ ande tre vägkategorier särskiljs i denna undersökning:

0 nationella stamvägar (enligt proposition 1992/93zl76)

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

0 sekundära och tertiära länsvägar (vägnummer fr.o.m. 500).
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Standardklass för körfält
Begreppet standardklass beskriver vilken nivå på vinterväghållningen som valts

för en vägsträcka eller ett vägnät. Nivåerna anges i form av olika krav på t.ex.

väglagstyp, snödjup, friktionsnivå och jämnhet.

Det finns två huvudtyper av standardklasser: Snö- och halkfri väg samt

snövägbana.

Med snö- och halkfri väg avses att körfälten normalt är fria från snö och is vid

uppehållsväder och inom viss tid efter nederbörd. Snö- och halkfri väg indelas i

fyra standardklasser: A1, A2, A3 och A4, där A1 är högsta och A4 lägsta

nivån.
Med snövägbana avses att körfälten tillåts ha en yta av packad snö eller is. Vid

uppehållsväder och inom viss tid efter nederbörd ska ytan ha högst 2 cm lös

snö, vara jämn och ha tillfredsställande friktion. Snövägbana för körfält indelas

i två standardklasser Bl och B2, där Bl är högsta nivån.

Klimatzon

En geografisk indelning av landet, t.ex. i södra, mellersta och norra Sverige.

Vädertyp

Följande fyra vädertyper särskildes under vintern 1993/94:

Vädertyp 1. 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 neder-

börd i smält form.

Under vintrarna 1994/95 - 1996/97 minskades antalet vädertyper till två:

Vädertyp 1. Snöfall väntas under natten/dagen.

Vädertyp 2. Övriga väder väntas under natten/dagen.

Väglagsobservationer enligt väderprognos
Metoden innebär att observationsfrekvensen styrs av en väderprognos på så sätt

att observationer görs 6 gånger oftare då snönederbörd väntas, Vädertyp l, än vid

övriga vädertyper. Detta är också metodens största fördel; fler observationer görs

under dygn med snöfall.

Under vintrarna 1993/94 och 1994/95 gjordes väglagsobservationer enligt

väderprognos i hela landet.

I samband med beräkning av väglagsfördelningar, som ska avse ett genomsnitt

Över en vinter, måste kompensering göras för dessa olika observationsfrekvenser.
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Väglagsobservationer enligt fast schema
Vid tillämpning av denna metod utförs väglagsobservationer enligt ett fast schema

som görs upp vid säsongsstarten. Fördelen med denna metod är att verksamheten

kan planeras för hela säsongen utan osäkerhet. Någon Viktning m.h.t. observa-

tionsfrekvens behöver inte göras.

Under vintrama 1995/96 och 1996/97 användes fast schema i nästan hela lan-

det.

Urvalskvot

Urvalskvoten anger hur stor andel av observationsslingoma inom ett prognosom-

råde/uppföljningsområde 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 urvals-

kvoter för vädertyp 1 är 1/2 respektive 1/6. Vid fast schema varierar urvalskvoten

från 1/8 i söder till 1/ 15 i norr.

Trañkarbete

Trañkarbetet är produkten av trañkilöde och väglängd.

Väglagsklass
En väglagsklass kan bestå av ett eller flera enskilda väglag eller av engrupp väg-
lag enligt ovan.

Väglaget spårslitage
Med spårslitage menas att bilhjulen rullat eller slitit så mycket på ett is/snöväglag

att slitlagret syns tydligt i hjulspåren. Detta innebär att i hjulspåren kan endast bar-

mark eller tunn is förekomma.

Väglagsfördelning
En väglagsfördelning är antingen trafikarbetets eller observationemas fördelning

på olika väglagsklasser. Den senare typen benämns tidsmässig väglagsfördelning.
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4 Vald redovisningsnivå
Efter diskussion med Vägverket beslutades att följande indelningar vad gäller

klimatzoner, standardklasser, tidsperioder, väglagsklasser och typer av väglags-

fördelningar ska användas vid beräkning av väglagsfördelningar för de fyra vint-

rarna 1993/94 - 1996/97.

Klimatzoner

Södra Sverige

Län: H, I, K, L, M, N och O.

Mellersta Sverige

Län: B, C, D, E, F, G, P, R, T och U.

Nedre norra Sverige

Län: S, W och X.

Övre norra Sverige
Län: Y, Z, AC och BD.

De fyra klimatzonerna visas på karta i bilaga 2.

Standardklasser
Redovisningen delas upp på de sex standardklasserna A1, A2, A3, A4, Bl och B2.

Tidsperioder

0 15 november - 15 mars (4 månader).
Klimatzon: Södra Sverige.

0 15 oktober - 15 april (6 månader).

Klimatzon: Mellersta Sverige.

0 1 oktober - 30 april " (7 månader).

Klimatzon: Nedre norra Sverige och Ovre norra Sverige.
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Väglagsklasser

  

Väglagsklass Väglagstyp (nr) enligt bilaga 3,

Definition av väglag på körfält

Torr barka 1, 4, 7, 10

Fuktig/våt barmark 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12

Packad snö/tjock is 22

Tunn is/rimfrost 21

Lös snö/snömodd 23

Spårslitage med barka i hjulspåren 13, 14, 15, 16

Spårslitage med tunn is i hjulspåren 17, 18, 19, 20

    

Typer av väglagsfördelningar

0 Tidsmässig väglagsfördelning.

0 Trañkarbetsmässig väglagsfördelning.

5 Underlagsmaterial
De väglagsfördelningar som redovisas i kapitel 7 avser endast observationer på

körfält av typ Kl.

För att beräkningar av väglagsfördelningama ska kunna genomföras, behövs

följande uppgifter om varje väglagsobservation.

Prognosområde/uppföljningsområde.

Vägkategori.

Standardklass.

Vädertyp enligt prognos, då väglagsobservationer görs enligt väderprognos.

Tidpunkt (månad och veckodag).
Väglagsbeskrivning på nivå observationsyta.

Årsmedeldygnstrañk, ÄDT, enligt vägdatabanken.

6 Beräkningsmetod
För att kunna aggregera enskilda väglagsobservationer till de i kapitel 4 nämnda

indelningarna behöver olika typer av viktningar göras. Bl.a. krävs då kännedom

om våglängder och trafrkarbeten uppdelade på prognosområden/uppföljnings-

områden och vägkategorier.

De centrala variablema vid dessa viktningar är täckningsgraden för väglängd

respektive traflkarbete. De definieras på följande sätt för det nationella stamväg-

nätet och på motsvarande sätt för vägkategoriema övriga huvudvägar samt sekun-

dära och tertiära länsvägar. Faktom 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.
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15 x (antalet observationsplatser på stamvägnätet )

våglängd hos stamvägnätet

 

Täckningsgrad för våglängd =

15 x (summa ÅDT för alla obs. platser på stamvägnätet )

trafikarbete på stamvägnätet

 

Täckningsgrad för trafikarbete =

Väglängden anges i km. Trafikarbetet beräknas på vanligt sätt, med hjälp av upp-

gifter i vågdatabanken, som summan av alla ÅDT-vården multiplicerat med

respektive länklängd.

Om slingor och observationsplatser har valts enligt MB 105 bör täcknings-

graden för våglängd ligga på ungefär 1,0 på stamvägnätet och kring 0,50 på

Övriga huvudvågar. Vilken täckningsgrad som kan väntas på sekundära och terti-

åra länsvägar är svårt att såga, eftersom dessa vägar i princip endast observeras

genom instick. Täckningsgraderna för trañkarbetet kan väntas vara ungefär som

för våglängden om slingor och observationsplatser har valts oberoende av trafik-

flödet. Har i första hand högtrafikerade slingor/platser valts ut för observation blir

täckningsgradema större.

Tåckningsgrader för våglängd och trafikarbete har beräknats per vägkategori

för de 39 prognosområden som användes under vintern 1993/94. Variationer och

medelvärden för täckningsgradema redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1 Täckningsgraa'erför våglängd och nan/(arbete, vintern 1993/94. Varia-
tion och medelvärde.

    

Vågkategori Täckningsgrad våglängd Täckningsgrad trañkarbete

variation medelvärde variation medelvärde

Nationella stamvägar 0,65 - 1,7 1,1 0,6 - 2,2 1,15

Övriga huvudvågar 0,4 - 2,0 0,8 0,4 - 3,1 1,0

Sek. och tert. länsvägar 0,05 - 0,3 0,15 0 ,05 - 0,9 0,3

      

Inför vintern 1994/95 övergavs prognosområdena och Vägverkets regioner

kunde välja den geografiska indelningen oberoende av väderprognosen. Detta

innebar att viktning av våglagsobservationer inte längre kunde göras med hjälp av

täckningsgradema från vintern 1993/94.
Om viktning av våglagsobservationer från vintrama 1994/95 - 1996/97 ska

göras helt korrekt måste nya täckningsgrader beräknas som stämmer överens med

den valda indelningen i uppföljningsområden. I vissa fall torde den nya indel-

ningen vara identisk med de gamla prognosområdena, men allt måste kontrolleras

och en hel del omräkning kan förväntas. Det bör också påpekas att beräkningar av
täckningsgrader kräver mycket manuellt arbete och att resultatet ofta bara blir en

hygglig approximation.
Ett alternativ till att beräkna nya täckningsgrader kan vara att använda de

genomsnittliga värdena på täckningsgradema från 1993/94.

En undersökning har därför gjorts av vilka ändringar i våglagsfördelningarna

som erhålls om de differentierade täckningsgradema för våglängd från 1993/94
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ersätts av genomsnittsvärden. Med en uppdelning i 7 väglagsklasser, 6 standard-

klasser och 4 klimatzoner erhölls ca 150 enskilda väglagsangivelser (alla stan-

dardklasser förekom inte i vissa klimatzoner). Av dessa angivelser ändrades 17 St,

eller drygt 10 %, mer än 1 procentenhet vid Övergång från differentierade till

genomsnittliga täckningsgrader. En sådan ändring kan t.ex. vara att andelen torr

barmark ökar från 52 till 54 %. Om toleransen 2 procentenheter valdes i stället

ändrades bara en handfull väglagsangivelser.

Med stöd av dessa resultat bedömdes att genomsnittsvärden på täcknings-

gradema både för väglängd och trañkarbete enligt tabell 1 borde fungera tillfreds-

ställande även under de tre följ ande vintrarna.

6.1 Beräkningsmall för tidsmässig väglagsfördelning
1. För varje prognosområde/uppföljningsområde - med uppdelning på vägkate-

gori, standardklass och tidpunkt- beräknas för körfält av typ Kl antalet obser-

vationer vid olika typer av väglag

2. Observationer som gjorts vid vädertyp 1, enligt prognos, multipliceras med

väderfaktom 1/6.

3. Observationer i vissa prognosområden/uppföljningsområden multipliceras

med en särskild urvalskvotsfaktor om de ska viktas samman med observatio-

ner från andra områden med högre eller lägre urvalskvot.

4. Antalet väglagsobservationer i de olika vägkategoriema multipliceras med

vägkategorifaktom för väglängd. Denna faktor definieras enligt följande:

1

 

Vägkategorifaktor för våglängd = . O .
täckmngsgrad för väglängd 1 resp. vägkategon

Väglagsobservationema har härigenom viktats så att de kan summeras och

sammanställas på olika redovisningsnivåer vad gäller klimatzon, standardklass,

tidsperiod och väglagsklass.

6.2 Beräkningsmall för trafikarbetsmässig väglagsfördel-
ning

1. För varje prognosområde/uppföljningsområde - med uppdelning på vägkate-

gori, standardklass och tidpunkt- beräknas för körfält av typ Kl mängden tra-

fikarbete vid olika typer av väglag. Trañkarbetet beräknas som ÃDT-värdet

för observationsplatsen multiplicerat med ett veckodagsindex. Indexserien,

som hämtats från [Schandersson 1989], framgår av bilaga 4. Det måste påpe-

kas att inga korrigeringar har gjorts för att ÃDT-värdena kan avse olika år.

2. Trafikarbeten som beräknats vid vädertyp 1, enligt prognos, multipliceras med

väderfaktom 1/6.
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3. Trafikarbeten i vissa prognosområden/uppföljningsområden multipliceras med

en särskild urvalskvotsfaktor om de ska viktas samman med observationer

från andra områden med högre eller lägre urvalskvot.

4. Mängden trafikarbete i de olika vägkategoriema multipliceras med vägkate-

gorifaktom för trafikarbete. Denna faktor definieras enligt följ ande:

l

 

Vägkategorifaktor för trafikarbete= , , _ ,
täckmngsgrad för traflkarbete 1 resp. vägkategon

Trafikarbetena har härigenom viktats så att de kan summeras och samman-

ställas på olika redovisningsnivåer vad gäller klimatzon, standardklass, tidsperiod

och väglagsklass.

6.3 Genomförande

När underlagsmaterialet skulle förberedas inför beräkning av väglagsfördelning-

arna upptäcktes två komplikationer.

Den ena bestod i att uppföljningsområdena i Region Väst inte följde länsgräns-

ema under vintrarna 1994/95 - 1996/97. Det var då nödvändigt att öka detalje-

ringsgraden på underlagsmaterialet och identifiera varje observationsslinga och

därefter hänföra den till rätt klimatzon.

Det andra problemet var att väglagsobservationema under vintern 1994/95

kommit igång ca en månad för sent i Region Mitt och Region Norr. Att observa-

tioner startat för sent i dessa två regioner under vintern 1993/94 var känt och det

fanns också ett underlag framtaget som gjorde det möjligt att komplettera väg-

lagsobservationema med väglagsdata från de saknade perioderna. Sådant under-

lag, i form av meteorologiska beskrivningar och väglagsdata för kortare perioder

vid observationsstart, fick tas fram även för vintern 1994/95. Därefter gjordes

väglagskompletteringar för hand i två klimatzoner och för två vintrar.
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7 Resultat

I detta kapitel presenteras i avsnitt 7.1 en Väderbeskrivning av vintrama utifrån

uppgifter om temperatur, nederbörd och antal snödygn [SMHI]. I avsnitt 7.2 redo-

visas vissavariationsmönster i väglagsfördelningarna mellan vintrama, standard-

klass och klimatzon. Ologiska och icke stabila variationsmönster kan förekomma,

och är helt naturliga, eftersom de olika väglagsfördelningarna bygger på olika

stora underlagsmaterial.

7.1 Väderbeskrivning

En målsättning i projektet var att till sammanställningen och analysen av väglags-

fördelningar ha en tillhörande beskrivning av vinterns karaktär. För att beskriva en

Vinter vädermässigt utnyttjas uppgifter om temperaturen, nederbörden och antal

snödygn med mer än 2 mm snö i smält form. Varje klimatzon representeras av tre

till fem mätstationer. I en så stor klimatzon som övre norra Sverige räcker givetvis

inte fem stationer för att ge en heltäckande bild av variationer i vädret. Däremot är

spridningen mellan stationerna, geografiskt sett, stor och ska förhoppningsvis

resultera i en ganska bra beskrivning av vinterns karaktär.

I figur 1 redovisas medeltemperaturen i klimatzonema för varje vinter samt

också för en normalvinter [SMHI]. I södra Sverige är vinterperioden november till

och med mars, i övrigt oktober till och med april.

Av figur 1 framgår det att:
0 Vintern 93/94 var normal i södra och mellersta Sverige och kallare i nedre

och övre norra Sverige.

0 Vintern 94/95 var mildare än normalt i hela Sverige.

- Vintern 95/96 var kallare än normalt i hela Sverige.

0 Vintern 96/97 var normal i södra och övre norra Sverige och något mildare i

mellersta och nedre norra. -
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Figur 1 Medeltemperatur (OC) för olika klimotzoner och vintrar.

I figur 2 redovisas den genomsnittliga nederbördsmångden per vinter i varje

klimatzon samt också för normalvintem.
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Figur 2 Nederbördsmängd (mm)för olika klimatzoner och vintrar.

Av figur 2 framgår det tydligt att vintern 95/96 var extremt nederbördsfattig i

hela Sverige; i stort sett var nederbördsmängden häften av det normala. I södra

och också till viss del i mellersta Sverige var nederbördsmängden riklig vintern

94/95. Vintern 93/94 var nederbördsmängden något lägre. I Övriga Sverige var

nederbörden normal vintrama 93/94 och 94/95. Slutligen var nederbörden ganska

normal vintern 96/97 i hela Sverige.
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I figur 3 redovisas antalet snödygn med nederbörd 2 2 mm i smält form, vilket

ungefär motsvarar ett snödjup på minst 2 cm.
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Figur 3 Antal dygn med minst 2 mm snö i smält formför olika klimatzoner och
vintrar.

Under vintern 95/96 var det extremt få snödygn i nedre och Övre norra Sverige,
i stort sett var det ingen skillnad i hela Sverige. Antalet snödygn var då 10-15

stycken eller högst hälften av det normala antalet. För de Övriga tre vintrama var

antalet snödygn ungefär hälften av normalt i södra Sverige, något färre än normalt

i mellersta Sverige, normalt eller något färre i nedre norra och normalt i övre
norra Sverige.

7.2 Väglagsfördelningar

I detta avsnitt redovisas vissa variationsmönster i väglagsfördelningama mellan

vintrar, standardklasser och klimatzoner. För att begränsa jämförelsema studeras i

första hand variationer i andel torr barmark, barmark och is/snöväglag. Med

is/snöväglag avses packad snö/tjock is, tunn is/rimfrost och lös snö/snömodd.

I delavsnitten 7.2.1-7.2.4 redovisas de tidsmässiga och trañkarbetsmässiga

väglagsfördelningama klimatzon för klimatzon under de fyra vintrama

tillsammans med en kort väderbeskrivning. Dessutom redovisas de
variationsmönster som hittats. I tabellerna med tidsmässiga Väglagsfördelningar

avser antalet observationer det faktiska antalet och inte efter komplettering.

Trafikarbetet anges i sorten miljoner axelparkilometer per dygn. Skillnader i antal

observationer mellan vintrar kan dels bero på om väglagsobservationer gjordes
enligt väderprognos eller fast schema och dels på en förskjutning från högre till

lägre standardklasser.
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7.2.1 Södra Sverige

Tabell 2 Tidsmässig väglagsfördelning. Södra Sverige, 93-11-15 - 94-03-15.

                

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (°/o) (°/o) (%) (°/o) (%) Väderi
Torr barmark 30,2 24,8 21,6 20,1 18,0 16,0 - normal temp

) 95 94 88 80 53 51 - normal mängd
0 r cor

FUktlg/Vät 65,3 69,4 66,3 59,9 34,6 34,9 Hede bo d .,
Barmark - halva antalet snodygn

Packad snÖ/ 0,2 0,33 1,0" 3,2 19,7 21,6

Tjock is

Tunn iS/ 0,22 3 0,3 r 3 0,2) 8 1,1 > 14 4,1 i 32 3,7 > 44

Rimfrost

Lös SIIÖ/ 2,5) 2,81 6,7) 9,6) 7,8 1 18,4)
snömodd

Spårslitage 1,2 2,1 3,1 5,5 11,7 3,6

(barmark)

Spårslitage 0,4 0,4 1,2 0,5 4,1 1,8

(tunn is)

Antal obs 450 1000 3870 6550 1490 6470

      

Tabell 3 Tidsmässig väglagsfördelning. Södra Sverige, 94-11-15 - 95-03-15.

           

     

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(°/o) (%) (%) (°/o) (°/o) (%) Väder:
Torr barmark 29,2 30,8 25,8 28,5 34,5 31,5 - milt

99 98 95 93 82 80 - riklig HGdGI'bÖI'd
° ° - l n" nFuktlg/Vat 69,6 672 69,5 64,3 47,2 48,6 halva anta et s odyg

barmark

Packad snö/ 0,0w 0,3 0,10 1,4 8 6,4\ 9,40
Tjock is

Tunn iS/ 0,0? 1 0,3 > 1 0,9 3 1,4 > 5 5,4F 15 4,7 > 18

Rimfrost

LÖS snÖ/ 0,8) 0,9) 2,1) 2,2) 3,2) 4,2)
snömodd

Spårslitage 0,2 0,3 1,3 1,9 2,6 0,9
(barmark)

Spårslitage 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7

(tunn is)

Antal obs 400 830 3930 4680 2090 6830
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Tabell 4 Tidsmässz'g väglagsfördelning. Södra Sverige, 95-11-15 - 96-03-15.

              

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 34,2 31,0 26,7 25,3 34,1 26,8

_ 96 94 88 84 60 58

FUkug/Vat 61,9 63,2 61,2 58,4 26,0 31,0
barmark

Packad snö/ 0,5 0,30 1,7* 3,4" 115 19,2"

Tjock is

Tunn iS/ 0,7 7 2 1,4 > 3 1,8 > 7 1,4 10 6,1 i 25 4,5 7 34

Rimfrost

LÖS snÖ/ 0,5) 1,6 J 3,4) 5,5J 7,6 , 10,2)
snömodd

Spårslitage 2,2 2,0 3,5 5,6 6,3 3,8
(barmark)

Spårslitage 0,2 0,6 1,7 0,5 8,3 4,5

(tunn is)

Antal obs 620 1310 6190 6840 4060 10790

        

Väder:

- kallt

- nederbördsfattigt

- halva antalet snödygn

Tabell 5 Tidsmässig väglagsy'ärdelning. Södra Sverige, 96-11-15 - 97-03-15.

  

   

 

                

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl BZ

, (%) (%) (%) (%) (%) (%) Väder:

Torr barmark 25,5 29,4 22,6 23,4 18,3 27,1 - normal temp

. 96 94 86 82 , 59 62 - normal mängd
Fung/V 70,2 64,6 63,5 58,4 40,9 35,1 nederbord ,.
barmark - halva antalet snodygn

Packad snÖ/ 0,6 0,4 LÖN 3,91 20,1 187

Tjock is

Tunn iS/ 0,2 > 2 0,6 > 4 2,7 8 1,4 > 12 8,6 > 32 7,2 33

Rimfrost

LÖS snÖ/ 0,91 2,8) 4,0) 7,2, 3,5 , 7,1 J
snömodd

Spårslitage 2,3 2,0 4,6 4,9 2,9 2,7
(barmark)

Spårslitage 0,2 0,2 1,0 0,8 5,6 2,1
(tunn is)

Antal obs 570 1340 6340 6550 4540 10860
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Bortsett från Al-vägarna var andelen torr barmark genomgående låg vintern

93/94 i södra Sverige jämfört med Övriga vintrar. För de följande tre Vintrama var

andelen torr barmark ganska lika och den skillnad i medeltemperatur eller neder-

bördsmängd som finns mellan Vintrama gav alltså ingen tydlig skillnad i andel

torr barmark. Endast under vintern 93/94 finns det ett tydligt variationsmönster

mellan standardklass och andel torr barmark: att andelen minskar med lägre stan-

dardklass.

För barmark överhuvudtaget, alltså även fuktig och våt, är det främst den milda

vintern 94/95 som avviker med 5-10 %-enheter mer barmark på A-vägarna och

20-30 %-enheter mer på B-vägarna jämfört med de övriga tre. Skillnaden minskar

om även spårslitage med barmark i hj ulspåren tas med.

Andelen is/snöväglag på A-vägama varierar beroende på standardklass från 2

till 14 %, utom den milda vintern 94/95 då andelen is/snöväglag var lägre och

varierade från 1 till 5 %. Även på B-vägarna har vintern 94/95 en lägre andel

is/snöväglag jämfört med övriga vintrar, 15-20 % beroende på standardklass.

Övriga vintrar varierar andelen från 25 till 30 % på B1-vägarna och från 35 till

45 % på B2-vägarna.

De trafikarbetsmässiga väglagsfördelningarna, tabell 6-9, ger relativt lika

skillnader mellan standardklasser och vintrar som de tidsmässiga.
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Tabell 6 Trafikarbetsmässig väglagsfördelning. Södra Sverige, 93-11-15 -
94-03-15.

              

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(°/0) (%) (%) 1%) (°/0) (°/o)
Torr barmark 31,0 25,8 22,3 20,0 24,7 18,5

. 96 94 89 82 59 58
FUktlg/Vät 64,5 68,3 66,5 62,4 34,2 39,7
barmark

Packad snö/ 0,2w 0,48 0,8W 2,32 13,6* 17,8*
Tjock is

Tunn iS/ 0,2 > 3 0,4 > 3 0,2 > 7 0,9 i 12 4,4 23 3,3 35

Rimfrost i

LÖS SIIÖ/ 2,6) 2,5, 5,7, 8,8 , 5,1 J 13,6,
snömodd

Spårslitage 1,1 2,1 3,1 5,0 13,6 4,5

(barmark)

Spårslitage 0,4 0,5 1,5 0,7 4,4 2,5
(tunn is)

Trañkarbete 8,4 7,1 8,3 3,7 1,1 0,7

        

Tabell 7 Trafkarbetsmässig väglagsfördelning. Södra Sverige, 94-11-15 -

              

95-03-15.

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (°/0) (°/o) (%)
Torr barmark 30,6 31,6 26,6 29,4 36,8 32,2

. 99 98 96 94 82 85

Fumg/Vat 68,3 66,8 69,6 64,6 45,7 52,7
barmark

Packad snö/ 0,0 0,18 0,11 1,2 6,1* 6,20

Tjock is

Tunn 18/ 0,0? 1 0,3 > 1 0,6 > 3 1,1 > 4 6,5 F 15 4,2 > 13

Rimfrost

LÖS snÖ/ 0,7) 0,7, 1,8, 2,1, 2,0) 2,7,
snömodd

Spårslitage 0,2 0,3 1,2 1,6 2,2 1,1

(barmark)

Spårslitage 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,8

(tunn is)

Trafikarbete 7,8 6,2 11,8 3,9 1,8 2,1
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Tabell 8 Trafkarbetsmässig väglagsfördelning. Södra Sverige, 95-11-15 -
96-03-15.

              

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (°/0) (°/o) (%) (°/o) (%)
Torr barmark 34,6 33,6 28,2 25,8 39,1 28,1

0 96 94 89 87 61 63
FUküg/Vm 61,3 60,9 60,7 60,7 21,6 35,0
barmark

Packad snö/ 0,5* 0,3 1,3 " 2,3 8,5" 14,6

Tjock is

Tunn 18/ 0,8 2 2 1,5 > 4 1,8 i 6 1,0 2 8 8,2 > 22 4,4 2 28

Rimfrøst

LÖS snÖ/ 0,5, 1,7, 3,01 5,21 5,5 J 8,7 ,
snömodd

Spårslitage 2,3 1,5 3,1 4,6 7,7 3,6

(barmark)

Spårslitage 0,1 0,6 1,8 0,4 9,4 5,6
(tunn is)

Trañkarbete 12,0 9,7 18,8 6,1 3,5 3,1

        

Tabell 9 Trafikarbetsmässig väglagsfördelning. Södra Sverige, 96-11-15 -

             

 

97-03-15.

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (°/o) (°/o) (%) (%)
Torr barmark 25,1 31,4 23,4 24,7 20,4 27,3

0 95 94 88 84 61 67

FUKtlg/Vât 70,3 63,0 64,1 59,0 40,6 39,7
barmark

Packad snö/ 0,6* 0,50 1,5* 2,3w 16,6 16,4*

Tjock is

Tunn 18/ 0,1 2 2 0,5 > 4 2,2 > 7 1,0 F 11 9,3 f 28 6,7 > 29

Rimfrost

LÖS snÖ/ 1,0, 2,7, 3,3, 7,4) 2,5 , 5,7 J
snömodd

Spårslitage 2,7 1,7 4,6 5,0 3,3 2,3
(barmark)

Spårslitage 0,1 0,2 0,9 0,6 7,3 1,9
(tunn is)

Trañkarbete 12,1 10,0 19,2 6,0 3,9 2,9
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7.2.2 Mellersta Sverige

Tabell 10 Tidsmässig väglagsfördelning. Mellersta Sverige, 93-10-15 - 94-04-15.

              

Väglag Standardklass
A1 A2 A3 A4 Bl B2

(°/o) (%) (%) (%) (%) (°/o)
Torr barmark 26,5 39,2 31,5 30,7 29,6 26,1

O 94 93 86 76 64 50
Fakng/Vat 67,8 54,1 54,7 45,6 34,6 24,2
Barmark

Packad snÖ/ 0,30 0,3\ 0,4\ 3,00 6,91 26,4*
Tjock is

Tunn iS/ 0,0> 5 0,8 > 3 1,0 ( 6 1,3 > 13 3,3 > 22 2,2 F 44

Rimfrost

LÖS snÖ/ 4,7) 1,9) 4,8 , 8,5, 11,3, 15,3 1
Snömodd

Spårslitage 0,3 2,5 6,4 8,4 8,7 4,0
(barmark)

Spårslitage 0,5 1,3 1,4 2,5 5,6 1,7

(tunn 18)

Antal ObS 110 1930 6900 12220 3640 13340

        

Väder:

- normal temp

- normal mängd

nederbörd

- färre snödygn än

normalt

Tabell 11 Tidsmässig väglagsfördelning. Mellersta Sverige, 94-10-15 - 95-04-15.

         

           

  

Väglag - Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (°/o) (°/o) (°/0) (°/0) Väderi
Torr barmark 51,0 40,7 33,5 35,2 35,2 31,0 - milt

98 96 92 93 91 70 - något riklig HCdCI'bÖI'd

Fuktlg/Vat 47,0 55,4 58,1 58,1 55,7 38,7 - farre snodygn an

Barmark normalt

Packad snÖ/ 0,13 0,23 1,3 \ 1,3 0 1,7 15,2
Tjock is

Tunn 18/ 0,1 > 1 O,4> 2 0,9 > 5 0,9 7 5 1,0 > 6 3,6 > 26

Rimfrost

LÖS snÖ/ 0,5, 1,3) 2,7, 2,7, 3,8, 7,4 1
Snömodd

Spårslitage 1,2 1,8 2,6 2,6 2,1 3,3

(barmark)

Spårslitage 0,1 0,2 0,9 0,9 0,6 0,8

(tunn is)

Antal obs 280 1850 8210 6360 8080 13170
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Tabell 12 Tia'smässig väglagsfördelrzing. Mellersta Sverige, 95-10-15 - 96-04-15.

                 

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(°/o) (%) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 45,1 40,0 34,8 36,2 32,9 28,8

. 97 94 86 83 69 51

FUktlg/Vät 52,3 53,4 51,0 47,2 36,4 22,4
Barmark

Packad snÖ/ 0,21 0,4* 1,5 i 3,31 7,6* 26,6
Tjock is

Tunn iS/ 1,0 > 2 2,1 [ 3 2,3 i 6 1,6 7 8 3,7 7 16 3,3 i 39

Rimfrost

Lös SIIÖ/ 0,7) 0,9 J 1,8l 3,01 4,61 9,3 1
Snömodd

Spårslitage 0,5 1,9 5,1 6,6 9,2 5,7
(barmark)

Spårslitage 0,2 1,3 3,5 2,2 5,6 3,9

(tunn is)

Antal obs 530 3240 15380 14200 14320 25120

     

Väder:

- kallt

- nederbördsfattig

- halva antalet snödygn

Tabell 13 Tia'smässz'g väglagsfördelning. Mellersta Sverige, 96-10-15-97-04-15.

              

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(°/o) (°/0) (%) (%) (%) (°/0)
Torr barmark 49,6 43,9 37,9 41,2 38,2 37,8

. o 98 93 88 85 76 67
Fung/VM 48,3 49,5 49,6 43,7 37,6 29,6
Barmark

Packad snÖ/ 0,21 0,6 1,2* 1,61 8,11 19,0
Tjock is

Tunn iS/ 0,2 1 1,8 ? 4 1,6 > 5 1,0 g 6 2,5 15 3,0 F 28

Rimfrost

LÖS SHÖ/ 0,4, 1,1 j 2,1) 3,0) 4,4] 6,2 1
Snömodd

Spårslitage 1,1 2,4 4,9 7,5 6,2 2,5

(barmark)

Spårslitage 0,2 0,7 2,7 1,9 3,0 1,9

(tunn is)

Antal obs 490 3500 14540 11780 19070 24080
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Väder:

- milt

- normal mängd

nederbörd

- halva antalet snödygn
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Variationsmönstret mellan vintrar och standardklasser i mellersta Sverige lik-

nar till stor del det i södra Sverige. Liksom i södra Sverige var andelen torr

barmark vintern 93/94 genomgående låg jämfört med övriga vintrar. Skillnaden

var störst på Al-vägama. Detta kan verka konstigt då andelen torr barmark borde

vara högst på Al-vägar. En förklaring kan vara att det görs få observationer på

Al-vägar jämfört med vägar med övriga standardklasser. Detta är dock lika alla

vintrar. Andelen torr barmark var i stort sett lika övriga vintrar. Variations-

mönstret mellan andel torr barmark och standardklass, att andelen minskar med

lägre standardklass, är tydligare i mellersta Sverige än i södra och gäller också för

samtliga vintrar.
Vintern 94/95 är det mer barmark totalt och skillnaden minskar om spårslitage

med barmark i hjulspåren tas med, vilket är det samma som i södra Sverige.

Andelen is/snöväglag ökar med lägre standardklass samtliga vintrar. Det är

främst A1- och A4-vägar vintern 93/94 som har en hög andel is/snöväglag jämfört

med övriga vintrar. Vintern 93/94 varierar andelen is/snöväglag på A-vägar från 3

till 13 %, övriga vintrar från 1 till 8 %. Variationen på B-vägarna mellan vintrarna

är ganska stor och svårtolkad.
I övrigt att notera är att andelen lös snö eller snömodd genomgående var hög

vintern 93/94, tex. var väglaget ca 10 gånger vanligare på Al-vägar vintern

93/94 jämfört med övriga vintrar.

Genomgående är det ganska stora skillnader mellan tids- och

trafikarbetsmässiga väglagsfördelningar avseende andel barmark. Skillnaden är

tydligast på A1 -vägar.
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Tabell 14 Trafkarbetsmässig väglagsfördelning. Mellersta Sverige, 93-10-15 -

              

94-04-15.

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(°/o) (°/o) (%) (%) (%) (°/o)
Torr barmark 46,1 44,7 34,7 32,9 32,6 30,2

. 97 95 89 80 69 58

FUKtlg/Vat 50,9 50,6 53,9 46,7 36,1 27,9
Barmark

Packad snÖ/ 0,1w 0,21 0,31 2,0* 5,11 19,2*
Tjock is

Tunn 18/ 0,0 > 3 0,6 > 2 1,0 5 5 1,1 F 11 3,4F 18 2,0 > 35

Rimfrost

LÖS SHÖ/ 2,5, 1,2 , 3,6, 7,61 9,6, 13,6 ,
Snömodd

Spårslitage 0,1 1,6 5,2 7,2 8,8 4,8
(barmark)

Spårslitage 0,1 1,2 1,3 2,6 4,4 2,2

(tunn is)

Trañkarbete 2,2 18,3 17,9 9,0 1,4 1,5

        

Tabell 15 Trafkarbetsmässig väglagsfördelning. Mellersta Sverige, 94-10-15 -
95-04-15.

      

    

 

    

 

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (°/o) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 60,3 45,4 37,5 39,9 35,8 35,2

98 97 93 92 81 73
F k ' °u tlg/Vât 37,9 51,3 55,8 52,5 45,1 37,5
Barmark

Packad snÖ/ 0,01 0,31 0,9* 1,31 5,1* 12,0

Tjock is

Tunn 18/ 0,0 0 0,47 2 0,7 4 0,8 5 1,8 > 12 3,1 > 22

Rimfrost

LÖS SHÖ/ 0,1, 1,0, 2,1, 2,7, 5,3 , 7,4 J
Snömodd

Spårslitage 1,6 1,5 2,3 2,3 4,4 4,1

(barmark)

Spårslitage 0,1 0,2 0,8 0,8 2,5 0,7

(tunn is)

Trañkarbete 6,6 16,7 26,7 9,0 6,6 2,6
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Tabell 16 Trajikarbetsmässig väglagsfördelning. Mellersta Sverige, 95-10-15 -

              

96-04-15.

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 54,0 43,0 38,2 40,1 34,5 32,0

_ 98 94 88 85 69 57
FUKtlg/Vât 43,7 51,0 49,6 44,6 34,1 24,6
Barmark

Packad snÖ/ 0,10 0,31 1,20 2,51 6,8 20,6*
Tjock is

Tunn iS/ 1,1 { 2 2,0? 3 2,1 5 1,2 > 6 3,9 > 15 3,6 > 32

Rimfrost

LÖS SHÖ/ 0,6, 0,8, 1,4, 2,0, 4,51 7,8 1
Snömodd

Spårslitage 0,5 1,8 4,4 7,1 9,7 6,6

(barmark)

Spårslitage 0,0 1,2 3,1 2,5 6,5 4,8

(tunn is)

Trafikarbete 11,1 31,0 50,8 20,3 12,1 5,0

        

Tabell 17 Trafkarbetsmässig väglagsfördelning. Mellersta Sverige, 96-10-15 -

              

97-04-15.

Väglag Standardklass

A1 A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 55,2 47,0 41,3 46,2 39,2 41,1

. 99 95 90 88 77 72

FUktlg/Vät 43,5 47,8 48,3 41,5 37,5 30,7
Barmark

Packad snö/ 0,1 0,2 0,7 0,9 6,7* 14,8

Tjock is

Tunn iS/ 0,0 > 0 1,6 > 2 1,5 4 0,9 > 4 2,5 > 13 3,0 4 23

Rimfrost

LÖS SHÖ/ 0,2) 0,7, 1,7, 2,2, 4,0) 5,4 ,
Snömodd

Spårslitage 0,9 1,9 4,3 6,6 6,3 2,6

(barmark)

Spårslitage 0,1 0,7 2,3 1,7 3,8 2,3

(tunn is)

Trafikarbete 11,8 33,2 48,2 19,6 15,5 4,7
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7.2.3 Nedre norra Sverige

Tabell 18 Tidsmässig väglagsfördelning. Nedre norra Sverige, 93-10-01 -

             

94-04-30.

Väglag Standardklass

A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 34,0 30,6 26,4 24,0 21,7

. 84 75 58 50 44

Fung/VM 49,9 43,9 31,3 26,4 22,1
Barmark

Packad snö/ 0,73 2,03 14,9\ 24,1* 35,3*
Tjock is

Tunn iS/ 3,0 7 8 3,1 > 12 2,6 > 27 5,3 > 37 2,4 > 49

Rimfrost

Lös snö/ 4,8) 7,2) 9,1 J 7,8 1 11,7,
Snömodd

Spårslitage 6,9 10,1 11,7 7,3 3,8

(barmark)

Spårslitage 0,7 3,0 3,9 5,0 3,0

(tunn is)

Antal obs 350 1260 2080 1290 3930

       

Väder:

normal temp

normal mängd

nederbörd

normalt antal snödygn

Tabell 19 Tidsmässz'g väglagsfördelning. Nedre norra Sverige, 94-10-01 _

             

95-04-30.

Väglag Standardklass

A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 29,1 28,9 29,5 21,8 18,9

0 94 87 67 55 47
Fung/VM 64,5 58,1 37,8 33,1 28,5
Barmark

Packad snö/ 0,2w 1,43 9,6w 22,6 31,7
Tjock is

Tunn iS/ 0,9 > 2 1,8 > 6 2,8 > 16 6,5 > 35 6,5 > 46

Rimfrost

Lös snö/ 1,21 2,4) 3,2) 5,5 J 7,9 )
Snömodd

Spårslitage 3,3 5,5 10,9 6,1 3,8

(barmark)

Spårslitage 0,8 1,8 6,0 4,4 2,6

(tunn is)

Antal obs 370 1250 1000 3860 5260
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Väder:

milt

normal mängd

nederbörd

normalt antal snödygn
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Tabell 20 Tidsmässig väglagsfördelning. Nedre norra Sverige, 95-10-01 -

96-04-30.

               

Väglag Standardklass

A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%) Väder:

90 84 71 53 41 - nederbördsfattigt
Fukt1g/Vat 37,8 32,2 21,4 13,7 6,4 - halva antalet snodygn

barmark

Packad snö/ 0,9\ 0,60 7,9\ 15,9\ 34,9*
Tjock is

Tunn iS/ 5,7 F 7 7,9 [ 9 7,3 f 16 10,8 > 29 6,0 46

Rimfrost

LÖS SHÖ/ 0,41 0,8, 1,2) 2,2) 5,0 ,
snömodd

Spårslitage 2,6 4,9 10,4 9,2 6,2
(barmark)

Spårslitage 0,6 2,3 2,3 8,6 7,2
(tunn is)

Antal obs 1120 3050 2070 11240 11360

     

Tabell 2] Tidsmässig väglagsfördelning. Nedre norra Sverige, 96-10-01 -

        

 

 

 

  

97-04-30.

Väglag Standardklass

A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%) Väder:

Torr barmark 51,5 53,4 48,0 45,3 40,7 - milt

. 93 84 79 61 54 - normalumängd
Fuktlg/Vat 41,5 30,7 31,3 16,1 13,8 nederbord H

Barmark - normalt antal snodygn

Packad snÖ/ 0,59 0,80 1,8 N 16,1\ 27,8\
Tjock is

Tunn 18/ 2,1 > 4 4,7 2 6 2,8 > 7 6,3 F 25 4,9 > 37

Rimfrost

Lös snö/ 1,0 J 0,8) 2,2) 2,7) 4,2 1
Snömodd

Spårslitage 2,7 5,4 9,1 7,1 4,0

(barmark)

Spårslitage 0,8 4,3 4,7 6,4 4,6
(tunn is)

Antal obs 560 2970 1980 15550 11630
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I nedre norra Sverige var andelen torr barmark genomgående låg vintrarna

93/94 och 94/95 jämfört med de följande två. Skillnaden var ganska stor, ca 20 %-

enheter. Vintern 93/94 klassades som normal och vintern 94/95 som mildare än

normalt. I stort sett för samtliga vintrar så minskar andelen torr barmark med lägre

standardklass. Jämfört med södra och mellersta Sverige var andelen torr barmark i

nedre norra Sverige 10-20 %-enheter högre på A-vägama och någon procent på

B-vägarna.

Om även fuktig och våt barmark tas med försvinner skillnaderna mellan vint-

rarna. Ingen skillnad om även spårslitage med barmark i hjulspåren räknas med.

Detta skulle kunna indikera att nederbördsmängden vintrarna 93/94 och 94/95

var högre än vintrarna 95/96 och 96/97, vilket också var fallet.

Andelen is/snöväglag är högre i nedre norra Sverige än i södra och mellersta. I

genomsnitt är andelen nästan dubbelt så hög. Andelen is/snöväglag ökar med

lägre standardklass samtliga vintrar. De två milda vintrarna, 94/95 och 96/97, har

lägst andel is/snöväglag. Andelen varierar från 2 till 16 % beroende på standard-

klass. De två andra vintrarna är variationen 7 till 27 %. På B-vägama är det den

milda vintern 96/97 som har lägre andel än övriga vintrar.

Skillnaden mellan tids- och traf1karbetsmässiga väglagsfördelningar är störst

för andel torr barmark och andel packad snö/tjock is. I övrigt relativt lika.
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Tabell 22 Trafkarbetsmässig väglagsfördelning. Nedre norra Sverige, 93-1 0-01-

             

94-04-30.

Väglag Standardklass

A2 A3 A4 Bl B2

(°/o) (%) (°/o) (%) (%)
Torr barmark 35,7 33,2 29,4 26,2 24,8

. o 86 79 64 58 49

FUktlg/Vat 50,3 45,7 34,1 32,3 24,1
Barmark

Packad snö/ 0,5* 0,9* 8,3* 16,6 28,8*

Tjock is

Tunn 18/ 3,0 > 8 3,7 > 10 2,7 19 6,1 [ 29 2,2 > 40

Rimfrost [

LÖS snÖ/ 4,2, 5,3, 7,8, 6,4 J 9,4 J
Snömodd

Spårslitage 5,7 8,7 13,3 7,7 5,1

(barmark)

Spårslitage 0,5 2,5 4,4 4,8 5,6

(tunn is)

Trafikarbete 1,9 3,0 1,3 0,5 0,7

       

Tabell 23 Trafikarbetsmässig väglagsfördelning. Nedre norra Sverige, 94-10-01-
95-04-30.

               

Väglag Standardklass

A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 31,0 31,3 31,6 25,0 20,6

_ 94 90 74 62 53
FUKtlg/Vat 62,9 58,9 42,3 37,0 32,4
Barmark

Packad snÖ/ 0,1 N 0,93 6,83 16,73 24,2*

Tjock is

Tunn is/ 0,9 2 1,6 4 2,0 12 4,9 27 7,1 >38
Rimfrost

LÖS SHÖ/ 1,0 1 1,8, 2,7, 5,1 , 7,0 ,
Snömodd

Spårslitage 3,3 4,1 10,7 6,8 5,2

(barmark)

Spårslitage 0,7 1,5 3,8 4,5 3,3

(tunn is)

Trafikarbete 2,3 3,9 1,7 2,8 1,5
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Tabell 24 Trafikarbetsmässig väglagsföra'elning. Nedre norra Sverige, 95 -10-01-

             

96-04-30.

Väglag Standardklass

A2 A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) (%)
Torr bannark 56,9 54,8 53,7 44,4 39,9

0 92 85 75 61 48

FUkng/Vat 35,3 30,6 21,6 16,7 7,8
Barmark

Packad snÖ/ 0,3 0,6* 5,0 10,4* 24,6

Tjock is

Tunn 18/ 3,8 g 4 6,7 > 8 6,1 > 13 9,5 > 22 6,2 r 34

Rimfrost

Lös snö/ 04 0,6) 1,4 1,8 J 3,7 ,
Snömodd

Spårslitage 2,7 4,7 10,1 9,6 9,1
(barmark)

Spårslitage 0,5 1,9 2,1 7,6 8,7
(tunn is)

Trañkarbete 6,5 9,1 3,6 7,6 3,0

       

Tabell 25 Trafzkarbetsmässig väglagjördelning. Nedre norra Sverige, 96-10-01-

             

97-04-30.

Väglag Standardklass

A2 A3 A4 Bl BZ

(%) (%) (%) (%) (%)
Torr barmark 57,0 56,0 51,0 50,7 46,6

_ 95 86 82 69 62

Fung/VM 37,7 29,7 30,9 18,7 15,2
Barmark

Packad snÖ/ 0,20 0,5* 1,1 W 10,2* 211
Tjock is

Tunn 18/ 1,6 > 2 4,8 6 2,3 4 5 4,6 > 17 5,2 7 28

Rimfrost

Lös snÖ/ 0,7) 0,61 19 2,3 J 2,1 )
Snömodd

Spårslitage 2,2 4,8 8,6 7,9 3,8

(barmark)

Spårslitage 0,5 3,6 4,0 5,5 6,0

(tunn is)

Trañkarbete 3,6 11,2 6,0 15,9 3,1
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7.2.4 Övre norra Sverige

Tabell 26 Tidsmässig väglagsfördelning. Övre norra Sverige, 93-10-01 -

            

94-04-30.

Väglag Standardklass

A2 A3 Bl B2

(%) (%) (%) (%) Väder:

Torr barmark 29,7 30,8 15,9 9,8 - kallt

63 50 24 20 - normal mängd
Fuktig/Våt nederbörd

barmark 33 1 183 8,1 10,3 - normalt antal snödygn

Packad snÖ/ 14,3* 4,4 W 48,3* 53,6
Tjock is

Tunn iS/ 4,6 > 24 12,9> 21 5,0 g 61 3,5 > 71

Rimfrost

Lös snÖ/ 5,4] 3,6 1 7,3 J 14,3)
snömodd

Spårslitage 9,7 16,8 5,5 3,2

(barmark)

Spårslitage 3,3 12,7 9,9 5,3

(tunn is)

Antal ObS 200 480 3660 8320

      

Tabell 27 Tidsmässig väglagsfördelning. Övre norra Sverige, 94-10-01 -
95-04-30.

            

Väglag Standardklass

A2 A3 Bl B2

(%) (%) (%) (%) Väder:

Torr barmark 31,8 34,5 17,7 14,1 - milt

. 93 89 33 26 - normal mängd
Fuktlg/Vat 61,0 54,2 15,2 12,2 snodygn "

barmark - normalt antal snodygn

Packad snÖ/ 0,5 2,6* 34,? 54,7

Tjock is

Tunn is/ O,6>2 1,2>5 8,7 >47 2,6 >68

Rimfrost

Lös snö/ 1,3) 17 4,3 1 11,0,
snömodd

Spårslitage 4,0 3,7 5,8 1,9

(barmark)

Spårslitage 0,8 2,1 14,0 3,5
(tunn is)

Antal obs 160 190 6000 12720
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Tabell 28 Tidsmässig väglagsy'ördelning. Övre norra Sverige, 95-10-01 -
96-04-30.

              

Väglag Standardklass

A2 A3 Bl B2

(%) (%) (%) (%) Väder:

Torr barmark 46,4 46,0 30,8 24,5 - kallt

90 82 38 30 - nederbördsfattig

Fukt1g/Vat 43,1 35,8 7,0 5,9 - halva antalet snodygn

barmark

Packad snÖ/ 0,5 0,0* 20,6 47,7*

Tjock is

Tunn 18/ 6,9 F 7 11,1 g 11 12,5 35 6,4 i 58

Rimfrost

Lös snÖ/ 0,0) 0,2] 1,7 J 4,1 1
snömodd

Spårslitage 2,2 4,9 8,3 3,0

(barmark)

Spårslitage 0,8 2,0 19,1 8,4

(tunn is)

Antal obs 330 450 16630 33480

    

Tabell 29 Tidsmässig väglagsfördelning. Övre norra Sverige, 96-10-01 -
97-04-30.

              

Väglag Standardklass

A3 A4 Bl B2

(%) (%) (%) (%) Väder:

Torr barmark 43,8 38,3 23,6 16,8 - normal temp

79 69 34 26 - normal mängd

Faktlg/Vat 35,4 30,4 10,6 9,0 nederbord ..
Barmark - normalt antal snodygn

Packad snÖ/ 0,0 1,4 l 30,1 53,4*
Tjock is

Tunn is/ 8,7 10 10,1 14 11,2>46 3,9 >68
Rimfrost

Lös snö/ 1,7 1 2,9) 4,2 1 10,3)
Snömodd

Spårslitage 5,6 4,8 4,6 1,9

(barmark)

Spårslitage 4,8 12,0 15,5 4,6

(tunn is)

Antal obs 320 310 16400 34450
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Totalt sett är antalet observationer på A-vägar vintrarna 95/96 och 96/97

ungefär lika många. Det har dock skett en förskjutning i fördelningen mellan olika

A-standardklasser, på så sätt att antalet observationer på A2-vägar blivit så få att

standardklassen inte redovisas i tabell 29 och 33 samtidigt som standardklassen

A4 tillkommit.

Även i Övre norra Sverige var andelen torr barmark genomgående låg vintrarna

93/94 och 94/95. Skillnaden var dock inte lika markant som i nedre norra Sverige

utan 10-15 %-enheter lägre. Vintern 95/96 som var extremt nederbördsfattig hade

en hög andel torr barmark, främst på B-vägarna. Med undantag av någon

standardklass finns det ett tydligt variationsmönster mellan andel torr barmark och

standardklass, mindre andel med lägre standardklass. Rent generellt var andelen

torr barmark på A-vägar inte lägre i övre norra Sverige jämfört med övriga

Sverige. Däremot var andelen torr barmark på B-vägar lägre.

Tas även fuktig och våt barmark med har vintern 93/94 fortfarande en låg

andel; jämfört med vintrarna 94/95 och 95/96 är andelen på A-vägar 20-30 %-

enheter lägre och på B-vägar 5-15 %-enheter.

Bortsett från vintern 94/95, som var mildare än normalt i hela Sverige, var

andelen is/snöväglag högre i övre norra Sverige än i övriga Sverige. Andelen

is/snöväglag ökar med lägre standardklass samtliga vintrar, undantaget är att A2-

vägar någon vinter har högre andel jämfört med A3-vägar. Andelen is/snöväglag

på A-vägama är hög vintern 93/94, drygt 20 %. Övriga vintrar varierar andelen

beroende på standardklass från 2 till 14 %. Även på B-vägarna har vintern 93/94

hög andel, 60 till 70 %, jämfört med 35 till 70 % övriga vintrar.

Även i övre norra Sverige är det störst skillnad i andel torr barmark och andel

packad snö/tjock is mellan tidsmässiga- och trafikarbetsmässiga väglagsfördel-

nlngar.
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Tabell 30 Trafikarbetsmässig väglagsfördelning. Övre norra Sverige, 93-10-01 -
94-04-30.

              

Väglag Standardklass

A2 A3 Bl B2

(%) (%) (°/o) (%)
Torr barmark 31,7 36,5 17,6 12,1

_ 77 54 28 22

FUküg/VM 45,5 17,2 10,4 9,9
barmark

Packad snö/ 1,5 2,6 36,7 50,3

Tjock is

Tunn iS/ 5,4? 14 14,3? 20 7,2 > 50 3,8 > 65

Rimfrost

Lös snö/ 7,31 2,8 1 5,8 1 11,2)
snömodd

Spårslitage 7,7 14,2 7,4 6,0

(barmark)

Spårslitage 0,9 12,4 14,8 6,8
(tunn is)

Trañkarbete 0,9 1,8 2,5 0,9

    

Tabell 31 Trafzkarbetsmässig väglagjördelning. Övre norra Sverige, 94-10-01 -

            

95-04-30.

Väglag Standardklass

A2 A3 Bl B2

(%) (%) (%) (°/0)
Torr barmark 32,2 37,1 20,2 17,3

0 94 90 39 31

Fung/V 61,6 53,0 18,7 13,3
barmark

Packad snÖ/ 0,3* 2,0\ 21,8\ 47,8*

Tjock is

Tunn 18/ 0,9 > 2 0,9 > 5 11,3 > 36 3,6 > 60

Rimfrost

LÖS SHÖ/ 1,0, 1,7, 3,4 , 8,4 ,
snömodd

Spårslitage 3,3 3,3 7,7 3,4

(barmark)

Spårslitage 0,6 2,0 17,1 6,3

(tunn is)

Trañkarbete 1,1 0,6 7,0 2,2
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Tabell 32 Trafkarbetsmässig väglagsfördelning. Övre norra Sverige, 95-10-01 -
96-04-30.

              

Väglag Standardklass

A2 A3 Bl B2

(%) (%) (%) (%)
Torr barmark 47,6 47,6 37,4 29,5

_ o 91 82 46 37

Fung/valt 43,3 34,8 9,0 7,6
barmark

Packad snö/ 1,1 N 0,09 11,69 36,7

Tjock is

Tunn 13/ 5,6 [ 7 11,8 12 15,3[ 28 6,9 ( 46

Rimfrost

Lös snÖ/ 0,01 0,1 J 1,1 1 2,7 J
snömodd

Spårslitage 1,9 4,1 9,5 4,8
(barmark)

Spårslitage 0,5 1,5 16,2 11,7
(tunn is)

Trañkarbete 2,8 1,5 18,6 5,8

    

Tabell 33 Trafikarbetsmässig väglagJördelning. Övre norra Sverige, 96-10-01 -

            

97-04-30.

Väglag Standardklass

A3 A4 Bl B2

(%) (%) (°/0) (°/o)
Torr bannark 46,5 44,4 29,7 23,2

_ o 82 73 43 33

FUktlg/Vät 35,8 28,7 13,4 10,2
barmark

Packad snÖ/ 0,0* 1,69 18,0 44,89
Tjock is

Tunn 18/ 6,7 > 9 8,4 F 13 14,2{ 35 4,7 > 57

Rimfrost

Lös snö/ 1,9) 2,6) 2,7 J 7,9 J
snömodd

Spårslitage 5,4 4,8 5,2 2,6
(barmark)

Spårslitage 3,7 9,6 16,9 6,6
(tunn is)

Trañkarbete 2,6 1,3 18,5 5,9
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8 Slutsatser

I figurerna 4-6 redovisas andel barmark för olika klimatzoner, vintrar och

standardklasser. Standardklassema A1 och A2 är sammanslagna, liksom A3 och

A4 samt Bl och B2.

        

100

A 80
o\°

f 60(G _

ê _ 93/94
8 40 l; ; g ; _94/95
g -' :195/96

å D96/97
20

                

Södra Mellersta Nedre norra Övre norra

   

Figur 4 Andel barmarkpå A1- och A2-vägarför olika klimazzoner och vintrar.

I södra och mellersta Sverige är skillnaden i andel barmark på A1- och A2-

vägarna mellan vintrama marginell. I norra Sverige är andelen barmark lägst

vintern 93/94; något lägre i nedre norra och klart lägre i Övre norra.
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ox° _ i

g 60 " m 93/94

g : lI94/95
i.) 40 - 4 - D95/96

E ; El96/97
< 20 A _;

                  

Södra Mellersta Nedre norra Övre norra

   

Figur 5 Andel barmarkpå A3- och A4-vägarför olika klimatzoner och vintrar.

Bortsett från nedre norra Sverige är andelen barmark på A3- och A4-vägarna

högst under vintern 94/95. Aven för dessa standardklasser är andelen barmark

lägst i norra Sverige vintern 93/94, förhållandet påminner om A1- och A2-

vägarna.

Med undantag av vintern 93/94 är skillnaderna i andelen barmark små mellan

klimatzonema för de två grupperingama av A-vägar.
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Södra Mellersta Nedre norra Övre norra

   

Figur 6 Andel barmarkpå B] - och B2-vägar för olika klimatzoner och vintrar.

På Bl- och B2-vägama är andelen barmark högst under vintern 94/95 i södra

Sverige och under vintrama 94/95 och 96/97 i mellersta Sverige. I nedre norra

Sverige är andelen barmark högst vintern 96/97 och i övre norra Sverige lägst
vintern 93/94.

Andelen barmark på Bl- och B2-vägarna minskar i stort sett med nordligare

klimatzon.
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Bilaga 2

Sid 1 (1)

Karta över klimatzoner

 

Klimatzoner

 

Mellersta Sverige
'?'?'?'?'3 Nedre norra Sverige
Ezåzêrêrêrêzêzåzåri Södra Sver

E Övre norra Sverige
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Bilaga 3

Sid 1 (4)

1994-09-08

Rev. 1994-12-13

Rev. 1998-10-22

DEFINITION AV VÄGLAG PÅ KÖRFÄLT

I de väglagsuppföljningar som görs enligt Metodbeskrivning 105 (MB 105)

beskrivs väglaget på 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 alla andra sammanhang används väglagsindelningar som är grövre. T.ex. brukar

väglaget anges i mellan 5 och 8 väglagsklasser avseende hela körfältet. För att

kunna jämföra olika väglagsundersökningar behövs således en översättning

mellan väglagsbeskrivningen enligt MB 105 och de grövre väglagsindelningarna.

Med hjälp av följande definitioner görs översättningen.

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 hj ulspår, mellan hjulspår och vägmitt.

1. 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.

2. Våt barmark

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

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

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 barmarks-

väglagen när man sorterat bort torr och våt barmark).

4. Torr barmark med mittsträng

Is/snöväglag finns i vägmitten. Torr barmark finns på minst tre av deövriga

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.
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10.

11.

12.

Bilaga 3

Sid 2 (4)

 

Is/snöväglag finns i vägmitten. Torr barmark finns på högst två av de Övriga

ytorna. Våt barmark finns på högst två av deÖvriga 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).

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.

Vät barmark med kantsträng
Is/snöväglag finns i körfältskanten. 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.

. 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 ytornavid 3-spårsväglag). Våt

barmark finns på högst två av de övriga ytorna (på högst en av de övriga

ytorna vid 3-spårsväglag). 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).

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 de övriga ytornavid 3-spårsväglag). På den

sista ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.

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 ytornavid 3-spårsväglag). På den

sista ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.

Fuktig barmark med strängimellan hjulspår

Is/snöväglag finns mellan hjulspåren. 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 3-spårsväglag). 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).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bilaga 3

Sid 3 (4)

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.

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.

 

Spårslitage med barmark i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren

Barmark finns 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.

Spårslitage med barmark i spåren och is/snöväglag utanför spåren

Barmark finns i hjulspåren. Is/snöväglag finns på minst två av deövriga

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 desom 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).

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.

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.

Spårslitage 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.

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 är restposten av spårslitage med tunn is i spåren. Eftersom

definitionen 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).
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21.

22.

23.

Bilaga 3

Sid 4 (4)

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 21testas efter det att man identifierat och sorterat bort väglag 17-20).

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.

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 med flera olika typer av väglagsundersökningar. Beroende på vilken jäm-

förelse man vill göra, slås de 23 väglagen ovan samman till 5 a 8 klasser av väg-

lag.
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Index för årsdygnstrafik (ÅDT) till veckodagstrafik

Bilaga 4

Sid 1 (1)

 

Veckodagsindex för trañkmängd 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
Mars 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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