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Förord
Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de viktigaste samhällsekonomiska
effekterna för trafikanter, väghållare och samhället i övrigt av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. En första version av Vintermodellen redovisades 2006 i
VTI rapport 531 Tema Vintermodell. Etapp 2. Huvudrapport.
Eftersom ambitionen med den första versionen av Vintermodellen var att åstadkomma
en körbar prototyp finns det inom olika delområden eller modeller förbättringsmöjligheter.
Denna rapport redovisar en lista på kort- och långsiktiga förbättringsmöjligheter av
Vintermodellen och de uppdateringar, rättningar och förbättringar samt den känslighetsanalys av modellen som genomförts huvudsakligen under 2010.
Arbetet har finansierats av Trafikverket (tidigare Vägverket). Kontaktpersoner på
Trafikverket har varit Carl-Henrik Ulegård, Kenneth Natanaelsson och Östen
Johansson.
Mina kolleger på VTI, Mohammad-Reza Yahya, Göran Blomqvist, Anna Arvidsson och
Ulf Brüde har tagit fram underlag till Modellen för luftföroreningar och klimatgaser,
Miljömodellen, den delmodell i Väglagsmodellen som kallas ”Växling mellan kombikörning och plogning” samt för att beräkna olyckskostnad med hänsyn till allvarlighetsföljd i 2006 års prisnivå. Anna Arvidsson har också skrivit bilaga 5.
Carl-Gustaf Wallman, tidigare VTI, och Östen Johansson har varit djupt engagerade i
diskussionen inför beslutet att övergå till klimatzonsvisa olycksrisker.
Bengt Abring, Svevia, Driftområde Eskilstuna och Björn Ahnlund, Trafikverket, Region
Öst har välvilligt ställt upp för diskussioner om vissa delar av Väglagsmodellen.
Ett stort tack till nämnda personer för goda råd och hjälp under arbetets gång.
Linköping oktober 2014
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Tema Vintermodell. Etapp 3. Förbättring, uppdatering och känslighetsanalys
av Staffan Möller
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping

Sammanfattning
Redovisningen av projektet inleds med en listning av angelägna kort- och långsiktiga
rättningar och förbättringar av Vintermodellen med tillhörande rangordning (prioritet 1–
3). Bruttolistan, kapitel 2, består av åtgärder med högst varierande arbetsinsats, från
några timmar till flera år.
I kapitel 3 beskrivs de genomförda rättningar/förbättringar som getts prioritet 1 i bruttolistan. De omfattar förutom felrättningar, kontroll av att riktiga eller mer detaljerade
väglagsbeskrivningar räknas fram, väderbeskrivning vid obetydliga snöfall, ändring från
relativa till klimatzonsvisa olycksrisker, justering av allvarlighetsföljder för olyckor
samt uppdatering och ändring av dubbdäcksandelar för olika regioner.
Dessutom utvecklas en ny modell för luftföroreningar och klimatgaser.
För väglagsmodellen införs nya eller förbättrade beskrivningar av förebyggande halkbekämpning, växling mellan kombikörning och plogning vid låga temperaturer, snöfall
som inte når upp till startkriterierna och upptorkning av fuktiga vägar genom inverkan
av trafik, som påskyndar, och salt som fördröjer, upptorkningen.
Uppdatering görs också av värderingar av olika effekter i huvudsak från 1996 till 2006
års prisnivå och skattefaktorerna I + II införs.
I två andra projekt har utveckling gjorts dels av Bränsleförbrukningsmodellen, dels av
en modell som tar hänsyn till snödjupets påverkan på reshastighet, bränsleförbrukning
samt luftföroreningar och klimatgaser.
Rapporten avslutas med en känslighetsanalys av Vintermodellen. Där bedöms osäkerheten i de olika delmodellerna och konstateras att, när det gäller den samhällsekonomiska totalkostnaden, har osäkerheten i olycksrisk och allvarlighetsföljd störst påverkan.
Därnäst påverkar osäkerheten i bränsleförbrukning och värdering av korrosion och
sedan följer osäkerheten i emissionsnivåer och väglagsbeskrivning. Det ska dock
påpekas att bränsleförbrukningen har beräknats med den gamla modellen.
Osäkerheten i övriga delmodeller, det vill säga hastighetsreduktion och exponering,
restsalt och vegetationsskada i Miljömodellen samt åtgärdskostnad påverkar totalkostnaden minst.
Eftersom syftet med Vintermodellen är att jämföra olika strategier och åtgärder med
varandra är inte den totala samhällsekonomiska kostnaden det mest intressanta utan i
stället skillnaden i samhällskostnad mellan olika alternativ, det vill säga vilken nytta
man får av förändringar i strategier eller åtgärder.
En sådan marginalkostnadsanalys har gjorts på underlag som tagits fram i samband med
beräkning av den samhällsekonomiska totalkostnaden. Här kan nyttan beräknas av att
genom mer saltning sänka andelen is-/snöväglag och öka andelen barmarksväglag.
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Det visar sig då att de klart viktigaste komponenterna för den samhällsekonomiska
marginalkostnaden i första hand är minskningen i olyckskostnad, på grund av minskad
olycksrisk, och därnäst minskningen i restidskostnad, genom högre reshastighet.
Den samhällsekonomiska marginalkostnaden ökar dock i form av högre bränslekostnad
genom högre reshastighet, högre emissionskostnad genom högre bränsleförbrukning
och högre miljökostnad och åtgärdskostnad genom mer saltning. Dessa kostnader
påverkar marginalkostnaden i mindre grad.
Nuvarande modell för beräkning av korrosionskostnad påverkar inte marginalkostnaden
alls. Den baseras dock på en hel del antaganden, t.ex. att saltningsfrekvens och saltmängd inte ändras i någon större omfattning, och är därmed ganska grov. Därför borde
denna modell vara angelägen att vidareutveckla.
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The Winter Model. Stage 3. Improvements, updating and sensitivity analysis
by Staffan Möller
The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 Linköping

Summary
The presentation of the project will begin with a list of important short- and long-term
bug fixes and improvements to the Winter Model and its rank (priority 1-3). The list,
chapter 2,consists of actions with a wide variety of work, from a few hours to several
years.
The third chapter describes the implemented bug fixes and improvements with priority
1. They include verifying the accuracy and more detailed descriptions of road
conditions, description of small snowfalls, changing from relative to regional accident
risks, adjusting the consequences of accidents and updating and changing studded tyre
shares in different regions.
In addition, a new model is developed for air pollutants and greenhouse gases.
For the road condition model the following are introduced: new or improved
descriptions of anti-icing treatment, change between snow ploughing combined with
anti-icing treatment and common snow ploughing at low temperatures, snowfalls that
do not reach the starting criteria and drying of moist roads by the influence of traffic and
salt.
Updating is also made of the monetary values of different effects mainly from 1996 to
2006 price levels and tax factors I + II are introduced.
In two other projects developments are made for the fuel consumption model and for a
model that takes into consideration the effect of snow depth on travel time, fuel
consumption and air pollutants and greenhouse gases.
The report is finished with a sensitivity analysis of the Winter Model. Here the
uncertainties in the various sub-models are estimated. It is found that, in terms of socioeconomic total costs, the uncertainties in accident risk and consequences of accidents
have greatest influence.
Next to affect are the uncertainties in fuel consumption and corrosion and then follow
the uncertainties in emission levels and road condition description. It should be pointed
out that fuel consumption is calculated with the old model.
The uncertainties in speed reduction and exposure, residual salt and vegetation damage
in the Environmental model and maintenance costs influence socio-economic total costs
only marginally.
Since the purpose of the Winter Model is to compare different strategies and actions the
socio-economic total costs are not of the most interest. Instead the difference in socioeconomic costs between alternatives, that is what benefit is gained from the changes in
strategy or action, is of interest.
Such a marginal cost analysis has been done with data from the calculation of socioeconomic total costs. Here, the benefit can be estimated of more frequent measures.
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They will decrease the proportion of snow and ice on the road and increase the
proportion of bare ground.
It turns out that the most important components of the socio-economic marginal costs
are the reduction in accident costs, due to reduced accident risk, and secondly, the
reduction in travel costs, due to higher travel speed.
However, the socio-economic marginal costs increase for fuel costs due to higher travel
speed, costs for air pollutants and greenhouse gases due to higher fuel consumption and
environmental costs and maintenance costs due to more salting, but to a lesser degree.
The current model for corrosion costs does not affect the marginal cost at all. However
it is based on several assumptions, for example that the salting frequency and the
amount of salt do not change very much. The model is therefore fairly rough. It is for
that reason important to further develop the corrosion model.
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1

Bakgrund

Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de viktigaste samhällsekonomiska effekterna för trafikanter, väghållare och samhället i övrigt av olika strategier och
åtgärder inom vinterväghållningen. En första version av Vintermodellen, med alla dess
delmodeller, redovisades 2006 (Wallman et al., 2006).
Eftersom ambitionen med den första versionen av Vintermodellen var att åstadkomma
en körbar prototyp finns det inom olika delområden eller modeller förbättringsmöjligheter. De kan medföra högst varierande arbetsinsatser, från några timmars enkelt arbete
till mycket omfattande analyser, modelleringar och programmeringsinsatser.
Eftersom projektets arbetstid är begränsad av den tillgängliga budgeten så är det nödvändigt att göra en rangordning av vilka förbättringsmöjligheter som ska utföras.
Samtidigt är det viktigt att inte tappa bort helheten i den långsiktiga utvecklingen av
Vintermodellen.
Inom projektets ram ska också en känslighetsanalys av Vintermodellen genomföras.
Arbetet indelas och redovisas i tre delar.
1. Att upprätta en bruttolista på rättningar och uppdateringar samt kort- och långsiktiga förbättringar inklusive bedömning av arbetsinsats och rangordning.
2. Att beskriva genomförda uppdateringar och rättningar samt de förbättringar som har
fått prioritet 1.
3. Att genomföra en känslighetsanalys av Vintermodellens delmodeller.
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2

Bruttolista på rättningar och förbättringar

Bruttolistan på angelägna kort- och långsiktiga rättningar och förbättringar med
tillhörande rangordning (prioritet 1-3) ser ut få följande sätt.

2.1

Indata till Vintermodellen
Trafikflödets variation timme för timme under vintern

I den första versionen av Vintermodellen användes en modell för att beräkna trafikflödets variation timme för timme under vintern baserad på Vägverkets trafikräkningar
1978–1983. Variationen beskrevs för totala trafikflödet, dvs. personbilar och lastbilar
sammantaget. I en publikation (Björketun och Carlsson, 2005) används modernare
trafikräknedata, från 2002–2004, och en uppdelning görs också på personbilar och
lastbilar.
Innebär några dagars sammanställningsarbete och någon dags programmering. Prioritet
1.
Väderbeskrivning – vindriktning
Indatabeskrivningen av vädret på timnivå hämtas från VViS eller Mesan genom körning
av VädErsKombi-programmet (Möller, 2003). Då fås alla data som behövs utom
vindriktningen. Numera finns en mall för att ta fram vindriktningen. Ett ännu enklare
sätt att få en beskrivning av vindriktningen är dock att komplettera utdata från VädErsKombi med denna variabel. Detta görs i så fall av Trafikverket.
Kräver troligen mindre än en veckas programmeringsarbete hos Trafikverket. Inget
extra arbete behöver göras av VTI. Prioritet 2.
Väderbeskrivning – obetydliga snöfall
Troligen behöver en spärr införas i väderbeskrivningen så att obetydliga snöfall, på
några millimeter, tas bort. Därmed skulle undvikas att en normalstor åtgärd utförs till
följd av obetydliga snömängder.
Innebär en enkel ändring, några timmars arbete inklusive programmering. Prioritet 1.

2.2

Olycksmodellen
Väglagsbeskrivning

Väglagsbeskrivningen från Väglagsmodellen till Olycksmodellen ska göras med 5
väglagsgrupper. Kontroll görs av att rätt väglagsgrupper räknas fram.
Innebär en enkel kontroll, några timmars arbete, och eventuellt någon dags justering av
programmet. Prioritet 1.
Olycksrisk – klimatzoner
Olycksrisker vid is-/snöväglag beräknas utgående från samband mellan olycksrisken
och is-/snöväglagets varaktighet under vintern. Beräkningar kan göras enligt två metoder. Vid den ena metoden används samband för var och en av klimatzonerna, klimatzonsvisa olycksrisker (Wallman, 2001). Vid den andra metoden utgår man från ett förenklat samband som relateras till torr barmark och som är samma för alla klimatzoner,
relativa olycksrisker (Wallman et al., 2006). En utredning har visat att de relativa
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olycksriskerna inte ger trovärdiga resultat (Johansson, 2010a) och (Möller, 2010). Det
ger dock de klimatzonsvisa olycksriskerna, varför dessa kommer att användas i Vintermodellen.
Innebär en enkel ändring, några timmars arbete och några timmars programmering. Prioritet 1.
Olycksrisk – vinterperioder
Modellen räknar med samma olycksrisk för hela vinterperioden trots att vi vet att
olycksrisken är högre i början och slutet av vintern (Bergström, 2003). Om Trafikverket
vill kunna beräkna effekterna av en vinterväghållningsstrategi som är olika under förvinter, högvinter och senvinter krävs att olycksrisken under var och en av dessa perioder
beskrivs.
Beräknas ta några månaders utvecklingsarbete och några veckors kompletterande programmeringsarbete. Prioritet 2.
Allvarlighetsföljd
En generell trend vad gäller olyckors allvarlighetsföljd är att den minskar med tiden
beroende på bl.a. ombyggnad av vägnätet till mötesfria vägar och förbättring av fordonens passiva säkerhet genom t.ex. krockkuddar (Johansson, 2010b).
Enkel uträkning som tar någon timmes arbete inklusive programmering. Prioritet 1.
Fordonens aktiva säkerhet
Vintermodellen kan utvidgas till att ta hänsyn till förbättringar av fordonens aktiva
säkerhet, t.ex. införande av antisladd och antispinn.
Kräver några månaders utvecklingsarbete och någon veckas arbete med att komplettera
programmet. Prioritet 3.

2.3

Framkomlighetsmodellen
Restidskostnader

Det finns ett fel i en formel som gör att restidskostnaderna blir för höga.
Felet är lokaliserat och kräver bara ändring av en formel i programmet. Prioritet 1.
Väglagsbeskrivning
Väglagsbeskrivningen från Väglagsmodellen till Framkomlighetsmodellen ska göras
med 8 väglagsgrupper. Kontroll görs av att rätt väglagsgrupper räknas fram.
Enkel kontroll som tar några timmars arbete. Eventuellt någon dags justering av programmet. Prioritet 1.

2.4

Bränsleförbrukningsmodellen
Bränslekostnader

Det finns ett fel i en formel som gör att bränslekostnaderna blir för höga.
Felet är lokaliserat och kräver ändring av fem formler i programmet. Prioritet 1.
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Väglagsbeskrivning
Väglagsbeskrivningen från Väglagsmodellen till Bränsleförbrukningsmodellen ska
göras med de 6 väglagstyper som kan finnas i hjulspåren. Kontroll görs av att rätt väglagstyper räknas fram.
Enkel kontroll som kräver några timmars arbete. Eventuellt någon dags justering av
programmet. Prioritet 1.
Dubbdäcksandel
Dubbdäcksandelen för personbilar bör anges enligt så nya mätningar som möjligt. Den
senaste undersökningen, som har gjorts av Däckbranschens Informationsråd på uppdrag
av Vägverket, avser januari/februari 2009 (Vägverket, 2009).
Innebär en enkel sammanställning, några timmars arbete. Prioritet 1.
Däckslitage, reparationer, kapital- och avskrivningskostnader
Bränsleförbrukningsmodellen skulle kunna kompletteras med däckslitage, reparationer,
kapital- och avskrivningskostnader. Detta har nog inte så stor betydelse för Vintermodellen som helhet men kan göra den mer kostnadsmässigt komplett.
Kräver någon veckas sammanställningsarbete och någon veckas programmeringsarbete.
Prioritet 2.

2.5

Korrosionsmodellen

Modellen baseras för närvarande på en hel del antaganden och är ganska grov eftersom
det bl.a. antas att saltningsfrekvens och saltmängd inte ändras i någon större omfattning.
Inte heller tas någon hänsyn till resmönstret, dvs. hur ofta bilen körs på saltade
respektive osaltade vägar. Andra obesvarade frågor är hur ofta man tvättar fordonet
beroende på om man kör på saltad eller osaltad väg, hur korrosionen på nya material
utvecklas eller hur saltet påverkar korrosionen på elektronik (Öberg, 2006).
Det vore värdefullt med ett samarbete med KTH:s forskare inom områdena plåtkorrosion, elektronikkorrosion och trafikmodellering. Kanske kan ett sådant projekt börja
som ett examensarbete och sedan fortsätta som ett doktorandprojekt.
Ett doktorandprojekt tar 4–5 år att genomföra, men redan inledningen på ett sådant
projekt, dvs. en State-of-the-Art, skulle kunna medföra ny kunskap till Vintermodellen.
Doktorandprojektet bör anpassas till Vintermodellens behov och följas av en person
med kunskap om Vintermodellen, t.ex. som biträdande handledare. Prioritet 2.

2.6

Modell för luftföroreningar och klimatgaser

Vintermodellen bör kompletteras med en beräknings- och värderingsmodul för luftföroreningar och klimatgaser. För CO2 och SO2 hämtas beräkningsmodeller från
Vägverket (2008) och för HC och NOx från Yahya (2010). Värderingar finns i
Vägverket (2008b).
Innebär några dagars sammanställningsarbete och några dagars programmeringsarbete.
Prioritet 1.
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2.7

Miljömodellen
Väglagsbeskrivning

Diskussion förs om ifall de redan framtagna väglagsbeskrivningarna från Väglagsmodellen, t.ex. den som används i Bränsleförbrukningsmodellen, kan användas även i
Miljömodellen eller om någon annan beskrivning ska tas fram.
Innebär några timmars diskussion och programmering. Prioritet 1.
Exponeringsmodellen
Exponeringsmodellen inom Miljömodellen fungerar idag bäst vid våt, fuktig och torr
barmark (Blomqvist & Gustafsson, 2006). Det är angeläget är att validera och vidareutveckla exponeringsmodellen för övriga väglag. Dessutom finns en enkel modell för
plogåtgärder, vilken ännu inte implementerats i exponeringsmodellen. Vätskefasen (salt
och dagvatten) som rinner av vägytan avses att infångas varför även viss provtagningsutveckling behöver ske. Tillgång till mer mätdata krävs.
Kräver någon veckas utveckling av provtagningsutrustning, några dagars förberedelser
och fältmätningar, några veckors analysarbete och modellformulering samt några dagars
programmering. Prioritet 2.
Skador på vegetation och grundvatten
För kvantifiering av skador på vägnära vegetation och grundvatten ligger idag exponeringssamband till grund för vegetationsskador och ett enkelt antagande om huruvida
skyddsinstallationer behöver utföras vad gäller skydd av grundvattnet mot skada
(Blomqvist & Gustafsson, 2010). I första hand föreligger behov att utveckla en delmodell för en hydrogeologiskt mer korrekt grundvattenmodell för att avgöra om den
långsiktiga trenden i en tänkt akvifer uppfyller kraven på god kemisk status enligt
Vattendirektivet.
Innebär några veckors modellformulering och programmering. Prioritet 2.
Personbilsekvivalenter
Det behövs ett klarläggande av hur många personbilsekvivalenter som tunga fordon
motsvarar. Personbilsekvivalenter är indata i Bortstänknings- och Miljömodellen. Tillgång till mätdata krävs.
Kräver några dagars fältmätningar, några veckors analysarbete och modellformulering
samt några dagars programmering. Prioritet 2.
Miljökostnader
Kostnader för vegetationsskador
Eftersom officiella värderingar saknas för miljöfaktorerna har kostnaderna för vegetationsskador beräknats utifrån den uteblivna skogsavkastningen som förutsätts äga rum
vid en viss skadetoleransnivå (50 % skadad vegetation) samt en estetisk kostnad utifrån
en äldre undersökning utförd i USA (Vitaliano, 1992). Det är angeläget att kunna
beskriva den årliga kostnaden för utebliven skogsavkastning.
Förbättringen kräver någon månads forskningsprojekt, modellformulering och programmering. Prioritet 1.
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Kostnader för grundvattenskador
Skador på grundvatten beräknas som kostnaden för skyddsinstallationer för att skydda
grundvattnet. Därför är en annan väsentlig komponent i modellen att utveckla nya mått
på miljökostnaderna som är giltiga för svenska förhållanden.
Innebär någon månads forskningsprojekt, modellformulering och programmering. Prioritet 3.
Däcktyp och partikelspridning
Det finns även andra miljöeffekter med sina efterföljande kostnader som skulle kunna
inkluderas, t.ex. för påverkan på mark, fauna, flora, arkeologiska artefakter och hälsoeffekter till följd av partikelspridning. Därtill skulle en modell för val av däcktyp och en
partikelspridningsmodell behöva utvecklas.
Kräver några månaders forskningsprojekt, modellformulering och programmering. Prioritet 3.

2.8

Åtgärdskostnadsmodellen
Fast och rörlig del

Åtgärdskostnaden baseras på timpriser (marginalkostnader) och beräkningar kan göras
hyfsat vid mindre förändringar av driftstandarden (Möller, 2006). Vid större förändringar som t.ex. innefattar minskat eller ökat antal väghållningsfordon bör kostnaden
delas upp i en fast del per vinter och en rörlig del per timme. Då måste modellen kompletteras med en rutin som kan beräkna antalet väghållningsfordon. Det borde inte vara
så svårt att göra denna förbättring.
Innebär någon veckas sammanställningsarbete och några dagars programmeringsarbete.
Prioritet 2.
Prisnivå och skattefaktorer
Det har inte gått att klarlägga i vilket års prisnivå som åtgärdskostnaderna beräknas
(Möller, 2006). Vi utgår ifrån att prisnivån är år 2004. Uppräkning ska då göras till
2006 års prisnivå, liksom för övriga värderingar. Hänsyn ska också tas till skattefaktor I
och II.
Uppräkningen är gjord. Skattefaktorerna är framräknade. Någon timmes programmeringsarbete tillkommer. Prioritet 1.
Slitage och skador
Kostnad för slitage och skador på broar, beläggning och vägmarkeringar saknas helt i
modellen. Vägverket har tillfrågats om att lämna underlag för sådana kostnader. Något
svar har inte lämnats.
Utredningsarbetets och programmeringens omfattning är idag okänd. Prioritet 2.
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2.9

Väglagsmodellen
Väglagsbeskrivning

Beskrivningen av väglag i Väglagsmodellen görs för närvarande timme för timme under
vintern. För att öka noggrannheten vid övergångar mellan olika väglag bör väglagsbeskrivningen göras på halvtimmesnivå.
Enkel förändring av väglagsbeskrivningen eftersom beräkningsintervallet redan idag
görs på halvtimmesnivå. Några timmars ändring i programmet tillkommer. Prioritet 1.
Saltmängder
I Väglagsmodellen anges vilka saltmängder som läggs ut vid förebyggande halkbekämpning och vid olika typer av åtgärder i samband med kombikörning. De mängder
som för närvarande används har hämtats från en relativt gammal rekommendation,
saltmall. Arbete med revidering av saltmallen pågår och när det är klart bör de nya
rekommendationerna läggas in i Väglagsmodellen.
Några dagars arbete för ny beskrivning och några timmar för programmering. Prioritet
2.
Förebyggande halkbekämpning
Beskrivningen av start på halkbekämpningen ändras.
Ändring av beskrivningen är klar. Några timmars ändring i programmet behövs. Prioritet 1.
Kombikörning
Växling mellan kombikörning och plogning
Enligt regelverket för vinterväghållning, ATB Vinter 2003 (Vägverket, 2002), är kravet
i standardklass 1–3, vid varmare vägytetemperatur än -6°C, att körfälten ska vara fria
från snö och is vid uppehållsväder och när åtgärdstiden efter nederbörd har löpt ut. Det
innebär att kombikörning ska göras.
Om vägytetemperaturen ligger mellan -6 och -12°C gäller ett friktionskrav för körfälten
på minst 0,35 vid uppehållsväder och när åtgärdstiden efter nederbörd har löpt ut. Friktionskravet är så högt att plogning och sandning av is-/snövägbana inte är tillräckligt.
Istället krävs fortsatt kombikörning men att snö- och isfria körfält inte behöver uppnås.
Om vägytetemperaturen är kallare än -12°C gäller ett friktionskrav för körfälten på
minst 0,25 vid uppehållsväder och när åtgärdstiden efter nederbörd har löpt ut. Det
innebär att plogning, plus kanske sandning, räcker.
När vägytetemperaturen sedan stiger igen säger regelverket att standardkraven för det
varmare temperaturintervallet ska vara uppfyllda senast 15 timmar efter att en temperaturgräns passerats, dvs. friktion på minst 0,35 eller snö- och isfria körfält.
Införande av en växling i Vintermodellen från kombikörning till plogning och åter till
kombikörning kräver bl.a. att varaktigheten av perioderna med vägytetemperatur mellan
-6 och -12°C respektive under -12°C definieras så att man på ett rimligt sätt följer regelverket. Det handlar troligen inte om enstaka timmar utan om längre perioder, kanske
dygn.

VTI rapport 834

15

Innebär någon veckas arbete med beskrivningarna och några dagars ändring i programmet. Prioritet 1.
Snöfall som inte når startkriterierna
Beskrivningen förbättras av hur man praktiskt åtgärdar snöfall som inte kommer upp till
startkriterierna.
Ändring av beskrivningen är i stort sett klar. Någon dags ändring i programmet tillkommer. Prioritet 1.
Väglagsövergång vid kraftigt snöfall
Väglagsövergång vid kraftigt snöfall från packad snö till tunn is till våt barmark eller
från packad snö till snömodd till våt barmark, beroende på vägytans temperatur, styrs i
hjulspåren av antalet passerande fordon. Väglagsövergången från packad snö till lös snö
eller snömodd, också beroende på vägytans temperatur, beskrivs mellan hjulspår och i
vägmitt av hur lång tid som förflyter. Denna modellering valdes i version 1 av
Väglagsmodellen eftersom det var svårt att i underlagsmaterialet hitta samstämmiga
tider/trafikmängder för att styra övergången på körfältsytorna mellan hjulspår och i
vägmitt. Tidsstyrningen bör av konsekvensskäl ersättas av en kombinerad tids-/ trafikmängdsstyrning även mellan hjulspår och i vägmitt.
Förbättringen kräver några veckors analysarbete och någon dags ändring i programmet.
Prioritet 2.
Väglag efter sista kombikörning
Väglaget efter sista kombikörning, då snöfallet i princip har upphört, blir våt barmark på
alla ytor på körfältet. I hjulspåren styrs övergången av snödjupet på vägen, mängden
fallen snö och antalet passerande fordon. Utanför hjulspåren beskrivs övergången av hur
lång tid som förflyter. Beskrivningen av övergången utanför hjulspår blir mer konsekvent om den baseras på en styrning med snödjup och mängd fallen snö kombinerat
med tider och trafikmängder.
Kräver några veckors analysarbete och någon dags ändring i programmet. Prioritet 2.
Väglag vid plogning
När väglagsmodellen för plogning först testades för kalla förhållanden upptäcktes vissa
brister.
Kopplingen mellan uppbyggnad och nedslitning av packad snö/tjock is i och utanför
hjulspåren stämmer inte alls. Nedslitningen är nog ganska riktigt beskriven, men uppbyggnaden av packade snöskikt ger alldeles för tunna lager. Beskrivning av uppbyggnad av tjock is saknas helt i nuvarande modell.
Kräver flera månaders utvecklingsarbete och någon veckas arbete med att komplettera
programmet. Prioritet 2.
När väglagsmodellen för plogning senare testades för mildare förhållanden stod det
klart att väglagsbeskrivningen hade påtagliga brister. Det behövs både vidareutveckling
av några befintliga delmodeller och även utveckling av nya modeller.
Förbättringen kräver någon veckas utvecklingsarbete och några dagars programmeringsarbete. Prioritet 1.
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Sandning
Behovet av sandning beskrivs idag schablonmässigt. Hänsyn tas till det genomsnittliga
vädret under en hel vinterperiod, inte av de enskilda väder- och väglagsförhållandena.
En modell för friktionsstyrd sandning bör utvecklas (Möller, 2006, avsnitt 6.4.2.) Förutom effekt av saltblandad sand bör också effekt av fastsand beskrivas.
Förbättringen innebär att någon månads utvecklingsarbete krävs. Stora tillägg i programmet behöver också göras. Prioritet 2.
Bortstänkning
Bortstänkning utanför hjulspår
Bortstänkning i hjulspåren är analyserad medan schabloner används utanför hjulspåren.
Bortstänkning även utanför hjulspåren bör analyseras. Samma analysmetod och samma
underlagsdata som för hjulspår bör kunna användas. Dessutom har data från danska
mätningar av restsaltutveckling nyligen blivit tillgängliga för oss. Det innebär att en helt
ny analys av bortstänkning i och utanför hjulspår bör göras.
Innebär några veckors analysarbete och mindre än en dags justering av programmet.
Prioritet 2.
Inverkan av textur
Inverkan av vägytans textur och körfältets tvärfall beaktas f.n. inte i bortstänkningsmodellen. Troligen finns en stor förbättringspotential om hänsyn kan tas till dessa två
variabler. Det kräver dock relativt stora mängder nya mätdata.
Kräver något halvårs arbete med fältmätningar och analyser och några veckors arbete
med tillägg i programmet. Prioritet 3.
Upptorkning
I modellen beaktas varken inverkan av trafik, som påskyndar upptorkningen, eller salt i
vattenfilmen, som fördröjer upptorkningen.
Inverkan av trafik
En schablon som beskriver trafikens inverkan har hittats i ett konferensbidrag från Japan
(Fujimoto et al., 2008). Den kan ganska enkelt testas och, om den duger, lätt införas.
Innebär någon veckas utvecklingsarbete och någon dags arbete med att komplettera
programmet. Prioritet 1.
Inverkan av salt
I ett examensarbete, som genomförts vid VTI, beskrivs en beräkningsmetod som tar
hänsyn till saltkoncentrationens påverkan på upptorkningshastigheten (Hallberg, 2008).
Några beräkningssteg är inte klara men torde snart vara det.
Kräver någon veckas utvecklingsarbete och några dagars arbete med att komplettera
programmet. Prioritet 1.
På lite längre sikt kan även danska data från restsaltmätningar användas för att förbättra
modellen.
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2.10

Vintermodellen
Värderingar

För närvarande är alla värderingar i Vintermodellen i Vägverkets tidigare gällande prisnivå, dvs. år 1999. De ska räknas upp till att avse nu gällande värderingar, vilket är
2006 års prisnivå.
Sammanställning av värderingar i 2006 års prisnivå är framtagen. Några timmars
ändring i programmet tillkommer. Prioritet 1.
Hänsynstagande till snödjup
Väglagsmodellen lämnar data om väglagstyp och för lös snö/snömodd även snödjup.
Informationen om snödjup tas för närvarande inte om hand i någon av effektmodellerna.
Det är dock rimligt att tro att snödjupet i någon mån påverkar olycksrisk, restid,
bränsleförbrukning, luftföroreningar och klimatgaser samt hur snabbt saltet lämnar
vägytan. Här finns en utvecklingspotential.
Förbättringen innebär flera månaders utvecklingsarbete och någon veckas arbete med att
komplettera programmet. Prioritet 2.
Utvidgning med fler vägtyper än tvåfältsvägar ≤ 9,5 m
Mätdata finns för en 13-metersväg och en 2+1-väg. Efter utvärdering och analys kan
dessa data förhoppningsvis användas för att komplettera Framkomlighets- och Väglagsmodellen. För att kunna göra fullständiga samhällsekonomiska beräkningar behöver
också Olycksmodellen ses över när det gäller olyckrisks-, olyckstyps- och olyckskonsekvenssamband för de båda vägtyperna.
Innebär kanske ett halvt års utvecklingsarbete och några veckors arbete med att komplettera programmet. Prioritet 3.
Utvidgning med ändrade yttre förhållanden
Vintermodellen kan utvidgas så att den tar hänsyn till ändrade yttre förhållanden till
exempel när det gäller dubbdäcksanvändning.
Kräver några månaders utvecklingsarbete och någon veckas arbete med att komplettera
programmet. Prioritet 3.
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Genomförda rättningar och förbättringar

I samråd med Vägverket har beslutats att göra felrättningar samt beskrivningar av alla
förbättringar i Vintermodellen som har prioritet 1. Inom tillgänglig budget för 2009 ska
också programmering och kontroll av så många som möjligt av förbättringarna genomföras. Detta arbete har gett följande resulterat.

3.1

Indata till Vintermodellen
Trafikflödets variation timme för timme under vintern

Metoden för beräkning av trafikflödets variation timme för timme under vintern
redovisas i bilaga 1. Trafikflödet för en halvtimme antas vara hälften av timmens
trafikflöde.
Kontroll är gjord av att variationen beskrivs riktigt.
Väderbeskrivning – obetydliga snöfall
En spärr införs i väderbeskrivningen så att obetydliga snöfall, på < 2,0 mm, tas bort.
Därmed undviks att en normalstor åtgärd utförs till följd av obetydliga snömängder.
Sådana snöfall sker ofta på varma vägbanor.
Kontroll är gjord av att spärren fungerar.
Effektberäkningar i Vintermodellen
I Väglagsmodellen 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.
För att beräkna olika effekter i Vintermodellen används särskilda definitioner för att
översätta väglaget på fem ytor till olika väglagstyper och väglagsgrupper. Denna översättning görs i fyra steg.
Metoden för att översätta väglaget på fem ytor till väglagstyper och väglagsgrupper har
inte ändrats eller förbättrats men ingår som en del i Vintermodellen och dokumenteras
för fullständighetens skull i bilaga 2.

3.2

Olycksmodellen
Väglagsbeskrivning

Väglagsbeskrivningen från Väglagsmodellen till Olycksmodellen görs som en procentuell väglagsfördelning med 5 väglagsgrupper. Se bilaga 3.
Kontroll är gjord av att rätt väglagsgrupper räknas fram.
Olycksrisk – klimatzoner
Olycksrisker vid is-/snöväglag beräknas utgående från samband mellan olycksrisken
och is-/snöväglagets varaktighet under vintern. Beräkningar kan göras enligt två metoder. Vid den ena metoden används samband för var och en av klimatzonerna, klimatzonsvisa olycksrisker (Wallman, 2001). Vid den andra metoden utgår man från ett förenklat samband som relateras till torr barmark och som är samma för alla klimatzoner,
relativa olycksrisker (Wallman et al., 2006). En utredning har visat att de relativa
olycksriskerna inte ger trovärdiga resultat (Johansson, 2010a) och (Möller, 2010). Det
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ger dock de klimatzonsvisa olycksriskerna, varför dessa kommer att användas i Vintermodellen.
De klimatzonsvisa olycksriskerna för olika is-/snöväglag beräknas enligt följande formel.
Olycksrisk för is-/snöväglagstyp i = exp(k2) * 103k1-1 * (TAi/TAtot)k1

(I)

där
TAi = trafikarbetet under vintern för is-/snöväglagstyp i
TAtot = totala trafikarbetet under vintern summerat för alla väglag.
Olycksriskparametrarna k1 och k2 för olika is-/snöväglag och klimatzoner framgår av
tabell 14 nedan.
Tabell 1 Olycksrisker för klimatzon Södra Sverige (Wallman, 2001).
Is-/snöväglag

k1

k2

Tunn is/rimfrost

- 0,55

5,40

Packad snö/tjock
is
Lös snö/snömodd

- 0,47

4,60

- 0,50

5,00

Tabell 2 Olycksrisker för klimatzon Mellersta Sverige (Wallman, 2001).
Is-/snöväglag

k1

k2

Tunn is/rimfrost

- 0,50

5,15

Packad snö/tjock
is
Lös snö/snömodd

- 0,34

4,00

- 0,43

4,65

Tabell 3 Olycksrisker för klimatzon Nedre Norra Sverige (Wallman, 2001).
Is-/snöväglag

k1

k2

Tunn is/rimfrost

- 0,53

4,80

Packad snö/tjock
is
Lös snö/snömodd

- 0,44

4,00

- 0,46

4,30

Tabell 4 Olycksrisker för klimatzon Övre Norra Sverige (Wallman, 2001).
Is-/snöväglag

k1

k2

Tunn is/rimfrost

- 0,58

5,10

Packad snö/tjock
is
Lös snö/snömodd

- 0,34

3,50

- 0,42

4,10

Kontroll är gjord av att rätt olycksrisker räknas fram.
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Allvarlighetsföljd
En generell trend vad gäller olyckors allvarlighetsföljd är att den minskar med tiden
beroende på bl.a. ombyggnad av vägnätet till mötesfria vägar och förbättring av fordonens passiva säkerhet genom t.ex. krockkuddar. Denna trend innebär en sänkning av
allvarlighetsföljden med ungefär 1 % per år (Johansson, 2010b).
Allvarlighetsföljder i Olycksmodellen baseras på underlagsmaterial från de nio vintersäsongerna 1990/91 till 1998/99. Det innebär att underlaget i medeltal avser vintersäsongen 1994/95. En ändring av allvarlighetsföljden till att avse förhållandena år 2010
innebär att en faktor (1-0,01)15 = 0,86 ska appliceras på de förut framräknade allvarlighetsföljderna.
Kontroll är gjord av att sänkta allvarlighetsföljder räknas fram.

3.3

Framkomlighetsmodellen
Restidskostnader

Felet i formeln för att beräkna restidskostnader är rättat och de ändrade beräkningarna i
programmet är kontrollerade.
Väglagsbeskrivning
Väglagsbeskrivningen från Väglagsmodellen till Framkomlighetsmodellen görs som en
procentuell väglagsfördelning med 8 väglagsgrupper. Se bilaga 3.
Kontroll är gjord av att rätt väglagsgrupper räknas fram.

3.4

Bränsleförbrukningsmodellen
Bränslekostnader

Felet i formeln för att beräkna bränslekostnader är rättat och de ändrade beräkningarna i
programmet är kontrollerade.
Väglagsbeskrivning
Väglagsbeskrivningen från Väglagsmodellen till Bränsleförbrukningsmodellen görs
som en procentuell väglagsfördelning med de 6 väglagstyper som kan finnas i hjulspåren. Se bilaga 3.
Väglagstyperna fuktig och våt barmark har också kompletterats med vattenmängden på
vägytan och väglagstyperna lös snö och snömodd med snödjupet. Därmed finns en
väglagsfil i beredskap för att kunna användas i den mer detaljerade Bränsleförbrukningsmodell som utvecklades av under 2010 och 2011 (Hammarström, 2011) inom
ramen för projektet ”Val av standardklass på vinterväghållning m.h.t. energieffektivitet”. Modellen beskrivs i bilaga 4.
Den nya Bränsleförbrukningsmodellen har inte använts i känslighetsanalysen i kapitel 4.
Kontroll är gjord av att rätt väglagstyper räknas fram.
Dubbdäcksandel
Den senaste undersökningen, som har gjorts av Däckbranschens Informationsråd på
uppdrag av Vägverket, avser januari/februari 2009 (Vägverket, 2009).
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Resultaten av undersökningen framgår av tabell 5.
Tabell 5 Dubbdäcksandelar för personbilar. Mätning under januari och februari 2009
(Vägverket, 2009).
Väghållningsregion

Andel dubbdäck (%)

Norr

94

Mitt

94

Mälardalen

70

Stockholm

73

Väst

68

Sydöst

64

Skåne

28

TOTALT

68

Eftersom regionindelningen ändrats när Vägverket blivit en del av Trafikverket bör
dubbdäcksandelarna justeras till att avse den nya regionindelningen.
Region Norr kallas nu Nord men består fortfarande av Västerbottens och Norrbottens
län. Ingen justering behöver göras.
Region Mitt är oförändrad.
Region Mälardalen kallas nu Öst och där ingår även Östergötlands län. Detta har inte
bedömts påverka dubbdäcksandelen väsentligt.
Region Stockholm och Väst är oförändrade.
Region Sydöst, utom Östergötlands län, och Skåne bildar nya Region Syd. Dubbdäcksandelen för Region Syd har beräknats utifrån antalet personbilar i trafik vid slutet av år
2009 i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län (SIKA/SCB, 2010).
De justerade dubbdäcksandelarna framgår av tabell 6.
Tabell 6 Justerade dubbdäcksandelar för personbilar med hänsyn till förändrad region
indelning. Mätning under januari och februari 2009.
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Väghållningsregion

Andel dubbdäck (%)

Nord

94

Mitt

94

Öst

70

Stockholm

73

Väst

68

Syd

45

TOTALT

68
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Dubbdäcksandelar enligt tabell 6 är inlagda och kontrollerade i Väglagsmodellen, däremot inte i den nya Bränsleförbrukningsmodellen eftersom ett hänsynstagande till
dubbdäcksandelar inte ingår i den nya modellen.

3.5

Korrosionsmodellen

Utveckling av denna delmodell kräver mycket arbete men kan också tillföra ny och
viktig kunskap till Vintermodellen. Ett sådant utvecklingsprojekt är ännu inte påbörjat.

3.6

Modell för luftföroreningar och klimatgaser

Bränsleförbrukningsmodellen är kompletterad med en beräkningsmodul för luftföroreningar och klimatgaser. Modellen ser ut på följande sätt.
Två typer av utsläppsmodeller används enligt Vägverket (2008).
En typ som är proportionell mot bränsleförbrukningen och används för beräkning av
utsläpp av koldioxid, CO2, och svaveldioxid, SO2. Den andra typen bygger på emissionsfaktorer, g/fkm, och används för beräkning av utsläpp av kolväten, HC, och kväveoxider, NOx.
För CO2 och SO2 gäller utsläpp enligt tabell 7 för fordonsparken 2010 (Vägverket,
2008).
Tabell 7 Utsläpp av CO2 och SO2 för personbil, lastbil utan släp och lastbil med släp
för fordonsparken år 2010 (Vägverket, 2008).
Fordonstyp

CO2
(kg/l bränsle)

SO2
(kg/l bränsle)

Personbil, bensin

2,17

0,0000128

Personbil, diesel

2,46

0,0000092

Lastbil utan släp

2,39

0,0000089

Lastbil med släp

2,46

0,0000095

För NOx och HC gäller emissionsfaktorer enligt tabell 8 för fordonsparken 2010
(Yahya, 2010).
Tabell 8 Utsläpp av HC och NOx för personbil (inklusive lätt lastbil), lastbil utan släp
(inklusive buss) och lastbil med släp för fordonsparken år 2010 (Yahya, 2010).
Fordonstyp

HC
(g/fkm)

NOx
(g/fkm)

Personbil, bensin

0,055

0,22

Personbil, diesel

0,019

0,47

Lastbil utan släp

0,17

4,1

Lastbil med släp

0,18

6,7

Kontroll är gjord av att beräkningarna i programmet görs korrekt.
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3.7

Miljömodellen
Väglagsbeskrivning

Den väglagsbeskrivning som används i Bränsleförbrukningsmodellen, dvs. de 6 väglagstyper som kan finnas i hjulspåren, används även i Miljömodellen. Se bilaga 3.
Väglagstyperna fuktig och våt barmark har också kompletterats med vattenmängden på
vägytan och väglagstyperna lös snö och snömodd med snödjupet. Därmed finns en
väglagsfil på halvtimmesnivå som dels kan användas i befintlig miljömodell (utan vattenmängd och snödjup), dels i en mer detaljerad modell i framtiden.
Kontroll är gjord av att rätt väglagstyper räknas fram.
Värdering av vegetationsskador
Vegetationsskadorna värderas utifrån två aspekter. Det ena är kostnaderna för den uteblivna skogsavkastningen av den mark vars exponering överskrider ett beräknat gränsvärde där 50 % av vegetationen är skadad. Det andra är kostnaden för den estetiska
påverkan skadad vegetation har på resenärers betalningsvilja. Den estetiska kostnaden
bygger på en amerikansk studie, i brist på motsvarande svenska studier, vilken kom
fram till en kostnad på motsvarande 550 kronor per ton använt salt på vägen.
Totalkostnaden för den uteblivna skogsavkastningen beräknas utifrån den så kallade
skogsnormen (Lantmäteriet, 2011). Beräkning av den aktuella ersättningen för utebliven
skogsavkastning, med förutsättningen att marken håller bonitetklass G30 och marken är
planterad med några år gamla granplantor, ger ett värde på 17 750 kronor per hektar
(Johansson, 2011). Beräkningen bygger på att avverkningen sker när skogen är 75 år
gammal och är beräknad med en diskonteringsränta på 3,5 %.
Totalkostnaden av den uteblivna skogsavkastningen divideras därefter med vägens
kalkylperiod som är 40 år (Natanaelsson, 2011) varvid det erhålls en årlig kostnad på
440 kronor per hektar och vintersäsong.
Kontroll är gjord av att värdering av vegetationsskador görs korrekt i programmet.

3.8

Åtgärdskostnader

Åtgärdskostnaderna har räknats upp till 2006 års prisnivå och redovisas i avsnitt 3.10.1.

3.9

Väglagsmodellen
Väglagsbeskrivning

Beskrivningen av väglag i Väglagsmodellen görs för närvarande timme för timme under
vintern. För att öka noggrannheten vid övergångar mellan olika väglag ändras väglagsbeskrivningen till halvtimmesnivå.
Förebyggande halkbekämpning
Väderutfall ”Risk för halka” i VädErsKombi beskrivs för halktyperna måttlig rimfrosthalka, HR1, kraftig rimfrosthalka, HR2, tillfrysning av våta vägbanor, HT, och regn
eller snöblandat regn på kalla vägbanor, HN. I definitionerna av dessa fyra halktyper
anges alltid att vägytans temperatur ska vara lägre än + 1,0°C. Det innebär att halkan
uppstår, om ingen åtgärd görs, senare är den tidpunkt då risk för halka indikeras genom
något av de fyra nämnda väderutfallen.
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Förebyggande halkbekämpning innebär att åtgärden ska göras så tidigt att halka inte
uppstår. Eftersom åtgärdstiden för förebyggande halkbekämpning förutsätts vara 1
timme i standardklass 1 och 2 och 1,5 timmar i standardklass 3 innebär nedanstående
beskrivning att åtgärden ska hinna slutföras innan vägytans temperatur sjunker så långt
att halka uppkommer.
Halkbekämpning med saltlösning påbörjas i början av den timme då VädErsKombi
indikerar HN, HT, HR2 eller HR1. Om väglaget på alla de tre ytorna hjulspår, mellan
hjulspår eller vägmitt är torr eller fuktig barmark är givan 20 g saltlösning per m2. Om
väglaget på någon av dessa tre ytor är våt barmark är givan 40 g saltlösning per m2.
Halkbekämpningen förutsätts ha verkan under en period på 3, 3, 4 respektive 5 timmar,
räknat från första indikationen, för de fyra halktyperna enligt ovan oberoende av hur
många indikationer som förekommer under perioden. Om väderbeskrivningen fortsätter
att indikera halka efter denna period på 3–5 timmar så måste en ny halkbekämpning
utföras. Den påbörjas i början av den timme då väderbeskrivningen indikerar fortsatt
halka.
Se figur 1 nedan som gäller vid åtgärdstiden 1 timme och där saltningen förutsätts ha
verkan under 3 timmar vid halktyp HN. Start och slut på aktiviteten saltning beskrivs
med pilar.
Timme

|

Väderutfall

|

t

| t+1 | t+2 | t+3 | t+4 | t+5
| HN | HN |

|

|

| HN |

↑

↑

↑

↑

start

slut

start

slut

Aktivitet

Figur 1 Start och slut på aktiviteten saltning vid förebyggande halkbekämpning.
Efter att kombikörning eller saltning med befuktat salt under snöfall har gjorts så utförs
ingen förebyggande halkbekämpning förrän 6 timmar efter att kombibilen/saltbilen har
passerat rundans mittpunkt på sista varvet även om halka indikeras.
Ändring i programmet är gjord och kontrollerad.
Kombikörning
Växling mellan kombikörning och plogning
Enligt regelverket för vinterväghållning, ATB Vinter 2003, är kravet i standardklass 1–
3, vid varmare vägytetemperatur än -6°C, att körfälten ska vara fria från snö och is vid
uppehållsväder och när åtgärdstiden efter nederbörd har löpt ut. Det innebär att kombikörning ska göras.
Om vägytetemperaturen ligger mellan -6 och -12°C gäller ett friktionskrav för körfälten
på minst 0,35 vid uppehållsväder och när åtgärdstiden efter nederbörd har löpt ut. Friktionskravet är så högt att plogning och sandning av is-/snövägbana inte är tillräckligt.
Istället krävs fortsatt kombikörning men att snö- och isfria körfält inte behöver uppnås.
Om vägytetemperaturen är kallare än -12°C gäller ett friktionskrav för körfälten på
minst 0,25 vid uppehållsväder och när åtgärdstiden efter nederbörd har löpt ut. Det
innebär att plogning, plus kanske sandning, räcker.
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När vägytetemperaturen sedan stiger igen säger regelverket att standardkraven för det
varmare temperaturintervallet ska vara uppfyllda senast 15 timmar efter att en temperaturgräns passerats, dvs. friktion på minst 0,35 eller snö- och isfria körfält.
Införande av en växling i Vintermodellen från kombikörning till plogning och åter till
kombikörning kräver att varaktigheten av perioderna med vägytetemperatur mellan -6
och -12°C respektive under -12°C definieras så att man på ett rimligt sätt följer regelverket.
Dessutom krävs att väglagsförändringar beskrivs dels vid kombikörning vid en vägytetemperatur mellan -6 och -12°C, dels vid plogning vid lägre temperatur än -12°C. Även
väglagsförändringar då vägytetemperaturen stiger igen måste beskrivas.
Diskussioner har förts med Abring & Ahnlund (2010) och drygt 30 olika snöfall vid
låga temperaturer och ett fåtal tillgängliga väglagsförändringar har studerats. Det har
resulterat i att följande definitioner och väglagsförändringar används, som en första
ansats, för att beskriva växling mellan kombikörning och plogning.
Varaktighet
Varaktigheten definieras som att vägytans temperatur i genomsnitt ska ligga i temperaturintervallet -6 till -12°C respektive underskrida -12°C under minst 24 timmar före
snöfallets start, under snöfallet och 12 timmar efter snöfallets slut.
Åtgärder
Följande åtgärder tas som utgångspunkt för väglagsövergångarna.
– Vid en vägytetemperatur mellan -6 och -12°C är åtgärden vanlig kombikörning med
befuktat salt.
– Vid en vägytetemperatur kallare än -12°C är åtgärden plogning.
Väglag vid en vägytetemperatur mellan -6 och -12°C
Följande väglagsbeskrivningar används.
– Vid icke kraftigt snöfall är väglagsförändringen före kombikörning samma som vid
en vägytetemperatur varmare än -6°C i och utanför hjulspår.
– Vid kraftigt snöfall fördröjs väglagsförändringen för packad snö i hjulspår på grund
av att det krävs mer mekanisk påverkan vid lägre temperaturer. Övergångarna antas
kräva ca 50 % högre passerande trafikmängd än vid en vägytetemperatur varmare än
-6°C. Det innebär att i hjulspår behövs en trafikmängd på 100 personbilsekvivalenter för övergång från packad snö till tunn is och 280 personbilsekvivalenter för
övergång från tunn is till våt barmark med vattenmängden 150 g/m2.
– Vid kraftigt snöfall förutsätts den packade snön bli kvar mellan hjulspår och i vägmitt på grund av låg temperatur och liten mekanisk påverkan. På körfältskanten
förekommer bara lös snö. Tjockleken på den packade snön och nedslitningen av den
beskrivs i avsnitt 3.9.4, kraftigt snöfall.
– Snödjupen på olika ytor på körfältet efter att kombibilen har passerat förutsätts
minska på samma sätt som vid en vägytetemperatur varmare än -6°C.
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Väglag vid en vägytetemperatur kallare än -12°C
Följande väglagsbeskrivningar används.
– Både vid icke kraftigt snöfall och vid kraftigt snöfall förutsätts samma väglagsförändringar som vid plogning.
Varaktighet när vägytetemperaturen har stigit till mellan -12 och -6°C
Att vägytetemperaturen stigit till mellan -12 och -6°C definieras som att temperaturen i
genomsnitt legat i detta intervall under en period på minst 12 timmar.
Åtgärd när vägytetemperaturen har stigit till mellan -12 och -6°C
Följande åtgärd tas som utgångspunkt för väglagsövergångar.
– En saltning görs 4 timmar efter första timmen i den varaktighetsperiod som
definierats ovan. En giva med befuktat salt med sammansättningen 20 g/m2 mättad
saltlösning och 20 g/m2 torrt salt sprids i ett drag med hastigheten 50 km/h.
Väglag när vägytetemperaturen har stigit till mellan -12 och -6°C
Följande väglagsbeskrivning används.
– Om väglaget i hjulspår är tunn is övergår den till våt barmark med vattenmängden
150 g/m2 efter 280 personbilsekvivalenter.
– Om det finns packad snö i vägmitt eller mellan hjulspår förutsätts 2,0 mm övergå till
1,2 cm lös snö. Övergången antas ske efter 8 timmar. Kvarvarande packad snö
förutsätts att det slits bort enligt de samband som anges i avsnitt 3.9.4, kraftigt
snöfall.
Varaktighet när vägytetemperaturen har stigit till varmare än -6°C
Att vägytetemperaturen stigit till varmare än -6°C definieras som temperaturen i
genomsnitt legat högre än -6°C under en period på minst 12 timmar.
Åtgärd när vägytetemperaturen har stigit till varmare än -6°C
Följande åtgärder tas som utgångspunkt för väglagsövergångar.
– Om tjockleken hos den kvarvarande packade snön överstiger 2,0 mm i vägmitt eller
mellan hjulspår körs en kombikörningsrunda 4 timmar efter första timmen i den
varaktighetsperiod som definierats ovan. Rundan körs fram och tillbaka med hastigheten 30 km/h. Befuktat salt används med sammansättningen 20 g/m2 mättad saltlösning och 20 g/m2 torrt salt.
– Om tjockleken hos den kvarvarande packade snön är ≤ 2,0 mm i vägmitt eller mellan hjulspår körs en kombikörningsrunda fram och tillbaka i 30 km/h med befuktat
salt och givan 10 g/m2. Rundan körs 4 timmar efter första timmen i den varaktighetsperiod som definierats ovan
Väglag när vägytetemperaturen har stigit till varmare än -6°C
Följande väglagsbeskrivning används.
– Väglagstypen i hjulspåren förändras inte, dock ökas vätskemängden med 20 g/m2
om saltlösning + torrt salt sprids. Bortstänkning/ upptorkning sker enligt Bortstänknings- respektive Upptorkningsmodellen.
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– Om tjockleken hos den kvarvarande packade snön överstiger 2,0 mm i vägmitt eller
mellan hjulspåren sker övergång till lös snö med djupet 2,0 cm efter 5 timmar. Därefter sker övergång till våt barmark efter 3,5, 4 och 6 timmar på ytorna mellan hjulspår, i vägmitt respektive på körfältskant. Vattenmängderna uppgår till 500, 750 och
1000 g/m2 för de olika ytorna.
– Om tjockleken hos den kvarvarande packade snön är ≤ 2,0 mm i vägmitt eller
mellan hjulspåren sker övergång till lös snö med djupet 1,0 cm efter 5 timmar.
Därefter sker övergång till våt barmark efter 3,5, 4 och 6 timmar på ytorna mellan
hjulspår, i vägmitt respektive på körfältskant. Vattenmängderna uppgår till 500, 750
och 1000 g/m2 för de olika ytorna.
Denna förbättring har prioritet 1 men visade sig vara mer komplicerad än vad som hade
förutsetts. Eftersom tillgänglig budget inte medger programmering och kontroll har
växling mellan kombikörning och plogning inte lagts in i Vintermodellen.
Snöfall som inte når startkriterierna
Beskrivningar av hur man enligt praxis åtgärdar snöfall som inte kommer upp till startkriterierna vid kombikörning har diskuterats med Ulegård (2009) och Abring & Ahnlund (2010).
För att ge en fullständig bild redovisas följande beskrivning vid kombikörning, både då
snöfallet når upp respektive inte når upp till startkriterierna.
1. Kombikörning, dvs. samtidig plogning och saltning, startar när ≥ 1,0 cm snö har
fallit. Om den snömängd som har fallit efter föregående salt-/kombikörningsrundas
start uppgår till ≥ 1,0 cm så startar en kombikörningsrunda omedelbart. Om den
snömängd som har fallit efter föregående salt-/kombikörningsrundas start uppgår
till < 1,0 cm så lägger man till en halvtimme och testar om snömängden nu uppgår
till ≥ 1,0 cm. Om så är fallet startar en kombikörningsrunda omedelbart. I annat fall
läggs ytterligare en halvtimme till och snömängden testas på nytt. Denna typ av tester görs fram till att snöfallet har upphört.
Ett undantag från reglerna i föregående stycke är om 4 timmar har förflutit sedan snöfallets start eller föregående salt-/kombikörningsrundas start utan att startkriteriet ≥ 1,0
cm snö har uppnåtts. Då görs en av följande två åtgärder.
2. Om den snömängd som har fallit under 4-timmarsperioden uppgår till ≤ 0,5 cm så
körs en saltrunda med saltspridare men utan plog. Saltning görs dock inte efter den
sista kombikörningsrundan under snöfallet, då gäller i stället regel 5. Befuktat salt,
med givan 10 g/m2, läggs ut i ett drag i 50 km/h. Saltningen tar 1 timme i standardklass 1 och 2 och 1,5 timme i standardklass 3. Omedelbart efter passage av saltbilen
ändras inte snödjup eller väglagstyp.
3. Om den snömängd x som har fallit under 4-timmartsperioden ligger i intervallet
0,5 < x < 1,0 cm så körs en kombikörningsrunda. Befuktat salt, med givan 10 g/m2,
läggs ut genom körning av en väghalva i taget i 30 km/h. Kombikörningen tar 2
timmar i standardklass 1, 3 timmar i standardklass 2 och 4 timmar i standardklass 3.
Efter att någon av dessa åtgärder har gjorts påbörjas en ny beräkning av den snömängd
som fallit efter föregående salt-/kombikörningsrundas start. Om startkriteriet inte uppnåtts efter 4 timmar körs på nytt den beskrivna salt-/kombikörningsrundan. Om startkriteriet uppnås på nytt inom 4 timmar så startar en kombikörningsrunda, dock tidigast
när föregående salt-/kombikörningsrunda har avslutats.
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4. Om den snömängd x som har fallit efter föregående salt-/kombikörningsrundas start
ligger i intervallet 0,5 < x < 1,0 cm och snöfallet har upphört så startar den sista
kombikörningsrundan omedelbart.
5. Om den snömängd som har fallit efter föregående salt-/kombikörningsrundas start
uppgår till ≤ 0,5 cm och snöfallet har upphört så görs ingen ytterligare åtgärd.
6. Om den snömängd x som har fallit under ett helt snöfall, som är högst 3 timmar
långt, ligger i intervallet 0,5 < x < 1,0 cm så startar en kombikörningsrunda omedelbart efter snöfallets slut.
7. Om den snömängd som har fallit under ett helt snöfall, som är högst 3 timmar långt,
uppgår till ≤ 0,5 cm så körs den saltrunda i 50 km/h som beskrivits i regel 2. Saltrundan startar omedelbart efter snöfallets slut.
Väglagsändringar
Efter att sista åtgärd har gjorts omvandlar saltet och trafiken den lösa snön/snömodden
till våt barmark i och utanför hjulspåren. Omvandlingen startar efter att kombibilen/
saltbilen har passerat rundans mittpunkt på sista varvet = sista passage.
Om en eller flera kombikörningar har gjorts under snöfallet så sker omvandlingen enligt
de vanliga sambanden för kombikörning. Det innebär att vattenmängden i hjulspåren
beräknas med bortstänknings- eller upptorkningsmodellen om väglaget är våt eller
fuktig barmark. Om väglaget är lös snö eller snömodd beräknas vattenmängden när all
snö/snömodd bortskaffats (malts ner) som S*100, där S är den mängd snö/ snömodd
(mm) som finns i hjulspåren efter sista passage + den snömängd som fallit därefter.
Utanför hjulspåren sker omvandlingen efter 3,5, 4,0 och 6,0 timmar efter sista passage
för ytorna mellan hjulspår, i vägmitt och på körfältskant. Vattenmängderna uppgår då
till 500, 750 respektive 1000 g/m2.
Om bara saltning har gjorts under snöfallet sker omvandlingen i hjulspåren enligt sambanden för kombikörning.
Om bara saltning har gjorts under snöfallet sker omvandlingen utanför hjulspåren efter
de tider som anges i tabell 9.
Tabell 9 Tider för omvandling av lös snö/snömodd till våt barmark utanför hjulspåren.
Yta

Tid efter sista passage

Mellan hjulspår

2 timmar

I vägmitt

2 timmar

På körfältskant

4 timmar

Vattenmängden utanför hjulspåren beräknas enligt:
Vattenmängd (g/m2) = S*100
där S är den mängd lös snö eller snömodd (mm) som finns på respektive yta när
snöfallet är slut.
Ändringar i programmet är gjorda och kontrollerade.
Väglag vid plogning
Arbetet med att förbättra väglagsbeskrivningen för plogning på osaltade vägar under
milda förhållanden har resulterat i följande beskrivning.
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Regn
Om regn faller på en vägyta med temperatur > 0,0°C bildas våt barmark. Bortstänkning
sker.
Om regn faller på en vägyta med temperatur ≤ 0,0°C bildas tunn is. Den tunna isens
tjocklek (mm) = fallen regnmängd (mm). Nedslitning av tunn is sker enligt tabell 1 eller
2 nedan.
Utfällning
Om utfällning sker på en vägyta med temperatur > 0,0°C bildas fuktig eller våt barmark.
Fortsatt utfällning eller upptorkning eller bortstänkning sker.
Om utfällning sker på en vägyta med temperatur ≤ 0,0°C bildas tunn is. Den tunna isens
tjocklek (mm) = utfälld mängd vatten (g/m2) / 1000 eftersom densiteten på tunn is förutsätts vara 1000 g/dm3. Nedslitning av tunn is sker enligt tabell 10 eller 11.
Tabell 10 Nedslitning av is på olika ytor om översta väglaget i början av halvtimmen
på alla ytor antingen är tunn is eller lös snö/snömodd.
Relativ nedslitning (mm/fordon med dubbdäck)
Vägmitt

Vänster hjulspår

Mellan hjulspår

Höger hjulspår

Körfältskant

0,00020

0,00050

0,00025

0,00050

0,00015

Tabell 11 Nedslitning av is på olika ytor om översta väglaget i början av halvtimmen
antingen är torr barmark i hjulspåren eller tunn is i hjulspåren och lös snö/snömodd
utanför hjulspåren.
Relativ nedslitning (mm/fordon med dubbdäck)
Vägmitt

Vänster hjulspår

Mellan hjulspår

Höger hjulspår

Körfältskant

0,00010

0,0010

0,00015

0,0010

0,00005

Normalt snöfall, hjulspår
Om snö faller på en vägyta med fuktig eller våt barmark bildas mer vatten i hjulspåren.
Eftersom densiteten på snön antas ha densiteten 100 g/dm3 blir tillskottet av vatten
(g/m2) = fallen snömängd (mm) * 100.
Kraftigt snöfall
Vid kraftigt snöfall bildas packad snö. Den packade snön antas ha en densitet på
600 g/dm3.
Tjockleken på packad snö i mm:
 I hjulspår den mängd lös snö eller snömodd i mm, med något förenklat en antagen
densitet av 100 g/dm3, som finns innan den packade snön uppkommer * 100 / 600.
 Mellan hjulspår och i vägmitt den mängd lös snö eller snömodd i mm som finns
innan den packade snön uppkommer – 5,0 mm * 100 / 600.
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Vid upprepad uppkomst av packad snö blir tjockleken på packad snö i mm:
 I hjulspår tjockleken i mm av redan uppkommen packad snö + den mängd lös snö
eller snömodd i mm som finns i hjulspår innan den nya packade snön uppkommer
* 100 / 600.
 Mellan hjulspår och i vägmitt tjockleken i mm av redan uppkommen packad snö +
den mängd lös snö eller snömodd i mm som finns i hjulspår innan den nya packade
snön uppkommer – 5,0 mm * 100 / 600.
Nedslitning sker enligt tabell 12 eller 13.
Tabell 12 Nedslitning av packad snö på olika ytor om översta väglaget i början av
halvtimmen antingen är packad snö på alla ytor utom körfältskant eller packad snö i
hjulspåren och lös snö/snömodd utanför hjulspåren eller lös snö/snömodd på alla ytor.
Relativ nedslitning (mm/fordon med dubbdäck)
Vägmitt

Vänster hjulspår

Mellan hjulspår

Höger hjulspår

Körfältskant

0,0025

0,0070

0,0035

0,0070

0,00015 (tunn is)

Tabell 13 Nedslitning av packad snö på olika ytor om översta väglaget i början av
halvtimmen är tunn is/torr barmark i hjulspår och lös snö/snömodd utanför hjulspåren.
Relativ nedslitning (mm/fordon med dubbdäck)
Vägmitt

Vänster hjulspår

Mellan hjulspår

Höger hjulspår

Körfältskant

0,0015

0,0010 (tunn is)

0,0020

0,0010 (tunn is)

0,00005 (tunn is)

Temperaturomslag
Om temperaturen i vägytan faller från > 0,0°C till ≤ 0,0°C övergår fuktig eller våt barmark till tunn is. Den tunna isens tjocklek (mm) = vattenmängden på vägen (g/m2)/
1000.
Om temperaturen i vägytan stiger från ≤ 0,0°C till > 0,0°C övergår tunn is till fuktig
eller våt barmark. Vattenmängd på vägen (g/m2) = den tunna isens tjocklek (mm) *
1000.
Om temperaturen i vägytan stiger från ≤ 0,0°C till > 0,0°C övergår lös snö och snömodd
till våt barmark. Vattenmängd på vägen (g/m2) = den lösa snön eller snömoddens
tjocklek (mm) * 100.
Om temperaturen i vägytan stiger från ≤ 0,0°C till > 0,0°C övergår packad snö till våt
barmark. Vattenmängd på vägen (g/m2) = den packade snön tjocklek (mm) * 600.
Om temperaturen i vägytan stiger från ≤ 0,0°C till > 0,0°C och väglaget består av flera
lager övergår varje lager till våt barmark och vattenmängderna summeras.
Bortskaffning av lös snö eller snömodd
Efter att dels snötillfället tagit slut, dels att all tunn is och packad snö slitits bort på en
yta skaffas lös snö eller snömodd bort på ytan enligt tabell 14 och 15.
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Tabell 14 Bortskaffning av lös snö eller snömodd (mm snö eller snömodd per fordonspassage) på olika ytor. Vägtemperatur varmare än – 5,0°C.
Fordonstyp

Vägtemperaturen under timme med bortskaffning är varmare än – 5,0°C
Vägmitt

Vänster
hjulspår

Mellan
hjulspår

Höger
hjulspår

Körfältskant

personbil

0,010

0,10

0,015

0,10

0,005

lastbil med och
utan släp

0,05

0,50

0,10

0,50

0,03

Tabell 15 Bortskaffning av lös snö eller snömodd (mm snö eller snömodd per fordonspassage) på olika ytor. Vägtemperatur – 5,0°C eller kallare.
Fordonstyp

Vägtemperaturen under timme med bortskaffning är – 5,0°C eller kallare
Vägmitt

Vänster
hjulspår

Mellan
hjulspår

Höger
hjulspår

Körfältskant

personbil

0,010

0,10

0,015

0,010

0,005

lastbil med och
utan släp

0,15

1,40

0,25

1,40

0,10

Upptorkning
I hittillsvarande modell beaktas varken inverkan av trafik, som påskyndar upptorkningen, eller salt i vattenfilmen, som fördröjer upptorkningen.
Inverkan av trafik
Upptorkningen beräknas enligt följande två formler för alla ytor på körfältet när ingen
hänsyn tas till trafikens inverkan. Möller (2006) beskriver fler detaljer i avsnitt 6.8.
Ff = 2,16 * 10-6 * U * D / TA

(II)

D = 611 * {exp (19,8 – 5 411 / TD) – exp (19,8 – 5 411 / Tp)}

(III)

där
Ff = avdunstningshastigheten av vatten från en fuktig vägyta (kg/m2 s)
U = vindhastighet på nivån 5 meter enligt VViS (m/s)
D = skillnad mellan aktuellt ångtryck i luften på nivån 2 meter och mättnadsångtrycket i
luften vid beläggningsytan (Pa)
TA = lufttemperatur på nivån 2 meter enligt VViS (K)
TD = luftens daggpunktstemperatur enligt VViS (K)
Tp = temperaturen i vägytan enligt VViS (K).
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Trafikflödets storlek, sammansättning av personbilar och lastbilar och deras hastigheter
är egentligen samma variabel som vindhastigheten. Man kan hävda att de enskilda fordonen genererar kortvariga artificiella vindstötar. Trafikens inverkan gör därför att
upptorkningsförloppet går snabbare.
För att ta hänsyn till inverkan av trafik modifieras därför vindhastigheten i formel (II).
Formel (III) påverkas inte.
Nedan görs ett försök att ta hänsyn till trafiken genom att den naturliga vindens hastighet, U, kompletteras med en term, Utrafik , som beskriver” inverkan av vind från trafik.
Eftersom vi ännu inte byggt in någon variation i trafikens hastighet i Väglagsmodellen
anges vind från trafik tills vidare som en funktion av trafikflödets storlek och sammansättning.
Sambandet mellan vind från trafik och personbilsekvivalenter antas vara följande:
Utrafik = a * pbekv

(IV)

där
Utrafik = vindhastighet hos vind från trafik (m/s)
a = en konstant som anger hur stor vindhastighet som en personbilspassage motsvarar
pbekv = antal personbilsekvivalenter (styck).
Fujimoto et al. (2008) beskriver vilka vindhastigheter som uppkommer och under hur
lång tid som vinden verkar när en personbil passerar i olika hastigheter.
I figur 2 visas den inducerade vinden när en personbil passerar i 90 km/h. Redovisningen grundas på formler från Fujimoto et al. (2008).
Inducerad vind vid passage av en personbil
Vindhastighet
(m/s)
9
8
90 km/h

7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tid (s)

Figur 2 Inducerad vind när en personbil passerar en punkt på vägen i 90 km/h
(Fujimoto et al., 2008).
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Figuren visar att vindhastigheten stiger rätlinjigt från 0 till 7,2 m/s (ca 26 km/h) under
cirka 1 s. Därefter avtar den exponentiellt från 7,2 till 0 m/s under ungefär 5,5 s.
Vi utgår ifrån att den mängd vatten som avdunstar från vägytan är proportionell mot
både vindhastighet och den tid som vinden blåser.
Då kommer ytan under kurvan i figur 2 att spegla det vindtillskott som en personbil
genererar. Ytan uppgår till ca 17,5 m/s och s. Det motsvarar t.ex. en konstant vind med
hastigheten 1 m/s som blåser under ca 17,5 sekunder eller en konstant vind med hastigheten 17, 5 m/s som blåser under 1 s.
Jämfört med en konstant vind på 1m/s som blåser under 1 sekund genererar då personbilen 17,5 gånger så mycket artificiell vind. Sett över en timme ger då en personbil ett
vindtillägg på 17,5/3600 ≈ 0,005 m/s. Det motsvarar konstanten a i formel (IV). Denna
storlek på konstanten innebär att passage av cirka 200 personbilar per timme motsvarar
en ökning av den konstanta vinden med 1 m/s.
Vindhastigheten i formel (II) ovan kan då modifieras enligt följande samtidigt som
formeln ändras till att avse upptorkningshastigheten under 1 timme. Formel (III)
påverkas, som tidigare nämnts, inte av vinden från trafik.
Ff trafik = 3600 * 2,16 * 10-6 * (U + 0,005 * pbekv ) * D / TA

(V)

För omräkning till personbilsekvivalenter antas från vindsynpunkt tills vidare att en
lastbil utan släp motsvarar 1,5 och en lastbil med släp 2,0 personbilar.
Komplettering av programmet är gjord och kontrollerad.
Inverkan av salt
I ett examensarbete, som genomförts vid VTI, beskrivs följande beräkningsmetod som
tar hänsyn till saltkoncentrationens påverkan på upptorkningshastigheten av fuktiga
vägar (Hallberg, 2008).
Om hänsyn inte tas till saltkoncentrationens påverkan på upptorkningshastigheten kan
upptorkningsförloppet beskrivs enligt två formler, Ff-formeln (II) och D-formeln (III).
Se föregående avsnitt ”Inverkan av trafik”.
För som ta hänsyn till saltkoncentrationens påverkan införs en dimensionslös korrektionsfaktor, k, (mol/g / mol/g) framför andra termen i D-formeln (III). Ff- formeln (II)
behålls oförändrad.
Dsalt = 611*{exp(19,8 – 5 411/TD) – k*exp(19,8 – 5 411/Tp)}

(VI)

Korrektionsfaktorn k definieras på följande sätt.
k = ((1-s)/mw) / (((1-s)/mw) + (c*s/ms))

(VII)

där
s = saltkoncentrationen, dvs. viktsandelen salt i saltlösningen (g/g)
mw = molekylmassan för vatten (18,0 g/mol)
ms = molekylmassan för vägsalt, NaCl (58,5 g/mol)
c =2.
Den enda variabeln i korrektionsfaktorn är således saltkoncentrationen.
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Om upptorkningen är fullständig kommer endast torrt salt att finnas kvar på vägen och
om upptorkningen avstannar, saltfuktig väg, finns ett tunt vätskeskikt kvar med hög
saltkoncentration.
Kriteriet för att upptorkningen avstannat på grund av salt är att vägytans temperatur, Tp,
är högre än daggpunktstemperaturen, TD, samtidigt som upptorkningshastigheten, formel (V), ändrar tecken från minus till plus. Teckenändringen markerar att upptorkningen har avstannat.
När hänsyn ska tas till saltkoncentrationer införs två nya begrepp dels vätskemängden
vid våt eller fuktig barmark, som kan bestå av rent vatten, eller vanligare, saltlösning,
dels vätskeinnehållet som är vätskemängden i lös snö eller snömodd när den lösa
snön/snömodden omvandlats till smält form.
Saltkoncentrationen beräknas på olika sätt beroende på dels vilken saltspridningsmetod
som används, dels vilken körfältsyta som avses.
I hjulspåren förutsätts den mekaniska bearbetningen av fordonens däck vara så kraftig
att allt ursprungligt salt och allt utlagt salt fördelas homogent i den snö som faller under
ett snöfall. I vägmitten, mellan hjulspåren och på körfältskanten antas att 75 % av
ursprungligt salt plus allt utlagt salt bli kvar i den lösa snö/snömodd som finns kvar efter
kombikörning. Resten av saltet antas lämna vägen genom plogningen.
Nedanstående förenklade beräkningsmetoder införs som en första ansats.
Regn
Vätskemängden v0 (g/m2) före regn anges i Väglagsmodellen på var och en av fem ytor
på körfältet. Före säsongens första regn eller saltning/kombikörning är den naturligtvis
noll.
Saltkoncentrationen skonc regn0 (g salt/g vätska) i vätskemängden v0 är före säsongens
första saltning eller kombikörning också noll.
Om det finns vätska på körfältsytan beräknas saltkoncentrationen, efter regn, enligt
följande för var och en av de fem ytorna på körfältet.
skonc regn1 = v0*skonc regn0 / (v0 + R*1000)

(VIII)

där
R = regnmängd i mm som har kommit under regnet.
Om det bara finns torrt restsalt på körfältsytan, smängd regn0, blir motsvarande beräkning:
skonc regn1 torrt = smängd regn0 / R*1000

(IX)

Åtgärd förebyggande halkbekämpning
Vätskemängden v0 (g/m2) före förebyggande saltning anges i Väglagsmodellen på var
och en av fem ytor på körfältet.
Saltkoncentrationen skonc f0 (g salt/g vätska) i vätskemängden v0 är före säsongens första
saltning eller kombikörning noll.
Efter saltning beräknas vätskemängden och saltkoncentrationen successivt enligt nedan.
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Om det finns vätska på körfältsytan beräknas vätskemängden v1, omedelbart efter saltning med mättad saltlösning med givan x g/m2, enligt följande för var och en av de fem
ytorna på körfältet.
v1 = v0 + x + R*1000

(X)

där
R = regnmängd i mm som har kommit under saltningen.
Saltkoncentration skonc f1, omedelbart efter saltning, beräknas på följande sätt för var och
en av de fem ytorna på körfältet. Mättad saltlösning har en koncentration på 23,3
viktprocent salt.
skonc f1 = (v0*skonc f0 + x*0,233) / v1

(XI)

Om det bara finns torrt restsalt på körfältsytan, smängd f0, blir motsvarande beräkningar:
v1 torrt = x + R*1000

(XII)

skonc f1 torrt = (smängd f0 + x*0,233) / v1 torrt

(XIII)

Om ytterligare saltning görs i samma förebyggande åtgärd upprepas beräkningarna av
vätskemängd, v2, och saltkoncentration, skonc f2, enligt formel (X) och (XI) eller (XII)
och (XIII).
Bortstänkningsmodellen i Väglagsmodellen används sedan för att beräkna hur vätskemängden minskar på var och en av de fem körfältsytorna. Beräkningen görs halvtimme
för halvtimme. Det förutsätts att under bortstänkning förblir saltkoncentrationen oförändrad.
Så småningom uppkommer normalt fuktig barmark, med en vätskemängd på ≤ 10 g/m2,
på den ena körfältsytan efter den andra.
Under upptorkningsförloppet används den modifierade Dsalt-formeln (VI). Det förutsätts
då att saltet inte försvinner från vägen utan att saltkoncentrationen ökar i takt med att
vatten avdunstar.
Om upptorkningen avstannar blir det kvar en liten vätskemängd med hög saltkoncentration på körfältet.
Om fullständig upptorkning sker beräknas mängden torrt salt på vägen (g/m2) som:
smängd f1 = 10*skonc f1

(XIV)

där
10 = vätskemängden på vägen då bortstänkning beräkningsmässigt övergår till upptorkning.
I förenklande syfte antas tills vidare att torrt restsalt blir kvar på vägen, främst i beläggningens hålrum. I nästa utvecklingsfas bör en modellering av borttransport av torrt restsalt från vägen kunna göras.
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Åtgärd kombikörning
Vätskemängd före kombikörning, v0, anges i Väglagsmodellen på var och en av fem
ytor på körfältet. Saltkoncentrationen, skonc k0, i vätskemängden v0 är före säsongens första saltning eller kombikörning noll.
Efter kombikörning beräknas vätskemängden och saltkoncentrationen successivt enligt
nedan.
Om det finns vätska i hjulspåren, v0, beräknas vätskemängden vid våt eller fuktig barmark eller vätskeinnehållet vid lös snö eller snömodd, v1, i hjulspåren omedelbart efter
kombikörning med befuktat salt med givan y g/m2 enligt följande.
v1 = v0 + y + S*100 + R*1000

(XV)

där
S = snömängd i mm som har fallit sedan snöfallet startade
100 = antagen densitet för nyfallen snö (g/dm3)
R = regnmängd i mm som har fallit sedan snöfallet startade.
Saltkoncentration skonc k1 i hjulspåren, omedelbart efter första kombikörningsrundan med
givan y g/m2, beräknas på följande sätt.
Det befuktade saltet vid kombikörning är torrsalt som tillförts mättad saltlösning. Eftersom saltlösningen utgör ca 30 viktsprocent av den utspridda saltgivan på y g/m2 består
denna av y*(0,7 + 0,3*0,233) g/m2 salt. (Abring & Ahnlund, 2010).
skonc k1 = (v0*skonc k0 + y*(0,7 + 0,3*0,233)) / v1

(XVI)

Om det bara finns torrt restsalt i hjulspåren, smängd k0, blir motsvarande beräkningar:
v1 torrt = y + S*100 + R*1000

(XVII)

skonc k1 torrt = (smängd k0 + y*(0,7*1 + 0,3*0,233)) / v1 torrt

(XVIII)

Om ytterligare kombikörning görs under snöfallet beräknas vätskemängden eller
vätskeinnehållet v2 i hjulspåren omedelbart efter nästa kombikörningsrunda och saltkoncentration skonc k2 och på motsvarande sätt enligt formel (XV) och (XVI) eller (XVII)
och (XVIII). Dock avser S och R den snömängd respektive regnmängd som har fallit
sedan föregående kombikörningsrundas start.
Om det finns vätska på någon av körfältsytorna vägmitt, mellan hjulspår eller körfältskant beräknas vätskeinnehållet v1 för denna yta omedelbart efter första kombikörningsrundan i ett nytt snöfall med givan y g/m2 på följande sätt.
Det förutsätts då att 75 % av ursprungligt salt plus allt utlagt salt bli kvar i den lösa
snö/snömodd som finns kvar efter kombikörning.
v1 = y + Pv

(XIX)

där
Pv = vätskeinnehållet i den lösa snö/snömodd som finns kvar efter kombikörning. Det
beräknas som snödjupet av lös snö/snömodd i mm multiplicerat med densiteten i g/dm3
för lös snö eller snömodd.
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För snödjupet efter kombikörning gäller, enligt modell Kombikörning, i vägmitt 3 mm,
mellan hjulspår 2 mm och på körfältskant 4 mm.
Densiteten för lös snö antas vara 100 g/dm3 och för snömodd 300 g/dm3.
Saltkoncentration skonc k1 i vägmitt, mellan hjulspår eller på körfältskant, omedelbart
efter första kombikörningsrundan i ett nytt snöfall med givan y g/m2, beräknas på följande sätt.
skonc k1 = (0,75*v0*skonc k0 + y*(0,7 + 0,3*0,233)) / v1

(XX)

Om det bara finns torrt restsalt, smängd k0, på någon av körfältsytorna vägmitt, mellan
hjulspår eller körfältskant beräknas vätskeinnehållet, v1, för denna yta omedelbart efter
första kombikörningsrundan i ett nytt snöfall med givan y g/m2 på följande sätt.
v1 torrt = y + Pv

(XXI)

Saltkoncentration skonc k1 beräknas som:
skonc k1 torrt = (0,75* smängd k0 + y*(0,7 + 0,3*0,233)) / v1 torrt

(XXII)

Saltkoncentration skonc k2 och vätskeinnehållet v2 i vägmitt, mellan hjulspår och på körfältskant omedelbart efter andra kombikörningsrundan beräknas enligt formel (XIX)
och (XX) eller (XXI) och (XXII).
Om väglaget efter sista kombikörningsrundan är lös snö eller snömodd omvandlas dessa
väglag genom saltets och trafikens påverkan så småningom till våt barmark enligt
modell Kombikörning. De vätskemängder, v0, som då uppkommer på olika ytor på körfältet anges i modellen. Saltkoncentrationen före uppkomst av våt barmark, skonc k2,
beräknas enligt formel (XVIII) eller (XX).
Bortstänkningsmodellen i Väglagsmodellen används sedan för att beräkna när fuktig
barmark, med en vätskemängd på ≤ 10 g/m2, har uppkommit. Det förutsätts att under
bortstänkning förblir saltkoncentrationen oförändrad.
Under upptorkningsförloppet används den modifierade Dsalt-formeln (VI). Det förutsätts
då att saltet inte försvinner från vägen utan att saltkoncentrationen ökar i takt med att
vatten avdunstar.
Mängden torrt salt, g/m2, på vägen beräknas som:
smängd k1 = 10*skonc k1

(XXIII)

där
10 = vätskemängden på vägen då bortstänkning beräkningsmässigt övergår till upptorkning.
I förenklande syfte antas tills vidare att det torra saltet blir kvar på vägen, främst i
beläggningens hålrum. I nästa utvecklingsfas bör en modellering av borttransport av
torrt salt från vägen kunna göras.
Eftersom tillgänglig budget inte medger programmering och kontroll har saltkoncentrationens påverkan på upptorkningshastigheten vid fuktiga vägbanor inte lagts in i Vintermodellen.
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3.10

Vintermodellen
Värderingar

Värdering av olyckor med hänsyn till skadegrad, restid, bränslekostnad samt luftföroreningar och klimatgaser har hämtats från Vägverket (2008b).
Beräkning av olyckskostnad med hänsyn till allvarlighetsföljd baseras på Brüde (2008),
korrosionskostnader på Öberg (2006) och miljökostnader på Blomqvist & Gustafsson
(2010).
Olycksvärdering med hänsyn till skadegrad
Olycksvärderingen vid olika skadegrader i 2006 års prisnivå visas i tabell 16.
Tabell 16 Olycksvärdering. Prisnivå 2006 (Vägverket, 2008b).
Skadegrad

Kostnad
(kkr/polisrapporterat olycksfall)

Dödsfall (D)

2 2321

Svår personskada (SS)

7 050

Lindrig personskada (LS)

338

Egendomsskada

98

Olyckskostnad med hänsyn till allvarlighetsföljd
Olyckskostnad med hänsyn till allvarlighetsföljd har enheten kkr/polisrapporterad
olycka och beräknas enligt följande formel (Niska, 2006).
Olyckskostnad = a + b*AF + c*AF*AF

(XXIV)

där
AF, allvarlighetsföljd = antal döda och svårt skadade personer/polisrapporterad olycka.
Med olycksvärdering i 2006 års prisnivå blir formeln följande (Brüde, 2008).
Olyckskostnad = 144 + 8706*AF + 5405*AF*AF

(XXV)

Om även hänsyn tas till sänkta allvarlighetsföljder (avsnitt 3.2.3) blir formeln följande:
Olyckskostnad = 144 + 8706*0,86*AF + 5405*0,86*AF*0,86*AF

(XXVI)

Restidsvärdering, inklusive godskostnader för lastbilar
Godskostnader i sorten kr/fordonstimme anges inte i Vägverket (2008b). Därför
används den godskostnad som Vägverket angav i 1996 års prisnivå. Den uppgick till 10
kr/ fordonstimme för lastbil utan släp och 50 kr/fordonstimme för lastbil med släp.
Restidsvärdering, inklusive godskostnader för lastbilar, i 2006 års prisnivå framgår av
tabell 17.
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Tabell 17 Restidsvärdering, inklusive godskostnader för lastbilar. Prisnivå 2006 (Vägverket, 2008b).
Fordonstyp

Kostnad
(kr/fordonstimme)

Personbil

165

Lastbil utan släp

298 + 10 = 308

Lastbil med släp

248 + 50 = 298

Fordonskostnader, bränsle
Tabell 18 visar bränslekostnad för bensin och diesel i 2006 års prisnivå.
Tabell 18 Bränslekostnad. Prisnivå 2006 (Vägverket, 2008b).
Bränsletyp

Kostnad
(kr/liter)

Bensin

4,88

Diesel personbil

5,38

Diesel lastbil

4,65

Fordonskostnader, korrosion
I Öberg (2006) anges korrosionskostnaden på saltade vägar till 26,25 öre/ fordonskilometer i 2005 års prisnivå oberoende av fordonstyp och hur ofta fordonen körs på saltad
väg. Denna värdering får gälla även för prisnivå 2006.
Värdering av korrosionskostnaden i 2006 års prisnivå anges i tabell 19.
Tabell 19 Värdering av korrosionskostnad. Prisnivå 2006 (Öberg, 2006).
Fordonstyp

Kostnad
(öre/fordonskilometer)

Personbil

26,25

Lastbil utan släp

26,25

Lastbil med släp

26,25

Luftföroreningar och klimatgaser
Värdering av utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser på landsbygd i 2006 års prisnivå visas i tabell 20.
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Tabell 20 Värdering av utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser på landsbygd.
Prisnivå 2006 (Vägverket, 2008b).
Utsläppstyp

Kostnad
(kr/kg)

Koldioxid, CO2

1,50

Svaveldioxid, SO2

25

Kolväten, HC

38

Kväveoxider, NOx

75

Miljökostnader, vegetation och grundvatten
Värdering av miljökostnader i 2006 års prisnivå visas i tabell 21.
Tabell 21 Värdering av miljökostnader. Prisnivå 2006 (Blomqvist & Gustafsson, 2010).
Kostnadstyp

Kostnad

Vegetationskostnader
Estetisk kostnad

550 kr/ton använt salt på vägen

Årligt värde av skogsavkastning

440 kr/ha

Grundvattenkostnader
Installation av grundvattenskydd

5 Mkr för modellerad typsträcka

Åtgärdskostnader, prisnivå och skattefaktorer
Tidigare använda åtgärdskostnader har förutsatts vara i prisnivå 2004. Uppräkning till
prisnivå 2006 har därför gjorts med driftindex 1,11 (Vägverket, 2008b). Resultatet
framgår av tabell 22.
Tabell 22 Kostnader för åtgärder och material i prisnivå 2006.
Åtgärdstyp/material

Kostnad för åtgärd/material

Förebyggande halkbekämpning

660*1,11 = 735 kr/h

Kombikörning

630*1,11 = 700 kr/h

Plogning

560*1,11 = 620 kr/h

Hyvling/isrivning

560*1,11 = 620 kr/h

Sandning, inkl. material
Salt

500*1,11 = 555 kr/utlagt ton
580*1,11 = 645 kr/ton

I Region Mitt och Nord, där sandningsåtgärder har längre varaktighet än i övriga regioner, sätts kostnaderna till 445 respektive 280 kr/utlagt ton sand i prisnivå 2006. (Ihs &
Möller, 2004). Vid samhällsekonomiska beräkningar ska kostnader för åtgärder och
material multipliceras med skattefaktorerna I + II. De är tillsammans 1,53 (Berglund,
2008).

VTI rapport 834

41

Nya värderingar, uppdaterade åtgärdskostnader och skattefaktorer är inlagda i programmet och kontrollerade. Trafikverket har godkänt att de används för de beräkningar
som görs i detta projekt.
Hänsynstagande till snödjup
På initiativ av Trafikverket har Framkomlighetsmodellen, som bedömts ha prioritet 2,
utvecklats i projektet ”Kalibrering och vidareutveckling av Vintermodellen” så att hänsyn tas till snödjupet. De effekter som påverkas och beaktas av denna modellförändring
är restid, bränsleförbrukning samt luftföroreningar och klimatgaser. Olycksmodellen
borde också påverkas men har inte kunnat omarbetas för att ta hänsyn till snödjup.
Modellen redovisas i bilaga 5.
Underlaget till modellen har tagits fram av Mika Gustafsson (Gustafsson, 2010 och
2011).
Den nya Framkomlighetsmodellen har inte använts i känslighetsanalysen i kapitel 4.
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4

Känslighetsanalys

4.1

Förutsättningar

Det finns mängder av samband som kan varieras och många alternativ som kan testas i
en känslighetsanalys av Vintermodellen.
I analysen nedan begränsas dock antalet samband/alternativ kraftigt för att inte drunkna
i jämförelser. Därför har det gjorts ett försök att renodla vilken påverkan de olika delmodellerna i Vintermodellen har på totalkostnaden.
Därför begränsas känslighetsanalysen till bara en klimatzon, Mellersta Sverige, och en
väglagsfördelning. Väglagsfördelningen gäller kombikörning på saltad väg med
standardklass 3 och baseras på de väderförhållanden som rådde under 14- dygnsperioden 2007-01-10 − 23 vid VViS- station 1921, Urvalla, i trakten av Arboga.
Känslighetsanalys görs av alla de sju effektmodeller som ingår i Vintermodellen, dvs.
Olycksmodellen, Framkomlighetsmodellen, Bränsleförbrukningsmodellen, Korrosionsmodellen, Modellen för luftföroreningar och klimatgaser, Miljömodellen och
Åtgärdskostnadsmodellen.
Känslighetsanalys görs också av Väglagsmodellen som intar en särställning genom att
leverera indata till, och därmed påverka, de flesta effektmodellerna.
De samband som används i aktuell delmodell i Vintermodellen kallas normalnivån.
Sedan görs en bedömning av osäkerheten i respektive delmodell och en trolig högsta
och lägsta nivå anges.
De värderingar av olika effekter som Vägverket använder i sina trafikekonomiska
kalkyler betraktas som fasta och varieras därför inte.
De samhällsekonomiska kostnaderna beräknas nedan med följande förutsättningar.
– Klimatzon: Mellersta Sverige
– Driftstandardklass: 3
– Väderbeskrivning: VViS 1921, Urvalla
– Tidsperiod: 14 dygn, 2007-01-10 − 23
– ÅDTvinter: 4 000 fordon
– Vägnätets längd: 100 km.

4.2

Olycksmodellen
Olycksrisk

Olycksrisker för olika is-/snöväglag i olika klimatzoner beräknas med hjälp av en
exponentialfunktion med följande utseende:
Olycksrisk för is-/snöväglagstyp i = exp(k2) * 103k1-1 * (TAi/TAtot)k1

(XXVII)

där
TAi = trafikarbetet under vintern för is-/snöväglagstyp i
TAtot = totala trafikarbetet under vintern summerat för alla väglag
k1 och k2 = olycksriskparametrar för olika is-/snöväglag och klimatzoner.
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I tabell 23 visas de olycksriskparametrar som används i den aktuella olycksriskmodellen
för olika is-/snöväglag i Mellersta Sverige, dvs. normalnivån. Där anges också hög
respektive låg nivå som bedöms innebära ändringar av parametrarna k1 och k2 med
ungefär ± 10 % från normalnivån.
Tabell 23 Olycksriskparametrar k1 och k2 för olika is-/snöväglag. Mellersta Sverige
för normalnivå, hög nivå och låg nivå.
Is-/snöväglag

Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

k1

k2

k1

k2

k1

k2

Tunn is/rimfrost

- 0,50

5,15

- 0,55

5,65

- 0,45

4,65

Packad snö/tjock is

- 0,34

4,00

- 0,37

4,40

- 0,31

3,60

Lös snö/snömodd

- 0,43

4,65

- 0,47

5,10

- 0,39

4,20

Ändringar av olycksriskparametrarna k1 och k2 påverkar både nivån och formen på
olycksriskkurvan. Se exempel i figur 3.
Olycksrisk för lös snö/snömodd

Olycksrisk
(olyckor/Mfkm)
6,0
5,0

normal

4,0

hög
låg

3,0
2,0
1,0
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

Andel trafikarbete vid lös snö eller snömodd/totalt trafikarbete (%)

Figur 3 Olycksrisker för lös snö/snömodd vid normal, hög och låg nivå på olycksriskparametrarna k1 och k2. Mellersta Sverige.
Effektberäkning
Total olyckskostnad = antal olyckor på barmark * kostnad per barmarksolycka + antal
olyckor på is-/snöväglag * kostnad per is-/snöolycka.
Normalnivå
Total olyckskostnad = 1,090 * 1,428 + 1,940 * 1,530 = 4,525 Mkr
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Hög nivå
Total olyckskostnad = 1,090 * 1,428 + 2,500 * 1,530 = 5,382 Mkr
Låg nivå
Total olyckskostnad = 1,090 * 1,428 + 1,512 * 1,530 = 3,870 Mkr
Allvarlighetsföljd
Allvarlighetsföljden, antal döda och svårt skadade personer/polisrapporterad olycka, har
beräknats på underlagsmaterial från nio vintersäsonger på 1990-talet. Korrigering har
sedan gjorts med hänsyn till att allvarlighetsföljden minskar med tiden. Allvarlighetsföljden varierar med olyckstyp och väglag.
Normalnivån beskrivs genom att gällande formel för beräkning av olyckskostnad med
hänsyn till allvarlighetsföljden, AF, används. Se avsnitt 3.10.1.
Olyckskostnad = 144 + 8706* 0,86*AF+ 5405*0,86*AF*0,86*AF
Osäkerheten i de använda allvarlighetsföljderna bedöms vara ± 20 % av normalnivån.
Hög och låg nivå blir då:
Olyckskostnad = 144 + 8706*1,2*0,86*AF + 5405*1,2*0,86*AF*1,2*0,86*AF
Olyckskostnad = 144 + 8706*0,8*0,86*AF + 5405*0,8*0,86*AF*0,8*0,86*AF
Effektberäkning
Total olyckskostnad = antal olyckor på barmark * kostnad per barmarksolycka + antal
olyckor på is-/snöväglag * kostnad per is-/snöolycka.
Normalnivå
Total olyckskostnad = 1,090 * 1,428 + 1,940 * 1,530 = 4,525 Mkr
Hög nivå
Total olyckskostnad = 1,090 * 1,712 + 1,940 * 1,847 = 5,448 Mkr
Låg nivå
Total olyckskostnad = 1,090 * 1,154 + 1,940 * 1,226 = 3,636 Mkr

4.3

Framkomlighetsmodellen

I Framkomlighetsmodellen beräknas reshastighet på följande sätt.
Utgångspunkt för beräkningarna är hastigheten på torr barmark. Den varierar med
klimatzon (4 st.), driftstandardklass (5 st.) och fordonstyp (3 st.).
Därefter reduceras hastigheten med hänsyn till väglaget för respektive fordonstyp. De
hastighetsreduktioner som används i den aktuella Framkomlighetsmodellen för Mellersta Sverige, dvs. normalnivån, beskrivs i tabell 24.
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Tabell 24 Procentuella hastighetsreduktioner relativt torr barmark för olika väglag och
fordonstyper. Mellersta Sverige. Normalnivå.
Väglagstyp

Fordonstyp
personbil

lastbil utan släp

lastbil med släp

Fuktig barmark

1

1

1

Våt barmark

2

2

2

Tunn is/rimfrost

10

9

8

Packad snö/tjock is

20

19

15

Lös snö/snömodd

17

16

9

Spårslitage, barmark i spår

8

8

6

Spårslitage, tunn is i spår

12

11

10

Tabell 25 och tabell 26 nedan bedöms utgöra hög respektive låg nivå med ändringar av
de procentuella hastighetsreduktionerna på ungefär ± 25 % från normalnivån.

Tabell 25 Procentuella hastighetsreduktioner relativt torr barmark för olika väglag och
fordonstyper. Mellersta Sverige. Hög nivå.
Väglagstyp

Fordonstyp
personbil

lastbil utan släp

lastbil med släp

Fuktig barmark

1,3

1,3

1,3

Våt barmark

2,5

2,5

2,5

Tunn is/rimfrost

12,5

11,3

10,0

Packad snö/tjock is

25,0

23,8

18,8

Lös snö/snömodd

21,3

20,0

11,3

Spårslitage, barmark i spår

10,0

10,0

7,5

Spårslitage, tunn is i spår

15,0

13,8

12,5
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Tabell 26 Procentuella hastighetsreduktioner relativt torr barmark för olika väglag och
fordonstyper. Mellersta Sverige. Låg nivå.
Väglagstyp

Fordonstyp
personbil

lastbil utan släp

lastbil med släp

Fuktig barmark

0,8

0,8

0,8

Våt barmark

1,5

1,5

1,5

Tunn is/rimfrost

7,5

6,8

6,0

Packad snö/tjock is

15,0

14,3

11,3

Lös snö/snömodd

12,8

12,0

6,8

Spårslitage, barmark i spår

6,0

6,0

4,5

Spårslitage, tunn is i spår

9,0

8,3

7,5

Effektberäkning
Total restidskostnad = antal fordonstimmar, personbil * restidsvärdering/timme, personbil + antal fordonstimmar, lastbil utan släp * restidsvärdering/timme, lastbil utan
släp + antal fordonstimmar, lastbil med släp * restidsvärdering/timme, lastbil med släp
Normalnivå
Total restidskostnad = 54 010 * 165 + 3 204 *308 + 4 774 *298 = 11,320 Mkr
Hög nivå
Total restidskostnad = 54 462 * 165 + 3 230 *308 + 4 802 *298 = 11,412 Mkr
Låg nivå
Total restidskostnad = 53 586 * 165 + 3 180 *308 + 4 746 *298 = 11,236 Mkr
Ändring av hastighetsreduktionerna till hög eller låg nivå påverkar också marginellt
kostnaden för bränsleförbrukning och emissioner som är 2,920 Mkr respektive 2,530
Mkr i normalnivån. Samma beräkningsmetoder används som i avsnitt 4.4 och 4.6 men
bara slutresultatet redovisas här.
Hög nivå på hastighetsreduktion
Total bränslekostnad = 2,910 Mkr
Låg nivå på hastighetsreduktion
Total bränslekostnad = 2,930 Mkr
Hög nivå på hastighetsreduktion
Total emissionskostnad = 2,522 Mkr
Låg nivå på hastighetsreduktion
Total emissionskostnad = 2,538 Mkr
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4.4

Bränsleförbrukningsmodellen

I Bränsleförbrukningsmodellen beräknas bränsleförbrukning enligt följande formel:
q=a*v+b

(XXVIII)

där
q = bränsleförbrukningen (liter/10 km)
v = fordonshastighet (km/h)
a och b = bränsleparametrar för olika fordonstyper.
I tabell 27 visas de bränsleparametrar för olika fordonstyper som används i den aktuella
Bränsleförbrukningsmodellen, dvs. normalnivån. Där anges också hög respektive låg
nivå som bedöms innebära ändringar av parametrarna a och b med cirka ± 15 % från
normalnivån.
Tabell 27 Bränsleparametrar a och b för olika fordonstyper för normalnivå, hög nivå
och låg nivå.
Fordonstyp

Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

a

b

a

b

a

b

Personbil

0,0033

0,44

0,0038

0,51

0,0028

0,37

Lastbil utan släp

0,0153

0,38

0,0176

0,44

0,0130

0,32

Lastbil med släp

0,0400

1,30

0,0460

1,50

0,0340

1,11

Effektberäkning
Total bränslekostnad = antal liter bränsle, personbil * bränslekostnad/liter, personbil +
antal liter bränsle, lastbil utan släp * bränslekostnad/liter, lastbil utan släp + antal liter
bränsle, lastbil med släp * bränslekostnad/liter, lastbil med släp
Normalnivå
Total bränslekostnad = 0,378 * 4,88 + 0,048 *4,65 + 0,182 *4,65 = 2,920 Mkr
Hög nivå
Total bränslekostnad = 0,438 * 4,88 + 0,056 *4,65 + 0,210 *4,65 = 3,370 Mkr
Låg nivå
Total bränslekostnad = 0,320 * 4,88 + 0,042 *4,65 + 0,154 *4,65 = 2,470 Mkr
Ändring av bränsleförbrukningen till hög eller låg nivå påverkar kostnaden för emissioner, 2,530 Mkr. Samma beräkningsmetoder används som i avsnitt 4.6 men bara slutresultatet redovisas här.
Hög nivå på bränsleförbrukning
Total emissionskostnad = 2,858 Mkr
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Låg nivå på bränsleförbrukning
Total emissionskostnad = 2,204 Mkr

4.5

Korrosionsmodellen

I korrosionsmodellen beräknas den totala korrosionskostnaden för närvarande genom att
den relativa korrosionskostnaden på 26,25 öre per fordonskilometer multipliceras med
trafikarbetet under vintern. Trafikarbetet är summan av antalet personbilar, lastbilar utan
släp och lastbilar med släp multiplicerat med den körda väglängden. Detta får anses
utgöra normalnivån.
Hög och låg nivå, som bedöms vara ändringar av den relativa korrosionskostnaden på
ungefär ± 50 %, blir följande:
Relativ korrosionskostnad för hög nivå = 40 öre per fkm
Relativ korrosionskostnad för låg nivå = 15 öre per fkm
Effektberäkning
Total korrosionskostnad = korrosionskostnad/fkm * trafikarbetet
Normalnivå
Total korrosionskostnad = 0,2625 * 5,6 = 1,470 Mkr
Hög nivå
Total korrosionskostnad = 0,40 * 5,6 = 2,240 Mkr
Låg nivå
Total korrosionskostnad = 0,15 * 5,6 = 0,840 Mkr

4.6

Modell för luftföroreningar och klimatgaser

Luftföroreningar och klimatgaser beräknas med hjälp av två typer av utsläppsmodeller.
En typ är proportionell mot bränsleförbrukningen och används för beräkning av utsläpp
av koldioxid, CO2 och svaveldioxid, SO2 (kg/l bränsle). Den andra typen bygger på
emissionsfaktorer (g/fkm) och används för beräkning av utsläpp av kolväten, HC, och
kväveoxider, NOx.
För känslighetstestet är det bara meningsfullt att studera osäkerheten i utsläpp av CO2
och NOx eftersom utsläpp av SO2 och HC ger försumbara kostnader.
I tabell 28 visas utsläpp av CO2 och NOx för olika fordonstyper i den använda modellen,
dvs. normalnivån. Där anges också hög respektive låg nivå som bedöms innebära
ändringar av utsläpp av CO2 på ungefär ± 10 % från normalnivån för personbilar och ±
20 % för lastbilar. För NOx bedöms ändringen vara cirka ± 40 % från normalnivån för
både personbilar och lastbilar.
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Tabell 28 Utsläpp av CO2 (kg/l bränsle) och NOx (g/fkm) för olika fordonstyper för
normalnivå, hög nivå och låg nivå.
Fordonstyp

Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

CO2

NOx

CO2

NOx

CO2

NOx

Personbil,
genomsnitt

2,25

0,30

2,48

0,42

2,03

0,18

Lastbil utan
släp

2,39

4,1

2,87

5,7

1,91

2,5

Lastbil med
släp

2,46

6,7

2,95

9,4

1,97

4,0

Effektberäkning
Total emissionskostnad = (antal kg utsläpp, CO2, personbil + antal kg utsläpp, CO2,
lastbil utan släp + antal kg utsläpp CO2, lastbil med släp) * värdering, CO2/kg + (antal
kg utsläpp, NOx, personbil + antal kg utsläpp, NOx, lastbil utan släp + antal kg utsläpp
NOx, lastbil med släp) * värdering, NOx/kg
Normalnivå
Total emissionskostnad = (851,6 + 117,0 + 447,0) * 1,5 + (1,48 + 1,14 + 2,62) * 75 =
= 2,530 Mkr
Hög nivå
Total emissionskostnad = (938,6 + 140,4 + 536,0) * 1,5 + (2,08 + 1,60 + 3,68) * 75 =
= 2,986 Mkr
Låg nivå
Total emissionskostnad = (768,4 + 93,6 + 358,0) * 1,5 + (0,88 + 0,70 + 1,56) * 75 =
= 2,078 Mkr

4.7

Miljömodellen
Exponering

Vägomgivningens exponering för vägsalt beräknas med hjälp av empiriskt framtagna
samband mellan saltminskningen i hjulspåren, vindens riktning och hastighet och
avståndet från vägen enligt följande formel (Blomqvist & Gustafsson, 2010).
Exponering = K1 * ΔRSK2 * exp(K3 * WK4 * Avstånd) + Bakgrund

(XXIX)

där
K1, K2, K3 och K4 = modellkonstanter
ΔRS = saltminskning på vägytan
W = vägvinkelrät vindkomposant
Avstånd = avstånd från vägens kantlinje
Bakgrund = den del av den deponerade saltmängden som inte har vägen som källa.
I tabell 29 visas de modellkonstanter som används i den aktuella exponeringsmodellen,
dvs. normalnivån.
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Osäkerheten i modellkonstanterna bedöms vara ± 50 % från normalnivån.
Genom att kombinera de enskilda modellkonstanternas inverkan på slutresultatet kan ett
värsta och ett bästa scenario räknas fram.
Värsta scenario: K1-hög, K2-låg, K3-låg och K4-hög
Bästa scenario: K1-låg, K2-hög, K3-hög och K4-låg
Dessa två scenarier kallas hög nivå och låg nivå och redovisas också i tabell 29.
Tabell 29 Modellkonstanter i exponeringsmodellen för normalnivå, hög nivå och låg
nivå.
Modellkonstant

Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

K1

33,4

50,1

16,55

K2

0,615

0,3075

0,9925

K3

0,1286

0,0643

0,1929

K4

- 0,188

- 0,282

- 0,0925

Effektberäkning
Total miljökostnad = antal ton använt salt på vägen * estetisk kostnad/ton + antal hektar
utebliven skogsavkastning * årligt värde av skogsavkastning/ha.
Normalnivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 245,0 * 440 = 0,150 Mkr
Hög nivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 662,5 * 440 = 0,334 Mkr
Låg nivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 +110,0 * 440 = 0,090 Mkr
Restsalt
Saltminskningen beräknas som en funktion av trafiken och vägytans fuktighet enligt
följande formel (Blomqvist & Gustavsson, 2004):
RS = S * exp(-k * pbekv)

(XXX)

där
RS = mängd restsalt
S = mängd restsalt plus ny saltgiva vid mätperiodens start
k = väglagsfaktorer som är relaterade till vägens fuktighet. Se tabell 30
pbekv = ackumulerad trafik omräknad till personbilsekvivalenter.
I tabell 30 visas väglagsfaktorer i den använda restsaltmodellen, dvs. normalnivån.
Osäkerheten i modellkonstanterna bedöms vara ± 50 % från normalnivån.
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Genom att kombinera de enskilda väglagsfaktorernas inverkan på slutresultatet kan ett
värsta och ett bästa scenario räknas fram.
Värsta scenario: TB-hög, FB-låg, VB-låg
Bästa scenario: TB-låg, FB-hög, VB-hög
Dessa två scenarier kallas hög nivå och låg nivå och redovisas också i tabell 30.
Tabell 30 Väglagsfaktorer i restsaltmodellen för normalnivå, hög nivå och låg nivå.
Väglag

Väglagsfaktor
Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

Torr barmark (TB)

0,2

0,3

0,1

Fuktig barmark (FB)

0,8

0,4

1,2

Våt barmark (VB)

1,2

0,6

1,8

Lös snö (LS)

0

0

0

Snömodd (SM)

0

0

0

Rimfrost (RIM)

0

0

0

Tunn is (TUI)

0

0

0

Packad snö (PS)

0

0

0

Tjock is (TJI)

0

0

0

Effektberäkning
Total miljökostnad = antal ton använt salt på vägen * estetisk kostnad/ton + antal hektar
utebliven skogsavkastning * årligt värde av skogsavkastning/ha.
Normalnivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 245,0 * 440 = 0,150 Mkr
Hög nivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 247,5 * 440 = 0,151 Mkr
Låg nivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 242,5 * 440 = 0,149 Mkr
Vegetationsskada
Skadegraden för modellens typvegetation beskrivs av det empiriskt framtagna sambandet mellan barrexponering och skadegrad enligt följande formel (Blomqvist &
Gustafsson, 2010).
Skadegrad = 100/(1 + a * exp(-100 * b * barrexponering))

(XXXI)

där
a och b = modellkonstanter
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barrexponering = halten klorid (procent torrvikt) i plantornas barr, vilket beräknas utifrån det linjära sambandet med exponeringen vid ett visst avstånd från vägen enligt
formeln (Blomqvist & Gustafsson, 2010):
Barrexponering = c * exponering + d

(XXXII)

där
c och d = modellkonstanter
exponering = depositionen vid ett visst avstånd från enligt formel (XXIX).
I tabell 31 visas vegetationens toleransnivå i den använda vegetationsskademodellen,
dvs. normalnivån. Den beräknas enligt formlerna (XXXI) och (XXXII). I tabellen anges
också hög respektive låg nivå som bedöms innebära ändringar på ungefär ± 50 % från
normalnivån.
Tabell 31 Toleransnivå hos vegetationen i vegetationsskademodellen för normalnivå,
hög nivå och låg nivå.
Vegetationens
toleransnivå

Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

Vitrysk gran 1,5 år

3,8

5,7

1,9

Effektberäkning
Total miljökostnad = antal ton använt salt på vägen * estetisk kostnad/ton + antal hektar
utebliven skogsavkastning * årligt värde av skogsavkastning/ha.
Normalnivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 245,0 * 440 = 0,150 Mkr
Hög nivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 227,5 * 440 = 0,142 Mkr
Låg nivå
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 277,5 * 440 = 0,164 Mkr

4.8

Åtgärdskostnadsmodellen

Åtgärdskostnaderna beräknas utifrån antalet vidtagna åtgärder, åtgärdstiden för respektive åtgärd och åtgärdskostnad per timme samt kostnad för förbrukat material i form av
sand eller salt.
I tabell 32 visas åtgärdskostnad för kombikörning, saltning och kostnad för förbrukat
salt i den använda modellen, dvs. normalnivån. Där anges också hög respektive låg nivå
som bedöms innebära ändringar på ungefär ± 20 % från normalnivån.
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Tabell 32 Kostnad för åtgärder och salt för normalnivå, hög nivå och låg nivå.
Åtgärdstyp/material

Kostnad för åtgärd/salt
Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

Kombikörning

700 kr/h

840 kr/h

560 kr/h

Saltning

735 kr/h

880 kr/h

590 kr/h

645 kr/ton

775 kr/ton

515 kr/ton

Salt

Vid samhällsekonomiska beräkningar ska kostnader för åtgärder och material multipliceras med skattefaktorerna I + II. De är tillsammans 1,53.
Effektberäkning
Följande förutsättningar gäller för beräkning av åtgärdskostaderna:
 Kombikörning görs av ett körfält (en körriktning) i taget i hastigheten 30 km/h
 Saltning görs av båda körfälten samtidigt i hastigheten 50 km/h.
En kombikörning av hela vägnätet på 100 km tar då 2 * 100 / 30 = 6,67 timmar och en
saltning 100 / 50 = 2,0 timmar.
Total åtgärdskostnad = antal kombikörningar * tid för en kombikörning av hela vägnätet
* kostnad per timme för kombikörning+ antal saltningar * tid för en saltning av hela
vägnätet * kostnad per timme för saltning + antal ton förbrukat salt * kostnad per ton
salt.
Normalnivå
Total åtgärdskostnad = (9 * 6,67 * 700 + 8 * 2,0 * 735 + 76,4 * 645) * 1,53 = 158 kkr =
0,158 Mkr
Hög nivå
Total åtgärdskostnad = (9 * 6,67 * 840 + 8 * 2,0 * 880 + 76,4 * 775) * 1,53 = 189 kkr =
0,189 Mkr
Låg nivå
Total åtgärdskostnad = (9 * 6,67 * 560 + 8 * 2,0 * 590 + 76,4 * 515) * 1,53 = 126 kkr =
0,126 Mkr

4.9

Väglagsmodellen

Utdata från Väglagsmodellen är tre typer av väglagsfördelningar.
Fördelningarna används vid beräkningar med följande effektmodeller.
1. Olycksmodellen
2. Framkomlighetsmodellen
3. Bränsleförbrukningsmodellen och Miljömodellen.
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Korrosionsmodellen och Åtgärdskostnadsmodellen påverkas inte av väglagsfördelningen.
Normalnivån för respektive väglagsfördelning hämtas från kombikörning och saltning
under 14 dygn (672 halvtimmar) med väderförhållanden från VViS- station Urvalla i
närheten av Arboga.
Olycksmodellen
Normalnivån för den väglagsfördelning med fem väglag som används i Olycksmodellen
har beräknats enligt tabell 33.
Genom att studera väglagsbeskrivningen för kombikörning halvtimme för halvtimme
har osäkerheten i väglagsfördelningen under 14- dygnsperioden bedömts till följande.
– Väglaget lös snö/snömodd kan öka eller minska med 20 halvtimmar och då bytas
mot torr barmark
– Väglaget tunn is/rimfrost kan öka eller minska med 2 halvtimmar och då bytas mot
torr barmark.
– Väglaget packad snö/tjock is kan öka eller minska med 2 halvtimmar och då bytas
mot torr barmark
Detta innebär en ökning eller minskning med 24 halvtimmar sammanlagt för de tre is-/
snöväglagen, vilket motsvarar en ändring av i hög och låg nivå med knappt ± 15 % från
normalnivån. Hög och låg nivå på is-/snöväglag anges i tabell 33.
Tabell 33 Väglagsfördelning för Olycksmodellen. Kombikörning och saltning under 14
dygn. VViS- station 1921, Urvalla. Normalnivå, hög nivå och låg nivå på is-/snöväglag.
Väglagstyp

Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

Antal halvtimmar

%

Antal halvtimmar

%

Antal halvtimmar

%

Torr barmark

373

55,5

349

51,9

397

59,1

Fuktig/våt barmark

109

16,2

109

16,2

109

16,2

Tunn is/rimfrost

10

1,5

12

1,8

8

1,2

Packad snö/tjock is

12

1,8

14

2,1

10

1,5

Lös snö/snömodd

168

25,0

188

28,0

148

22,0

TOTALT

672

100,0

672

100,0

672

100,0

Effektberäkning
Total olyckskostnad = antal olyckor på barmark * kostnad per barmarksolycka + antal
olyckor på is-/snöväglag * kostnad per is-/snöolycka.
Hög nivå på is-/snöväglag
Total olyckskostnad = 1,038 * 1,428 + 2,088 * 1,530 = 4,676 Mkr
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Låg nivå på is-/snöväglag
Total olyckskostnad = 1,142 * 1,428 + 1,782 * 1,530 = 4,358 Mkr
Framkomlighetsmodellen
Normalnivån för den väglagsfördelning med åtta väglag som används i Framkomlighetsmodellen har beräknats enligt tabell 34.
Samma bedömning av osäkerheten i väglagsfördelningen under 14- dygnsperioden som
gjorts ovan för Olycksmodellen används även för Framkomlighetsmodellen. Eftersom
väglagstyperna är olika för de två modellerna ändras dock väglagsförändringen för
Framkomlighetsmodellen till följande.
– Väglaget spårslitage med barmark i hjulspåren kan öka eller minska med 20 halvtimmar och då bytas mot torr barmark.
– Väglaget spårslitage med tunn is i hjulspåren kan öka eller minska med 2 halvtimmar och då bytas mot torr barmark.
– Väglaget packad snö/tjock is kan öka eller minska med 2 halvtimmar och då bytas
mot torr barmark.
Hög och låg nivå på is-/snöväglag anges i tabell 34.
Tabell 34 Väglagsfördelning för Framkomlighetsmodellen. Kombikörning och saltning
under 14 dygn. VViS- station 1921, Urvalla. Normalnivå, hög nivå och låg nivå på is-/
snöväglag.
Väglagstyp

Normalnivå

Hög nivå

Låg nivå

Antal
halvtimmar

%

Antal
halvtimmar

%

Antal
halvtimmar

%

Torr barmark

373

55,5

349

51,9

397

59,1

Fuktig barmark

45

6,7

45

6,7

45

6,7

Våt barmark

64

9,5

64

9,5

64

9,5

Tunn is/rimfrost

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Packad snö/tjock is

8

1,2

10

1,5

6

0,9

Lös snö/snömodd

2

0,3

2

0,3

2

0,3

Spårslitage, barmark i spår

170

25,3

190

28,3

150

22,3

Spårslitage, tunn is i spår

10

1,5

12

1,8

8

1,2

TOTALT

672

100,0

672

100,0

672

100,0

Effektberäkning
Total restidskostnad = antal fordonstimmar, personbil * restidsvärdering/timme, personbil + antal fordonstimmar, lastbil utan släp * restidsvärdering/timme, lastbil utan
släp + antal fordonstimmar, lastbil med släp * restidsvärdering/timme, lastbil med släp.
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Hög nivå på is-/snöväglag
Total restidskostnad = 54 206 * 165 + 3 216 *308 + 4 786 *298 = 11,360 Mkr
Låg nivå på is-/snöväglag
Total restidskostnad = 53 814 * 165 +3 192 *308 + 4 760 *298 = 11,282 Mkr
Bränsleförbrukningsmodellen
För Bränsleförbrukningsmodellen har väglagsfördelningen med sex väglag enligt tabell
35 beräknats för normalnivån. Samma väglagsfördelning används även för Miljömodellen. Indata till Bränsleförbrukningsmodellen är också reshastigheten som beräknas i
Framkomlighetsmodellen.
Samma bedömning av osäkerheten i väglagsfördelningen under 14- dygnsperioden som
gjorts ovan för Olycksmodellen och Framkomlighetsmodellen används även här. Eftersom väglagstyperna är olika för de olika modellerna ändras dock väglagsförändringen i
detta fall till följande.
– Väglaget tunn is/rimfrost kan öka eller minska med 2 halvtimmar och då bytas mot
torr barmark.
– Väglaget packad snö/tjock is kan öka eller minska med 2 halvtimmar och då bytas
mot torr barmark.
Det väglag som kan öka eller minska med 20 halvtimmar och då bytas mot torr barmark
har i Olycks- och Framkomlighetsmodellerna klassats som lös snö/snömodd respektive
spårslitage med barmark i hjulspåren. Den fullständiga beskrivningen på detta väglag är
spårslitage med torr barmark i hjulspåren och lös snö/snömodd utanför spåren.
När detta väglag klassas för Bränsleförbrukningsmodellen och Miljömodellen kallas det
torr barmark eftersom endast väglaget i hjulspåren då beaktas. Det innebär att väglaget
med de 20 halvtimmarna klassas som torr barmark oberoende av om något byte från lös
snö/snömodd respektive spårslitage med barmark i hjulspåren till torr barmark har ägt
rum eller inte.
Hög och låg nivå på is-/snöväglag i väglagsfördelningen för Bränsleförbrukningsmodellen och Miljömodellen anges i tabell 35.
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Tabell 35 Väglagsfördelning för Bränsleförbrukningsmodellen och Miljömodellen.
Kombikörning och saltning under 14 dygn. VViS- station 1921, Urvalla. Normalnivå,
hög nivå och låg nivå på is-/snöväglag.
Normalnivå
Antal halv-

Högnivå
%

Antal halv-

%

Antal halvtimmar

%

Väglagstyp

timmar

Torr barmark

449

66,8

445

66,2

453

67,4

Fuktig barmark

51

7,6

51

7,6

51

7,6

Våt barmark

152

22,6

152

22,6

152

22,6

Tunn is/rimfrost

10

1,5

12

1,8

8

1,2

Packad snö/tjock is

8

1,2

10

1,5

6

0,9

Lös snö/snömodd

2

0,3

2

0,3

2

0,3

672

100,0

672

100,0

672

100,0

TOTALT

timmar

Lågnivå

Effektberäkning
Total bränslekostnad = antal liter bränsle, personbil * bränslekostnad/liter, personbil +
antal liter bränsle, lastbil utan släp * bränslekostnad/liter, lastbil utan släp + antal liter
bränsle, lastbil med släp * bränslekostnad/liter, lastbil med släp.
Hög nivå på is-/snöväglag
Total bränslekostnad = 0,376 * 4,88 + 0,048 *4,65 + 0,182 *4,65 = 2,914 Mkr
Låg nivå på is-/snöväglag
Total bränslekostnad = 0,380 * 4,88 + 0,050 *4,65 + 0,182 *4,65 = 2,924 Mkr
Modellen för luftföroreningar och klimatgaser
I Modellen för luftföroreningar och klimatgaser används ingen separat väglagsfördelning vid effektberäkningarna. Däremot är bränsleförbrukningen indata för att beräkna
utsläpp av CO2.
Effektberäkning
Total emissionskostnad = (antal kg utsläpp, CO2, personbil + antal kg utsläpp, CO2,
lastbil utan släp + antal kg utsläpp CO2, lastbil med släp) * värdering, CO2/kg + (antal
kg utsläpp, NOx, personbil + antal kg utsläpp, NOx, lastbil utan släp + antal kg utsläpp
NOx, lastbil med släp) * värdering, NOx/kg.
Hög nivå på is-/snöväglag
Total emissionskostnad = (850,4 + 116,8 + 446,2) * 1,5 + (1,48 + 1,14 + 2,62) * 75 =
= 2,526 Mkr
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Låg nivå på is-/snöväglag
Total emissionskostnad = (852,8 + 117,2 + 447,8) * 1,5 + (1,48 + 1,14 + 2,62) * 75 =
= 2,534 Mkr
Miljömodellen
Väglagsfördelningarna i tabell 35 används vid effektberäkning i Miljömodellen.
Effektberäkning
Total miljökostnad = antal ton använt salt på vägen * estetisk kostnad/ton + antal hektar
utebliven skogsavkastning * årligt värde av skogsavkastning/ha.
Hög nivå på is-/snöväglag
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 245,0 * 440 = 0,150 Mkr
Låg nivå på is-/snöväglag
Miljökostnad = 76,4 * 550 + 245,0 * 440 = 0,150 Mkr

4.10

Vintermodellen – samhällsekonomi
Samhällsekonomisk totalkostnad

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för normalnivån, dvs. de samband som för
närvarande används i Vintermodellens olika delmodeller, samt för en hög och låg nivå
på den bedömda osäkerheten i respektive delmodell har sammanställts i tabell 36 och
37. Hög och låg nivå för Väglagsmodellen anger hög och låg andel is-/snöväglag.
Kostnader med fetstil markerar vilka effekter som påverkas av en ändring i respektive
delmodell.
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4,525

4,525

Restsalt

Vegetationsskada

11,360

11,320

4,676

4,525

Väglagfördelning

Normalnivå

Väglag

4,525

11,320

11,320

11,320

11,320

11,320

11,320

11,320

11,412

11,320

11,320

Värdering

Åtgärdskostnad

4,525

4,525

4,525

4,525

Exponering

Miljö

Utsläppsnivå

Emissioner

Värdering

Korrosion

Förbrukning

Bränleförbrukning

Hastighetsreduktion

4,525

5,448

Framkomlighet

5,382

Olycksrisk

Olyckor

Alvarlighetsföljd

Olyckor

Delmodell
Ändring

2,920

2,914

2,920

2,920

2,920

2,920

2,920

2,920

3,370

2,910

2,920

2,920

1,470

1,470

1,470

1,470

1,470

1,470

1,470

2,240

1,470

1,470

1,470

1,470

2,530

2,526

2,530

2,530

2,530

2,530

2,986

2,530

2,858

2,522

2,530

2,530

0,150

0,150

0,150

0,142

0,151

0,334

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Samhällsekonomiska kostnader (Mkr)
Hög nivå
EFFEKT
Restid Bränsle Korrosion Emissioner Miljö

0,158

0,158

0,189

0,158

0,158

0,158

0158

0,158

0,158

0,158

0,158

0,158

23,073

23,254

23,104

23,065

23,074

23,251

23,529

23,843

23,851

23,147

23,996

23,930

0,00

0,18

0,03

-0,01

0,00

0,18

0,46

0,77

0,78

0,07

0,92

0,86

Differens mot
Åtgärder Summa normalnivån

Tabell 36 Total samhällsekonomisk kostnad för normalnivån (sista raden) och för den höga nivån på bedömd osäkerhet i respektive delmodell.
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4,525

Vegetationsskada

11,282

11,320

4,358

4,525

Normalnivå

11,320

11,320

11,320

11,320

11,320

11,320

11,320

11,236

11,320

11,320

Väglagfördelning

Väglag

Värdering

4,525

4,525

Restsalt

Åtgärdskostnad

4,525

4,525

4,525

4,525

Exponering

Miljö

Utsläppsnivå

Emissioner

Värdering

Korrosion

Förbrukning

Bränleförbrukning

Hastighetsreduktion

4,525

3,636

Alvarlighetsföljd

Framkomlighet

3,870

Olyckor

Olycksrisk

Olyckor

Delmodell
Ändring

2,920

2,924

2,920

2,920

2,920

2,920

2,920

2,920

2,470

2,930

2,920

2,920

1,470

1,470

1,470

1,470

1,470

1,470

1,470

0,840

1,470

1,470

1,470

1,470

2,530

2,534

2,530

2,530

2,530

2,530

2,078

2,530

2,204

2,538

2,530

2,530

0,150

0,150

0,150

0,164

0,149

0,090

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Samhällsekonomiska kostnader (Mkr)
Låg nivå
EFFEKT
Restid Bränsle Korrosion Emissioner Miljö

0,158

0,158

0,126

0,158

0,158

0,158

0,158

0,158

0,158

0,158

0,158

0,158

23,073

22,876

23,041

23,087

23,072

23,013

22,621

22,443

22,297

23,007

22,184

22,418

0,00

-0,20

-0,03

0,01

0,00

-0,06

-0,45

-0,63

-0,78

-0,07

-0,89

-0,66

Differens mot
Åtgärder Summa normalnivån

Tabell 37 Total samhällsekonomisk kostnad för normalnivån (sista raden) och för den låga nivån på bedömd osäkerhet i respektive delmodell.

Av tabellerna kan utläsas att den totala samhällsekonomiska kostnaden för normalnivån
på ca 23 Mkr, dvs. med de samband som för närvarande används i Vintermodellens
olika delmodeller, påverkas mest av den bedömda osäkerheten i olycksrisk och
allvarlighetsföljd. Kostnadsändringen uppgår till cirka ± 0,8 respektive ± 0,9 Mkr.
Därnäst påverkar osäkerheten i bränsleförbrukning och värdering av korrosion med
cirka ± 0,8 respektive ± 0,7 Mkr.
Sedan följer osäkerheten i emissionsnivåer som kan påverka totalkostnaden med knappt
± 0,5 Mkr och i väglagsbeskrivning med ± 0,2 Mkr.
Osäkerheten i övriga delmodeller, dvs. hastighetsreduktion, exponering, restsalt och
vegetationsskada i Miljömodellen samt åtgärdskostnad påverkar totalkostnaden med
mindre än ± 0,1 Mkr.
Det ska dock påpekas att bränsleförbrukningen har beräknats med en ganska schematisk
modell. Numera används en betydligt mer detaljerad modell.
Samhällsekonomisk marginalkostnad
Syftet med Vintermodellen är att beräkna de viktigaste samhällsekonomiska effekterna
av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Det handlar då om att jämföra olika strategier och åtgärder med varandra. Då är inte den totala samhällsekonomiska kostnaden det mest intressanta utan i stället skillnaden i samhällskostnad
mellan olika alternativ, dvs. vilken nytta man får av förändringar i strategier eller
åtgärder.
Det är därför intressant att även undersöka hur de samhällsekonomiska kostnadsskillnaderna, marginalkostnaderna, mellan olika alternativ fördelas på olika effekter som
olyckskostnad, restidskostnad, bränslekostnad osv. Grunden för att beräkna sådana
marginalkostnader är att väglagsfördelningar tas fram för de alternativ som ska jämföras
och att därefter de olika effekterna beräknas.
En sådan marginalkostnadsanalys kan göras på underlag som tagits fram i föregående
avsnitt, nämligen kostnadsskillnaden mellan låg och hög andel is-/snöväglag till följd av
osäkerheten i Väglagsmodellen. Här kan nyttan beräknas av att genom mer saltning
sänka andelen is-/snöväglag och öka andelen barmarksväglag.
Eftersom väglagsfördelningarna för låg och hög andel is-/snöväglag inte har beräknats
utan bara bedömts finns inga data om hur mycket mer saltning som krävs för att åstadkomma den sänkta andelen is-/snöväglag och ökade andelen barmarksväglag. En grov
bedömning är att ungefär 20 % mer saltning behövs, vilket medför en merkostnad för
åtgärder på ca 15 000 kr.
Den ökade saltningen skulle också medföra att miljökostnaden ökar med ungefär 10 000
kr.
Av tabell 38 framgår kostnadsskillnaden vid höjd driftstandard uppdelat på olika effekter.
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Tabell 38 Kostnadsskillnad vid höjd driftstandard, det vill säga skillnad mellan låg och
hög andel is-/snöväglag uppdelat på olika effekter. Minusvärden anger samhällsekonomisk besparing.
Effekt (kkr)
Olyckor

Restid

- 318

- 78

Bränsle Korrosion Emissioner
10

0

8

Miljö

Åtgärder

Totalt

10

15

- 353

Av tabellen kan utläsas att om man genom mer saltning kan sänka andelen is-/snöväglag
från hög till låg nivå så minskar de samhällsekonomiska kostnaderna med ca 350 000 kr
under de 14 dygn som beräkningarna baseras på. Den största minskningen sker i olyckskostnaden med 318 000 kr på grund av minskade olycksrisker, därnäst i restidskostnaden med 78 000 kr genom högre reshastighet. Däremot uppkommer ökningar i
miljökostnaden med 10 000 kr genom mer saltning, i bränslekostnaden med 10 000 kr
genom högre reshastighet och i emissionskostnaden med 8 000 kr genom högre bränsleförbrukning. Åtgärdskostnaden bedöms öka med 15 000 kr. Korrosionskostnaden
ändras inte.
Detta innebär att större krav på noggrannhet måste ställas på de modeller som används
för att beräkna skillnader i olyckskostnad och restidskostnad än på modellerna för
beräkning av skillnader i och miljökostnad, bränslekostnad, emissionskostnad och
åtgärdskostnad.
Nuvarande modell för beräkning av korrosionskostnad påverkar inte marginalkostnaden. Den baseras dock på en hel del antaganden, t.ex. att saltningsfrekvens och saltmängd inte ändras i någon större omfattning, och är därmed ganska grov. Därför borde
denna modell vara angelägen att vidareutveckla.
Påverkan på den totala samhällsekonomiska kostnaden av bedömd osäkerhet i olika
delmodeller och kostnadsskillnad mellan olika delmodeller vid höjd driftstandard, visas
i figur 4 och 5.

Figur 4 Påverkan på den totala samhällsekonomiska kostnaden av bedömd osäkerhet i
olika delmodeller.
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Figur 5 Kostnadsskillnad mellan olika delmodeller vid höjd driftstandard.
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5

Summering av genomförda och inte genomförda förbättringar

I detta projekt har följande rättningar och förbättringar har genomförts:
– felrättningar av formler
– kontroll av att riktiga eller mer detaljerade väglagsbeskrivningar räknas fram
– väderbeskrivning av obetydliga snöfall
– ändring från relativa till klimatzonsvisa olycksrisker
– justering av allvarlighetsföljder för olyckor
– uppdatering och ändring av dubbdäcksandelar för olika regioner
– ny modell för luftföroreningar och klimatgaser
– förbättrad beskrivning av förebyggande halkbekämpning
– ny modell för växling mellan kombikörning och plogning vid låga temperaturer (ej
införd i Vintermodellen)
– förbättrad beskrivning av snöfall som inte når upp till startkriterierna
– ny modell för upptorkning av fuktiga vägar genom inverkan av trafik
– ny modell för upptorkning av fuktiga vägar genom inverkan av salt (ej införd i Vintermodellen)
– uppräkning av värderingar till 2006 års prisnivå och införande av skattefaktor I+II.
I andra projekt har följande förbättringar gjorts:
– förbättrad modell för bränsleförbrukning
– ny modell för att ta hänsyn till snödjup.
Följande förslag till förbättringar har inte genomförts:
– beskrivning av vindriktning i VädErsKombi-programmet
– modell för olycksrisk under olika perioder av vintern
– modell för däckslitage, reparationer, kapital- och avskrivningskostnader
– vidareutveckling av Korrosionsmodellen
– vidareutveckling av Miljömodellen beträffande






exponeringsmodellen
skador på vegetation och grundvatten
personbilsekvivalenter
miljökostnader
val av däcktyp och partikelspridning.

– modell för fasta och rörliga åtgärdskostnader
– modell för slitage och skador på broar, beläggning och vägmarkeringar
– införande av nya rekommendationer för saltmängder
VTI rapport 834
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– vidareutveckling av Väglagsmodellen beträffande:







väglagsövergång vid kraftigt snöfall
väglag efter sista kombikörning
uppkomst av tjock is
behov av sandning
bortstänkning utanför hjulspår
inverkan av vägytans textur.

– hänsynstagande till snödjupets påverkan på olycksrisken
– utvidgning med fler vägtyper än tvåfältsvägar ≤ 9,5 m
– utvidgning med ändrade yttre förhållanden, t.ex. dubbdäcksanvändning, införande
av antisladd och antispinn på fordonen.
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Bilaga 1
Sida 1 (3)

Metod för beräkning av trafikflödets variation timme för timme under
vintern
För att kunna beräkna de trafikekonomiska effekterna av olika nivåer på driftstandard i
Vintermodellen behövs flera typer av indata, bl.a. trafikflödets variation timme för
timme under vintern.
Ett sätt att beskriva trafikflödets variation är att använda uppmätt trafik från någon mätplats och skala upp eller ned den till avsedda ÅDT-värden (trafikmängd för ett medeldygn under året) för personbilar och lastbilar.
Ett annat sätt är att utgå från ÅDT-värden för personbilar och lastbilar som är representativa för den aktuella vägtypen och sedan använda en schablon för att beskriva hur trafikflödet varierar timme för timme. Nedan beskrivs beräkningsmetoden vid användning
av schablon.


ÅDT-värden för personbilar, inklusive lätta lastbilar, och lastbilar med och utan
släp, inklusive bussar, (tung trafik) hämtas från Trafikverkets trafikflödeskartor för
något vägavsnitt som är representativt för den aktuella vägtypen.



ÅDT-värdena för personbilar respektive lastbilar multipliceras med tre index som
tar hänsyn till trafikflödets variation mellan månader, veckodagar och dygnets timmar.



Följande indexserier används.

Två saker bör påpekas.
I Vintermodellen används inte samma timnumrering som i notat 31-2005. I Vintermodellen används timnummer från 0 till 23, där t.ex. timme nr 15 definieras som 60minutersperoden 15:00-15:59 och i notatet timnummer från 1 till 24.
Månads- och veckodagsindex 100 avser ÅDT medan timindex 100 avser 1/24 av ÅDT.
Tabell 1 Månadsindex för personbilar och lastbilar.
Månad

Personbilar

Lastbilar

Oktober

102,6

110,1

November

90,3

95,5

December

86,2

82,8

Januari

79,9

86,5

Februari

77,5

86,3

Mars

92,6

98,0

April

96,9

100,6
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Tabell 2 Veckodagsindex för personbilar och lastbilar.
Veckodag

Personbilar

Lastbilar

Måndag

98,8

119,7

Tisdag

98,1

127,2

Onsdag

99,4

124,3

Torsdag

104,5

126,3

Fredag

112,9

113,6

Lördag

91,4

41,8

Söndag

94,9

47,1

Tabell 3 Timindex för personbilar och lastbilar
Timme (nr)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Personbilar
16,2
10,3
7,2
6,2
10,5
32,1
89,0
122,8
116,4
118,1
135,6
149,6
159,6
167,2
174,9
192,2
225,5
195,0
150,3
105,3
81,4
64,5
44,2
26,1

Lastbilar
29,1
23,3
19,3
19,2
29,7
60,9
110,2
137,2
151,7
150,3
158,8
163,2
159,7
164,9
167,0
162,7
148,7
126,0
106,6
89,1
74,5
61,1
48,9
37,9
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Följande exempel visar beräkningsgången.
ÅDT personbil = 4 000
ÅDT lastbil = 460
Beräkna trafikflödet en torsdag i december under timme 13.
Timtrafikflöde personbil = 4000 (86,2 / 100 * 104,5 / 100 * 167,2 / 2400) =
= 4000 * 0,0628 = 251 personbilar
Timtrafikflöde lastbil = 460 (82,8 / 100 * 126,3 / 100 * 164,9 / 2400) = 460 * 0,0719 =
= 33 lastbilar
Trafikräkningar i de 11 mätplatser som använts för att beräkna hastighetsreduktioner på
grund av olika väglag visade att fördelningen mellan olika typer av lastbilar i genomsnitt var följande.
Lastbilar utan släp, inklusive bussar: 5 %.
Lastbilar med släp: 7 %.
Denna fördelning används för att dela upp timtrafikflödet för lastbilar enligt:
Lastbilar utan släp, inklusive bussar: 5/12 = 40 % av timtrafikflöde lastbil.
Lastbilar med släp: 7/12 = 60 % av timtrafikflöde lastbil.
Vinterperiodens längd definieras enligt följande för olika klimatzoner.
Södra Sverige: 15 november – 15 mars

(4 månader)

Mellersta Sverige: 15 oktober – 15 april

(6 månader)

Nedre och övre norra Sverige: 1 oktober – 30 april

(7 månader)
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Definitioner av väglag på körfält
I Väglagsmodellen 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.
För beräkning av olika effekter används en väglagsbeskrivning som översätter väglaget
på fem ytor till väglagstyper. Denna översättning görs i fyra steg med hjälp av följande
definitioner.

Steg 1. Översättning till 21 + 1 väglagstyper
A. 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.
B. 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.
C. Fuktig barmark
Inget is/snöväglag förekommer på någon yta. Torr barmark finns på högst två ytor. Våt
barmark finns på högst två ytor. På övriga ytor finns fuktig barmark.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls som återstoden av de rena barmarksväglagen
när man sorterat bort torr och våt barmark).
D. Torr barmark med mittsträng
Is/snöväglag finns i vägmitten. Torr barmark finns på minst tre av de övriga ytorna. På
den sista ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.
E. 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.
F. Fuktig barmark med mittsträng
Is/snöväglag finns i vägmitten. Torr barmark finns på högst två av de övriga ytorna. Våt
barmark finns på högst två av de övriga ytorna. På resterande ytor finns fuktig barmark.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls som återstoden av barmarksväglagen med mittsträng när man sorterat bort torr och våt barmark med mittsträng).
G. Torr barmark med kantsträng eller sträng mellan hjulspår
Is/snöväglag finns i körfältskanten eller mellan hjulspåren. Torr barmark finns på minst
tre av de övriga ytorna. På den sista ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.
H. Våt barmark med kantsträng eller sträng mellan hjulspår
Is/snöväglag finns i körfältskanten eller mellan hjulspåren. Våt barmark finns på minst
tre av de övriga ytorna. På den sista ytan finns torr, våt eller fuktig barmark.
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I. Fuktig barmark med kantsträng eller sträng mellan hjulspår
Is/snöväglag finns i körfältskanten eller mellan hjulspåren. Torr barmark finns på högst
två av de övriga ytorna. Våt barmark finns på högst två av de övriga ytorna. På resterande
ytor finns fuktig barmark.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls som återstoden av barmarksväglagen med kantsträng eller sträng mellan hjulspår när man sorterat bort torr och våt barmark med kantsträng eller sträng mellan hjulspår).
J. Spårslitage med barmark i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren
Barmark finns i båda 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.
K. Spårslitage med barmark i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren
Barmark finns i båda 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.
L. Spårslitage med barmark i spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren
Barmark finns i båda hjulspåren. Is/snöväglag finns på minst två av de övriga ytorna. På
den sista ytan kan det finnas vilket väglag som helst.
(Det bör påpekas att detta väglag erhålls som återstoden av spårslitage med barmark i
spåren när man sorterat bort väglag J och K. Eftersom definitionen av väglag L även
täcker väglag J och K är det viktigt att väglag L testas efter det att man identifierat och
sorterat bort väglag J och K).
M. Spårslitage med tunn is i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren
Tunn is finns som enda lager i båda 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.
N. Spårslitage med tunn is i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren
Tunn is finns som enda lager i båda 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.
O. Spårslitage med tunn is i spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren
Tunn is finns som enda lager i båda 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 som återstoden av spårslitage med tunn is i
spåren när man sorterat bort väglag M och N. Eftersom definitionen av väglag O även
täcker väglag M och N är det viktigt att väglag O testas efter det att man identifierat och
sorterat bort väglag M och N).
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P. Rimfrost
Rimfrost finns som enda lager i båda hjulspåren. På övriga ytor kan det finnas vilket
väglag som helst.
Q. Tunn is
Tunn is finns som enda lager i båda hjulspåren. På övriga ytor kan det finnas vilket väglag
som helst.
(Eftersom definitionen av väglag Q även täcker väglag M - O är det viktigt att väglag Q
testas efter det att man identifierat och sorterat bort väglag M - O).
R. Packad snö
Packad snö finns som enda lager i båda hjulspåren. På övriga ytor kan det finnas vilket
väglag som helst.
S. Tjock is
Tjock is finns som enda lager i båda hjulspåren. På övriga ytor kan det finnas vilket
väglag som helst.
T. Lös snö
Lös snö finns i båda hjulspåren som översta eller enda lager. På övriga ytor kan det finnas vilket väglag som helst.
U. Snömodd
Snömodd finns i båda hjulspåren som översta eller enda lager. På övriga ytor kan det
finnas vilket väglag som helst.
V. Övriga väglag
Här hamnar de väglagsbeskrivningar som inte kunnat översättas till de väglag som definierats ovan.
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Steg 2. Översättning till 18 + 1 väglagstyper
Efter översättningen till 21 + 1 väglagstyper görs följande sammanslagning/omdöpning
för att få 18 + 1 väglagstyper. Denna indelning användes under arbetet med att utvärdera uppmätta hastigheter vid olika väglagstyper.
1. Torr barmark (TB)
Väglag A + G.
2. Torr barmark med mittsträng (TB, mitt)
Väglag D.
3. Fuktig barmark (FB)
Väglag C + I.
4. Fuktig barmark med mittsträng (FB, mitt)
Väglag F.
5. Våt barmark (VB)
Väglag B + H.
6. Våt barmark med mittsträng (VB, mitt)
Väglag E.
7. Rimfrost (RIM)
Väglag P.
8. Tunn is (TUI)
Väglag Q.
9. Packad snö (PS)
Väglag R.
10. Tjock is (TJI)
Väglag S.
11. Lös snö (LS)
Väglag T.
12. Snömodd (SM)
Väglag U.
13. Spårslitage med barmark i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren (S(B,
PS/TJI))
Väglag J.
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14. Spårslitage med barmark i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren (S(B,
LS/SM))
Väglag K.
15. Spårslitage med barmark i spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren (S(B,
ÖVR))
Väglag L
16. Spårslitage med tunn is i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren (S(TUI,
PS/TJI))
Väglag M.
17. Spårslitage med tunn is i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren (S(TUI,
LS/SM))
Väglag N.
18. Spårslitage med tunn is i spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren (S(TUI,
ÖVR))
Väglag O.
19. Övriga väglag (ÖVR)
Väglag V.
De väglag som hamnar i väglagstyp 19 bör skrivas ut och gås igenom manuellt för att
kontrollera om det finns luckor i översättningen. Vissa mindre enhetliga väglag hamnar
också här och får klassas för hand.
Vid klassning av väglagstyper i Vintermodellen gäller följande undantag från definitionerna av olika väglagstyper enligt ovan.
 Lös snö eller snömodd ovanpå packad snö räknas som packad snö
 Lös snö eller snömodd ovanpå tunn is räknas som tunn is.
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Steg 3. Översättning av 18 väglagstyper till 8 grupper
Denna väglagsindelning används i Framkomlighetsmodellen.
Grupp 1: Torr barmark
1 Torr barmark
2 Torr barmark med mittsträng
Grupp 2: Fuktig barmark
3 Fuktig barmark
4 Fuktig barmark med mittsträng
Grupp 3: Våt barmark
5 Våt barmark
6 Våt barmark med mittsträng
Grupp 4: Tunn is/rimfrost
8 Tunn is
7 Rimfrost
Grupp 5: Packad snö/tjock is
9 Packad snö
10 Tjock is
Grupp 6: Lös snö/snömodd
11 Lös snö
12 Snömodd
Grupp 7: Spårslitage med barmark i hjulspåren
13 Spårslitage med barmark i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren
14 Spårslitage med barmark i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren
15 Spårslitage med barmark i spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren
Grupp 8: Spårslitage med tunn is i hjulspåren
16 Spårslitage med tunn is i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren
17 Spårslitage med tunn is i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren
18 Spårslitage med tunn is i spåren och andra is/snöväglag utanför spåren
Vid väglaget spårslitage gäller att snö eller is har slitits bort i hjulspåren så att beläggningen är synlig. De möjliga väglagen i spåren är då antingen barmark eller tunn is.
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Steg 4. Översättning av 18 väglagstyper till 5 grupper
Denna väglagsindelning används i Olycksriskmodellen.
Grupp 1: Torr barmark
1 Torr barmark
2 Torr barmark med mittsträng
Grupp 2: Fuktig eller våt barmark
3 Fuktig barmark
4 Fuktig barmark med mittsträng
5 Våt barmark
6 Våt barmark med mittsträng
Grupp 3: Tunn is eller rimfrost
8 Tunn is
7 Rimfrost
16 Spårslitage med tunn is i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren
17 Spårslitage med tunn is i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren
18 Spårslitage med tunn is i spåren och andra is/snöväglag utanför spåren
15 Spårslitage med barmark i spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren (x %)
Grupp 4: Packad snö eller tjock is
9 Packad snö
10 Tjock is
13 Spårslitage med barmark i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren
15 Spårslitage med barmark i spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren (y %)
Grupp 5: Lös snö eller snömodd
11 Lös snö
12 Snömodd
14 Spårslitage med barmark i spåren och lös snö/snömodd utanför spåren
15 Spårslitage med barmark i spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren (z %)
Procentsatserna x, y och z bestäms när man klassificerat de väglag som hamnat i väglagstyp 15.
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Väglagsbeskrivningar för olika effektmodeller
Olycksmodellen
Torr barmark
Fuktig/våt barmark
Tunn is/rimfrost
Packad snö/tjock is
Lös snö/snömodd
Framkomlighetsmodellen
Torr barmark
Fuktig barmark
Våt barmark
Tunn is/rimfrost
Packad snö/tjock is
Lös snö/snömodd
Spårslitage med barmark i spår
Spårslitage med tunn is i spår
Bränsleförbrukningsmodellen och Miljömodellen
Torr barmark
Fuktig barmark
Våt barmark
Tunn is/rimfrost
Packad snö/tjock is
Lös snö/snömodd
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Beräkningsmetod för bränsleförbrukning
Grundekvation
Bränsleförbrukningen beräknas med grundekvation (1) för var och en av följande 4 lätta
och 2 tunga fordonstyper.
1. Pb bensin (kategori C)
2. Pb diesel (kategori B)
3. Llb bensin (kategori B)
4. Llb diesel (kategori B)
5. Lbu diesel (kategori B)
6. Lbs diesel
Bf(v,skl,väglag)ft,alla = (bfft,alla/bfftk) * ﴾(bf(v,skl)ftk + dbf(v)vatten + dbf(v)snö)﴿

(1)

där
bfalla: genomsnittlig bränsleförbrukning (tabell 4) för samtliga bilar i fordonstypen 2010 enligt
ARTEMIS(L/10 km)
bfftk: genomsnittlig bränsleförbrukning (tabell 4) för samtliga bilar i fordonstypen och kravnivån
2010 enligt ARTEMIS (L/10 km)
bf(v,skl)ftk: bränsleförbrukning som funktion av hastighet och siktklass för fordonstyp och kravnivå (L/10 km)
dbf(v)ftk,vatten: extra bränsleförbrukning med vatten i hjulspåren (2 mm) som funktion av hastighet
och kravnivå (L/10 km)
dbf(v)ftk,snö: extra bränsleförbrukning med snö i hjulspåren (3 cm) som funktion av hastighet och
kravnivå (L/10 km)

Lätta fordon
Bf(v,skl,väglag)Lätta fordon,alla = korrektionftk *﴾(0,0000677*v2 – 0,00804*v + 0,809) +
vattendjup/2*(0,0000661*v2 – 0,00483*v + 0,236) +
Idensitet 100 *snödjup/30*(– 0,0000001*v2 + 0,00140*v + 0,106) +
Idensitet 200 *snödjup/30*[(– 0,0000001*v2 + 0,00140*v + 0,106) +
1/4*{(0,000181*v2 – 0,0223*v + 1,735) – (0,0000001*v2 +0,00140*v+0,106)}] +
Idensitet 400 *snödjup/30*[(– 0,0000001*v2 + 0,00140*v + 0,106) +
3/4*{(0,000181*v2 – 0,0223*v + 1,735) – (0,0000001*v2 +0,00140*v+0,106)}]﴿
där
korrektionPb bensin = 55,6/57,9 (kategori C)
korrektionPb diesel = 45,9/51,3*0,75/0,815 (kategori B)
korrektionLlb bensin = 61,1/77,1 (kategori B)
korrektionLlb diesel = 81,7/85,2*0,75/0,815 (kategori B)
v = hastighet (km/h)
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vattendjup = vattendjup i hjulspåren (mm)
snödjup = djup på lös snö eller snömodd i hjulspåren (mm)
Idensitet 100 = indikator med värde 1 om densiteten är 100 kg/m3, annars 0
Idensitet 200 = indikator med värde 1 om densiteten är 200 kg/m3, annars 0
Idensitet 400 = indikator med värde 1 om densiteten är 400 kg/m3, annars 0
Korrektionen för lätta fordon består av två delar, dels en för genomsnittliga bränslefaktorer år 2010 (g/km) för var och en av de fyra fordonstyperna, dels en för de dieseldrivna fordonen vid övergång från kg/10 km till liter/10 km. Den sistnämnda korrektionen görs med densiteten för bensin och diesel, 0,75 respektive 0,815 kg/liter.
För att beräkna bränsleförbrukning för densitet 200 och 400 på lös snö eller snömodd
för lätta fordon i ekvationen ovan har rätlinjig interpolering mellan densitet 100 och 500
använts.
Tunga fordon
För lastbilar utan släp gäller följande ekvation.
Bf(v,skl,väglag)Lbu,alla = 178,2/163,6*﴾(0,000378*v2 – 0,0375*v + 2,67) +
vattendjup/2*(0,000259*v2 – 0,0007*v – 0,323) +
Idensitet 100 *snödjup/30*(– 0,00041*v2 + 0,0756*v – 2,838) +
Idensitet 200 *snödjup/30*[(– 0,00041*v2 + 0,0756*v – 2,838) +
1/4*{(0,000143*v2 + 0,001*v + 1,503) – (– 0,00041*v2 + 0,0756*v – 2,838)}] +
Idensitet 400 *snödjup/30*[(– 0,00041*v2 + 0,0756*v – 2,838) +
3/4*{(0,000143*v2 + 0,001*v + 1,503) – (– 0,00041*v2 + 0,0756*v – 2,838)}]﴿
För lastbilar med släp gäller följande ekvation.
Bf(v,skl,väglag)Lbs,alla = 303,4/334,5*﴾[Isiktklass I *(0,000625*v2 – 0,0741*v + 5,99) +
Isiktklass II *(0,000923*v2 – 0,117*v + 7,97) + Isiktklass III *(0,00057*v2 – 0,0679*v + 6,83)] +
vattendjup/2*(0,00031*v2 – 0,021*v + 0,931) +
Idensitet 100 *snödjup/30*(0,0000617*v2 + 0,0089*v + 0,214) +
Idensitet 200 *snödjup/30*[(0,0000617*v2 + 0,0089*v + 0,214) +
1/4*{(– 0,00038*v2 + 0,0536*v + 0,4208) – (0,0000617*v2 + 0,0089*v + 0,214)}] +
Idensitet 400 *snödjup/30*[(0,0000617*v2 + 0,0089*v + 0,214) +
3/4*{(– 0,00038*v2 + 0,0536*v + 0,4208) – (0,0000617*v2 + 0,0089*v + 0,214)}]﴿
där
Isiktklass I = indikator med värde 1 om siktklassen är I, annars 0
Isiktklass II = indikator med värde 1 om siktklassen är II, annars 0
Isiktklass III = indikator med värde 1 om siktklassen är III, annars 0
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För att beräkna bränsleförbrukning för densitet 200 och 400 på lös snö eller snömodd
för tunga fordon i ekvationerna ovan har rätlinjig interpolering mellan densitet 100 och
500 använts.
Densitet och siktklass
I kombikörningsmodellen sätts densiteten på lös snö till 100 kg/m3 och densiteten på
snömodd till 400 kg/m3.
I plogningsmodellen sätts densiteten på lös snö till 100 kg/m3 och densiteten på snömodd till 200 kg/ m3.
Översättningen mellan driftstandardklass och siktklass har bedömts till följande.


Driftstandardklass 1 och 2 motsvarar siktklass I



Driftstandardklass 3 och 4 motsvarar siktklass II



Driftstandardklass 5 motsvarar siktklass III

Beräkningsgång
Beräkning av bränsleförbrukning görs på halvtimmesnivå för var och en av de sex fordonstyper som nämnts ovan.
Bränsleförbrukningen under halvtimmen för de fyra lätta fordonstyperna viktas sedan
ihop till två grupper kallade BfPb bensin,alla och BfPb diesel,alla. Vikterna för de fyra fordonstyperna summeras till 1,0.
Utifrån respektive fordonstyps andel av trafikarbetet 2010 används följande vikter.
BfPb bensin,alla = (0,68*BfPb,bensin + 0,01*BfLlb,bensin)/10*TAPb
BfPb diesel,alla = (0,22*BfPb,diesel + 0,09*BfLlb,diesel)/10*TAPb

(liter)
(liter)

där
TAPb = trafikarbetet under halvtimmen för personbilar enligt Vintermodellen (fkm).
Bränsleförbrukningen under halvtimmen för de två tunga fordonstyperna beräknas
enligt följande.
Utifrån respektive fordonstyps andel av trafikarbetet 2010 används följande vikter.
BfLbu diesel = (0,40*BfLbu,diesel /10*TALb

(liter)

BfLbs diesel = (0,60*BfLbs,diesel /10*TALb

(liter)

där
TALb = trafikarbetet under halvtimmen för lastbilar enligt Vintermodellen (fkm).
Slutligen summeras bränsleförbrukningen under vintersäsongens alla halvtimmar för de
fyra fordonstyperna.
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Metod för beräkning av hastighetsreduktioner på grund av snödjup på
vägen i Framkomlighetsmodellen
Beskrivningen är hämtad från Arvidsson, 2014a.
För att kunna göra korrektioner för hur mycket snö det finns på vägbanan har vi tagit fram nya
korrektionsvärden för hastighetsreduktionen beroende av väglag och klimatzon.
Vår hypotes att den snön som mest påverkar hur mycket hastigheten sänks beroende av väglag är den som ligger mellan hjulspåren (3) och i vägmitten (5). Se figur 1. Det visade sig vara
den modell som bäst kunde förklara hastighetsminskningen.
Detta innebär att Väglagsmodellen måste beräkna snödjupet för varje timme som ett medeltal
för de två ytorna.

5 = Vägmitt
4 = Vänster hjulspår
3 = Mellan hjulspår
2 = Höger hjulspår
1 = Körfältskant

Figur 1 Beskrivning av körfältets 5 ytor.
I tabell 1 visas de procentuella hastighetsminskningarna relativt torr barmark för olika väglagstyper, klimatzoner och fordonstyper. Som exempel kan man se att när det är packad
snö/tjock is (PS/TJI) på vägen så sänks hastigheten med 17 % för personbilar i Mellersta Sverige.
Tabell 1 Procentuella hastighetsminskningar relativt torr barmark för olika väglagstyper,
klimatzoner och fordonstyper. PB – personbil, LBU – lastbil utan släp och LBS – lastbil med
släp.
Södra och Mellersta
Sverige
Väglagstyp

Nedre Norra
Sverige

Övre Norra
Sverige

PB

LBU

LBS

PB

LBU

LBS

PB

LBU

LBS

TB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VB

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RIM/TUI

9

9

9

7

7

7

6

6

6

PS/TJI

17

16

15

16

15

14

10

10

10

LS/SM

14

13

13

13

12

12

10

10

10

S(B)

8

8

8

7

6

6

5

5

5

S(TUI)

10

10

10

9

9

9

8

8

8
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Snödjupsberoendet för hastighetsreduktionen är satt till samma för alla väglagstyper (som
påverkas av snödjupet), klimatzoner och fordonstyper. Den är 2,0 % per cm snö som medelvärde för ytorna mellan hjulspåren och vägmitten. Det finns dock en övre gräns för hur stort
snödjup modellen kan hantera. Denna gräns har satts till 4 cm.
I tabell 2 har hastighetsminskningarna omvandlats till korrektionsfaktorer för olika väglagstyper, klimatzoner och fordonstyper.
Tabell 2 Korrektionsfaktorer för hastighetsförändringarna för olika väglagstyper, klimatzoner och fordonstyper.
Södra och Mellersta
Sverige
Väglagstyp

Nedre Norra
Sverige

Övre Norra
Sverige

PB

LBU

LBS

PB

LBU

LBS

PB

LBU

LBS

TB

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FB

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

VB

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

RIM/TUI

0,91

0,91

0,91

0,93

0,93

0,93

0,94

0,94

0,94

PS/TJI

0,83

0,84

0,85

0,84

0,85

0,86

0,90

0,90

0,90

LS/SM

0,86

0,87

0,87

0,87

0,88

0,88

0,90

0,90

0,90

S(B)

0,92

0,92

0,92

0,93

0,94

0,94

0,95

0,95

0,95

S(TUI)

0,90

0,90

0,90

0,91

0,91

0,91

0,92

0,92

0,92

Beräkning av resulterande hastighet med hänsyn till både väglagstyp och snödjup görs enligt
formel (1).
vk = vTB (ak −

b×snödjupk
100

)

(1)

där
v𝑘 är hastigheten vid väglag 𝑘
𝑣𝑇𝐵 är hastigheten vid torr barmark
𝑎k är en korrektionsfaktor för hastighetsförändringen
𝑏 är en konstant för snödjup (2,0)
snödjupk är medelvärdet av snödjupet för mellan hjulspåren och vägmitten mätt i cm.
Ett exempel på att beräkna hastigheten när medelhastigheten är 96,3 km/h för personbilar på
torr barmark i Nedre Norra Sverige och väglaget är lös snö/snömodd (LS/SM). Medelvärdet
av snödjupet för ytorna mellan hjulspåren och vägmitten är 1,5 cm.
𝜐𝐿𝑆/𝑆𝑀 = 96,3 × (0,87 −

2,0 × 1,5
) = 80,9 𝑘𝑚/ℎ
100
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