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Sammanfattning:
Trafikverket, är den statliga verksamhet som har hand om alla Sveriges vägar och
järnvägar har den så kallade nollvisionen som ett huvudmål. Tanken bakom
nollvisionen är att de som använder vägarna skall vara säkra och inte komma till
skada. En del av uppfyllandet av detta mål är att Trafikverket ger ut
korttidsprognoser för väglag och körförhållande. I nuläget så används ett mycket
manuellt systemet som heter NTIS, men man håller på att utveckla det nya
automatiska systemet RCC som skall kunna ta fram korttidsprognoser baserat på
olika former av data, t.ex. data från väderstationer.

Syftet med denna studie är att utvärdera hur väl de två olika systemen utför en
korttidsprognos och jämföra de mot varandra, samt verkligheten. Denna studie
gjordes i form av en förklarande fallstudie. Som datainsamling används dokument i
olika former och analysen var kvantitativ då resultatet av utvärdering ger olika
procenttal av hur rätt respektive system har.

Under undersökningen gång så kom vi fram till att båda systemen hade sina fördelar
och nackdelar. T.ex. så det gamla NTIS systemet fortfarande bäst på isigt och
moddigt väglag. Medans det nya RCC systemet hade sina egna fördelar, t.ex. snöigt
väglag och vått väglag. Samt så hade RCC en klar fördel med sin rapporteringstid,
vilket var ett problem man såg med NTIS. Resultat var som sagt ett procenttal av hur
rätt de två olika systemen hade, men även förslag till förbättringar. T.ex. hur man
skulle kunna ändra RCC regler för bättre resultat.

Abstract:
Trafikverket is the government branch that operates all of Sweden's roads and
railroads and one of their main goals is the so called zero vision. The idea behind
zero vision is that all roads shall be safe to use and that no one should get injured
while on the roads. One part of fulfilling this goal is that Trafikverket gives out short
term forecast about the road conditions and driving conditions. Currently a manual
system called NTIS is used, but Trafikverket is currently developing a new
automatic system called RCC. RCC is supposed to be able to form short term
forecast by using different kinds of data such as weather stations.

The reason behind this study is to compare how well the two different systems do a
short term forecast. They are paired against each other, but the goal is also to look
how it really was in reality. The study was done as an explanatory case study. Data
was collect by document of many kinds and the analysis was quantitative since the
result is a percentage of how well each system had done.

During the study many things were concluded. Such as both systems had their
strengths and flaws. For example the old NTIS system was still better at icy and
slushy roads. While the new RCC system was good at snowy and wet roads. Also a
clear strength and also reason behind RCC was it’s automatic and constant report
time, which was a problem in the NTIS systemet. The result of the study was a
percentage how well each system did. But also suggestions how rules of the new
RCC system may be improved was also given that may strengthen the result of the
system.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Trafikverket är en den statliga verksamhet i Sverige som har ansvar för all långvarig
planering av transport. Trafikverket har även ansvar för byggande, drift och
underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Ett huvudmål inom trafik är den så
kallade nollvisionen. Vad som menas med nollvisionen är att oavsett trafikslag så
ska det vara säkert att resa, detta innebär att ingen människa ska omkomma eller
skadas allvarligt i trafiken (Trafikverket. 2014).

Ett av sätten Trafikverket håller Sveriges vägar säkra är genom att rapportera väglag
och körförhållande och ge ut varningar till trafikanter och andra statliga intressenter,
t.ex. Sveriges Radio. En varning ges när man ser att det finns risk till farligt väglag
och körförhållande, t.ex. snöfall eller is på vägen.

För att kunna ge ut dessa varningar och kunna förbygga olyckor så krävs det att man
utför en korttidsprognos för väglaget och körförhållande. Detta görs i nuläget med
hjälp av tredje parts entreprenörer som åker ut till vägarna och rapporterar in läget
via telefon eller webbformulär till trafikcentralen, vilket är en Trafikverkets
avdelningar och som ser över trafik läget. Trafikcentralen gör sedan en granskning
och bedömningar av rapporter. Efter man har kommit fram till en realtids prognos så
lägger ut information väglaget och körförhållande i form av varningar som sedan
trafikanter och andra intressenter kan ta del av.

TRISS som står för Trafikinformationsstödsystem är ett stödsystem som
Trafikverket använder för att hantera och fatta beslut om aktuell trafikinformation,
denna information kan vara allt från väglag, olyckor, pågående arbeten vid vägarna,
mm. TRISS används av både Trafikverket och entreprenörerna och systemet har
varit i drift sedan mitten av 90-talet då det togs fram. I TRISS så delar man upp
vägnätet i olika driftområden, vissa av dessa driftområden kan vara riktigt stora.
T.ex. så kan det vara 3 personer på upp till 170 mil väg. Detta leder ofta till att det
blir svårt att få en bra överblick över hela driftområdet och generellt sett så har man
bättre koll på det stora vägarna och riksvägarna medan de mindre länsvägarna
prioriteras lägre. Under vintern så har man sätt att rapporteringen kan bli upp till 50
% felaktig. Detta då varningarna inte alltid avspeglar verkligheten. T.ex. så kan en
varning inte längre vara aktuell men då ingen har rapporterat in igen att varningen
inte gäller längre så visar systemet fel.

http:///#_Toc420324854
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Figur 1 Kamera bild över väg under vintern.

Figur 2 Varning för väg under vintern

Här är ett tidigare exempel (Figur 1 & 2) som trafikverket har delat med oss där
vägen mellan Torsby och Sunne visar säker väg i deras system men kollar vi på
bilden från det tillfället så är det tydligt att det inte längre stämmer.

På grund av detta så vill trafikverket förbättra kvalitén av vinterväglags varningar
och har nu startat ett nytt projekt för att utveckla ett nytt system, Road Condition
Calculation, eller RCC som ska kunna automatisk ta fram en korttidsprognos av
väglag med hjälp av sensorer och mätstationer vid vägarna och med hjälp av detta
kunna ge ut varningar till trafikanter och andra tredje parter. Detta
systemutvecklings arbete görs tillsammans med IT-konsult företaget Viati.
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Figur 3 Överblick på RCC systemet.

Det nya systemet RCC samlar in data från VVIS (Väg Väderinformations System)
och MIP som samlar in data från plogbilar, vart de är via GPS och vilka uppgifter de
utför. I framtiden så är tanken att RCC även i framtiden ska kunna hantera data från
FORECA (data för väder prognoser) och RSI som är ett annat liknande system
under utveckling som Trafikverket arbetar med i samarbete med Volvo för att samla
in data från bilar, t.ex. friktion och mm.

Med hjälp av all data som RCC får in så räknar RCC ut vilket väglag som är på
vägen. RCC klarar av att göra dessa uträkningar med hjälp av fördefinierade regler
och formler som väderdata måste uppfylla. De uträknade prognoserna och
varningarna sparas sedan i en stor databas NTIS som sedan används i NTS, ett
centralt system som används för all hantering av trafik och järnväg och DATEX ett
system som används för att ge information till tredje parter, service providers t.ex.
Sveriges radio.

1.2 Problemställning
Det nya RCC systemet är under utveckling och man har redan börjat testa systemet.
Den stora frågan är hur väl systemet kan utföra en prognos över väglag på en sträcka.
Är systemet en förbättring över det nuvarande manuella systemet? Eller om inte
vilka problem har det nya systemet? Ut efter dessa frågor så togs följande
problemställning fram:

● Hur bra är RCC på att ta fram en korttidsprognos jämfört med det gamla
systemet?

● Vilka väglags typer kan systemet ta fram en bättre eller sämre prognos över.
● Hur kan reglerna ändras för uträkning av väglag så att en bättre prognos

kunna uppnås?

1.3 Syfte
Vårt syfte med detta arbete är att jämföra hur väl RCC och det nuvarande systemet
kan utföra korttidsprognoser av väglag mot hur det var i verkligheten i form av
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vägkameror bilder. Och med hjälp av resultatet av jämförelsen kunna se vilket
system och enskilda väglag som avspeglar verkligheten bäst men även kunna se
vilka väglags typer som RCC behöver förbättras för.

Det akademiska bidraget för denna studie blir att se vilka fördelar och nackdelar ett
automatiskt och dynamiskt system för väglagsuträkning har jämfört mot ett
manuellt system. Och resonera för vad som krävs av ett automatiskt system för att
göra Sveriges vintervägar säkrare.

1.4 Avgränsning
Vi har valt att avgränsa oss till data för månaderna december, januari och februari.
Vi har även valt att fokusera på de väglag som är aktuella för denna årstid, torrt, vått,
snö, modd och is. Vi kommer inte att skilja på modd och slask i undersökningen då
de är väldigt lika och RCC inte skiljer dem åt.
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1.5 Litteraturstudie
En litteraturstudie är till för att lära sig forsknings området och vart man ska starta.
Litteraturstudien kan göras på olika sätt. Ett sätt är att man söker efter relevant
litteratur för att ta fram passande forsknings frågor. Detta då under litteraturstudien
så hittar man oftast problem eller områden som skulle behöva mer forskning inom
(Oates, 2006).

I denna litteraturstudie så sökte vi efter ett antal artiklar valdes baserat på valda
sökord: “road condition calculation”, “weather forecast” & “road safety”. Dessa
sökord togs fram baserat på naturen av denna studie, “road condition calculation” är
en viktig punkt då tanken bakom det nya RCC systemet handlar om väglags
uträkning, samt är “weather forecast” ett likadant passande sökord då detta handlar
om väglag prognoser som direkt relaterar till väder prognoser. Det sista sökordet
“road safety” är även en viktig del inom båda system samt ett av Trafikverkets
grundläggande mål.

Efter att vi hade hittat ett bra relevanta artiklar och gått igenom dem så såg vi att
trafiksäkerhet skulle vara ett passande område att forma detta arbete efter. Baserat
på detta så togs passande frågeställning och syfte fram kring trafiksäkerhet och de
två systemen.

Vi genomförde litteraturstudie baserat på de valda sökorden och de sökmotorer som
används var Högskolan Dalarnas Summon och Google Scholar. Nedan är en matris
över den valda litteraturen samt hur varje artikel relaterar till valda sökord.

Road condition
calculation

Weather
forecast

Road safety

The FMI Road Weather Model X X

Sträckprognoser E6 X

The Winter Model X X

Expert System to Calculate the Coefficient
of Friction- An Approach to Enhance

Traffic Safety

X

Ersättningsmodell för vinterväghållning
baserad på väderdata från VViS

X

Tema vintermodell - Etapp 2 -
Huvudrapport

X
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2. Metod
Här presenteras de metoder som vi använt för att genomföra denna studie.

Figur 4 Metodval.

2.1 Metodologi
Forskningsstrategin är den metod man har valt att använda för att besvara
forskningsfrågan. I denna studie så valdes Fallstudie. Med en fallstudie så fokuserar
man på ett visst fall av någonting som man sedan utforskar. När man utför en
fallstudie så gör man det i sin naturliga miljö, alltså utan att påverka instansen, även
så när man utför en fallstudie så kollar man på helheten av instansen, alla dess
processer och kopplingar (Oates, 2006).

När det kom till val av strategi så stod valet mellan en fallstudie eller ett experiment.
Det som skiljer sig med en fallstudie och ett experiment är att när man utför ett
experiment så väljer man att avskilja fenomenet från sin ursprungliga kontext för att
se till att bara forskaren kan påverka resultatet. Med en fallstudie så väljer man
istället att se på alla faktorer, dess olika processer och relationer för att kunna ta fram
en detaljerad bild av instansen, forskaren vill även inte bara förklara hur men även
varför resultatet blev som det blev (Oates, 2006).

Fallstudie valdes då man även vill se varför resultatet blev som det blev. För att
kunna göra detta krävs att man kollar på koppling mellan resultatet av jämförelsen
och reglerna för uträkningar av prognos av väglag.

I denna studie så är fallet i fokus det nya RCC systemet. I denna studie så valdes en
förklarande fallstudie, med studien så ska Trafikverkets nya system jämföras mot
det nuvarande systemet och se hur väl de kan jämföra prognoser för väglag. Det är
en förklarande fallstudie då det är intresse av att se varför resultatet av jämförelsen
blev som det blev och av detta ha möjlighet att se vilka delar av det nya systemet
som skulle kunna förbättras.
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2.2 Datainsamling
Det är med datainsamlingsmetoder som man skapar fram sin Empiri. Data kan delas
upp i kvalitativa eller kvantitativa data, där kvalitativa är texter, bilder, ljud och så
vidare och kvantitativa är numerisk data (Oates, 2006).

Det finns fyra olika datainsamlingsmetoder att välja från. I denna studie så valde vi
primärt Dokument och Intervju som våra datainsamlingsmetoder.2.2.1 Dokument
Enligt Oates (2006) så finns två olika typer av dokument:

● Funna dokument, dokument som redan fanns innan studiens start, t.ex. ett
företags kalkyler eller scheman.

● Forsknings-genererade dokument är dokument som tas fram för studien och
skulle annars inte finnas, t.ex. om man tar fram ett nytt IT-system så skulle
de kunna vara modeller och diagram för systemet.

I denna studie så användes funna dokument. T.ex. så är dessa dokument i form av
Excel ark som innehåller data för uträknat/rapporterat väglag från systemens
databaser. Även så används ett par dokument för att förstå bedömning av väglag.
Vi har även dokument i form av bilder från vägkameror som kommer att användas i
undersökningen.

Fördelar med att används dokument baserad forskning är att det är oftast enkelt att få
tag i dokument. Det finns ofta ett stort urval av dokument och de flesta dokument är
permanenta och andra forskare kan lätt gå tillbaka till datakällan och se att arbetet
har trovärdighet. Nackdelar är dock att man måste noga utvärdera det dokument
man väljer för att se att det är relevant och passande. I vissa fall så kan det vara svårt
att få tag i dokumenten men även så kan vissa dokument vara temporära eller ofta
ändras (Oates, 2006).

2.4 Kvantitativa dataanalys
Med kvantitativa data så menar man numerisk data. När man utför en kvantitativ
dataanalys så kollar man efter mönster och drar slutsatser av detta. Man använder
tabeller, listor och grafer för att enklare grafiskt visa sitt resultat (Oates, 2006).
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2.4.1 Dataurval och bedömningsmetod

Figur 5 Utvärderingsmetod.

Figur 5 (se ovan) visar en grafisk beskrivning hur utvärdering för körförhållande på
en vägsträcka går till. Det första steget i utvärderingsmetoden är dataurval. Det är
där alla intressanta utvärderings tillfällen väljs och detta görs baserat på en samling
av bilder från den VVIS station som är placerad på den valda vägsträckan.
Tillfällena väljs baserat på Trafikverkets mall för väglag (se kapitel 3.5 bedömning
av väglag). Det är även med denna mall som väglaget för tillfället tas fram. För att
underlätta denna process så används även stratumutval (se 2.4.2 stratumurval).

Steg två i utvärderingsmetoden är själva utvärdering. Varje tillfället har data från
både RCC och TRISS systemen, den data som man väljer att kolla på vad systemet
säger angående körförhållande(kan klassas som: riskfritt, risk och farligt) samt
väglag. Utvärdering går till genom att man kollar på vad respektive system säger för
det tillfället och sedan rättar mot vad väglaget var på VVIS bilden för valt tillfälle.

För att kunna göra rättvisa och generella bedömningar så valde vi att klassa
körförhållandet baserat på väglag på följande viss:
Vått - inga problem (klassas som isigt väglag om det fryser på).
Moddigt - risk för farligt väglag.
Snö - risk för farligt väglag.
Isigt - risk för farligt väglag (dock då det är ett av det farligaste väglaget så har
vi varit lite strängare med vår bedömning för isigt väglag).

Alla bedömningar av väglag för sträckorna räknas ihop, med de olika väglagen som
kategorier och baserat på detta så tas en procent sats fram för hur rätt respektive
system har angående körförhållande för varje väglags typ.
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2.4.2 Stratumurval
Stratumurval är en vanlig urvalsmetod och används ofta för att så länge det är
praktiskt avgränsa olika redovisningsgrupper. Stratifiering används ofta när
populationen är heterogen, man försöker då dela in objekt så att de i samma strata är
mer lik varandra än de i andra strata.

Fördelar med stratumindelning är att kunna garantera att urvalsstorleken inom varje
redovisningsgrupp blir tillräckligt stor. En annan fördel är att varje strata blir mer
homogen än populationen som helhet och det leder till mer hanterbar data, man
behöver inte heller lika stort urval från populationen och risken för ett otursamt
urval minskar om man jämför med OSU (Obundet slumpmässigt urval).

Nackdelar med stratumindelning är bland annat att det är tidskrävande att konstruera
varje strata och det kräver god hjälpinformation för att avgränsa relevant
strata.(Statistiska centralbyrån, 2008).

Stratumurval användes för att plocka ut en samling av tillfällen för utvärderingen av
de två olika systemen. Denna urvals metod valdes då vi ville dela in de olika
tillfällena i de olika typerna av väglag som förekommer under vintern.
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3 Teori
Här presenteras den viktigaste teorin som vi har använt för denna studie.

3.1 Väglagsuträkning
“Väglag beskriver en vägs standard” (Svenska Akademiens Ordlista, 2015).
Uträkning av väglag betyder att man räknar ut en vägs standard. Detta är en av
många uppgifter som den statliga verksamheten Trafikverket håller hand om.

I Sverige så finns det total 98 500km statliga vägar (Trafikverket, 2015). Dessa
sträcker sig från milda söder till norr där Sverige möter polcirkeln. Detta betyder att
klimatet där vägarna går är mycket olika. Man har därför valt att dela in Sverige i
fyra olika klimat zoner (Möller et.al, 2005).

För att räkna ut väglag så har man i tidigare forskning av Siril et.al (2004) om
väglagsuträkning använt sig utav händelser för att ta reda på vägens tillstånd. Att
definiera vilka olika händelser som systemet ska hantera är en väldigt viktig del av
väglagsuträkning och varje händelse har ett antal villkor eller regler som måste
uppfyllas för att systemet ska känna till att en förändring mellan händelserna har
skett.

I ett tidigare arbete av Arvidsson (2013) så kom man fram till att för att göra en
prognos för en vägsträcka så krävs följande:

● Observation från mätstationer.
● Väderprognoser.
● Information om utförd åtgärd, t.ex. som man har saltat en väg.3.1.1 Ett RCC liknande system som Finnland har gjort

1999 startades utvecklingen av Finnish Meteorological Institute (FMI). FMI
skapade ett system som skulle kunna förutsäga väg temperaturen och även ge en
tolkning av vilken typ av väglag vägen är utsatt av, detta skulle användas för att ge ut
trafik risk varningar (Kangas, 2012).

Denna grundmodell har varit i drift sedan år 2000 och sedan dess har modeller blivit
anpassad till ett flertal andra applikations områden. Till exempel så har det gjorts ett
system för trottoarer som ger ut varningar åt fotgängare, ett system som hjälper till
med få väg underhållning i tid och ett annat system som ger ut varningar via en
mobil telefon applikation åt tung trafik så att det kan undvika farliga vägar. (Kangas,
2012).3.1.2 Väglag
Varje vägsträcka har ett väglag, under olika förhållanden, t.ex. regn eller snö så kan
väglaget förändras. På vintern kan det bli halt på vägen av flera olika anledningar. Is
bildning kan formas från flera olika väderhändelser. För att räkna ut de olika typerna
av väglag så finns det olika regler, eller värden som vägbanan måste uppfylla för ett
visst väglag. Ett par exempel taget från Möller (2002) är:

● Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana. Dessa villkor
måste uppfyllas:

o 1. Regn eller snöblandat regn faller.
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o 2. Vägytans temperatur är lägre än +1,0°C.
● Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till. Dessa villkor måste

uppfyllas:
o 1. Vägytans temperatur sjunker under +1,0°C.
o 2. Minst en gång under de 6 timmar som föregår den halvtimme då

vägytans temperatur sjunker under +1,0°C har det antingen fallit
regn eller snöblandat regn eller har den relativa luftfuktigheten varit
≥96,0 %.

● Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning. Följande villkor måste
uppfyllas:

o 1. Vägytans temperatur är minst 2,0°C lägre än
daggpunktstemperaturen.

o 2. Vägytans temperatur är lägre än +1,0°C.
● Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning. Följande villkor måste

uppfyllas:
o 1. Vägytans temperatur är minst 0,5°C lägre än

daggpunktstemperaturen.
o 2. Vägytans temperatur är lägre än +1,0°C.

● Snöfall.
o Vädersituation snöfall innebär att nederbördstyp snö förekommer.

Ett annat exempel av regler för isbildning som är taget från Siril et.al (2004) där
följande villkor behöver uppfyllas:

Siril’s attribute

Weather attribute Explanation

P Precipitation

Tsurface Road surface temperature

Tair Air temperature

Wind Wind speed

Sirils regler för isbildning:
● Icy, Precipitation rain on a frozen surface

○ P = Rain, Tsurface<= 0, Tsurface (t+1) <= 0, Tair > 0.
● Icy, Precipitation snow on a frozen surface

○ P = Snow, Tsurface<= 0, Tsurface (t+1) <= 0, Tair < 0, Sublimation =
Any

● Icy, Precipitation snow on a warm surface.
○ P = Snow, Tsurface>0, Tsurface (t+1)> 0, Tair <= 0, Sublimation =

Any.
● Icy, Hoar frost and low visibility

○ P=No,Tsurface<0,Tsurface(t+1)< 0, Humidity > 80, Sublimation
Light, Medium or high

● Icy, Freezing dew followed by hoar frost
○ P = No,Tsurface>0 , Tsurface (t+1)<=0, Humidity > 80, Sublimation

Light, Medium or high
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● Icy, Strong formation of hoar frost.
○ P = No, Tsurface<=0, Tsurface (t+1)<= 0, Humidity <95, Wind>=45,

Sublimation Light, Medium or high.
● Icy, Weak formation of hoar frost

○ P = No, Tsurface <= 0, Tsurface (t+1)<=0, Humidity < 95, Wind < 45,
Sublimation Light, Medium or high

● Icy, Hoar Frost
○ P = Any, Tsurface <= 0, Tsurface (t+1) <= 0, Sublimation Light,

Medium or high
● Icy, Water cover that freezes.

○ P = No, Tsurface>0, Tsurface (t+1) <= 0, Humidity<95, Sublimation
high after 3 hrs.

3.2 Sensorer och mätinstrument
För att samlar in data till väglagsuträkning så används sensorer och mätinstrument
som är placerad vid Sveriges vägar. Dessa sensorer och mätinstrument samlar in
många olika sorters data som t.ex. nederbörd eller temperatur

VViS (Väg Väderinformations System) är det system som har funnits sedan mitten
av 1980-talet. Längst de flesta vägarna i Sverige så finns i nuläget en mätstation, en
VViS-station ut placerade. Dessa mätstationer mäter luft- och yt temperatur, relativ
fuktighet, nederbördsmängd och dessa typ, samt vindens hastighet och riktning.
Mätstationerna är även utrustade med kameror som tar bilder på vägytan ett antal
gånger per dygn (Arvidsson, 2013).

3.3 Olyckor i vinterväglag.
I en tidigare studie gjord av VTI så kollade man olyckskvoten för de fyra olika
klimatzonerna i Sverige: Götaland, Svealand, nedre Norrland och övre Norrland.
Resultatet av studien var hur många olyckor som skedde under ett visst väglag per
miljon fordons kilometer. De olika typer av väglag som man kollade på var: torrt,
vått, lös snö, packad snö och tunn is (VTI, 2006).
För mellersta Sverige:

A1 A2 A3 A4 B1 B2

TB 0.22 0.21 0.27 0.32 0.32 0.43

FVB 0.34 0.27 0.26 0.35 0.34 0.44

PS 12.02 3.44 1.75 1.32 1.12 1.20

TUI 20.66 4.74 2.68 3.95 2.24 1.90

LS 3.45 3.86 1.51 1.33 1.02 0.92

● TB (Torr barmark).
● FVB (Fuktig och våt barmark).
● PS (Stabilt väglag: packad snö eller tjock is).
● LS (Lösa väglag: lös snö eller snö modd).
● TUI (Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is).
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A1-4 och B1-2 är sex olika klasser av vägar i vinter vägunderhållning. A1-A4 är
klasserna för snö och halkfria vägarna och B1-B2 är snötäckta vägar. Man delar upp
dessa olika klasser i olika nummer baserat på om vägarna är en nationalväg eller en
lokal/regional väg och samt baserat på AADT (Annual average daily traffic), hur
mycket trafik en väg har per dag. (VTI, 2006).

Klasser inom vinter vägunderhållning:

AADT National väg Lokal/regional väg

>16 000 A1 A2

8000-59 999 A2 A3

2000-7999 A3 eller B1 A3 B1

500-1999 B1 eller A4 B1 eller B4

<500 B1 B2

3.4 Nollvisionen
Nollvisionen var något som beslutades i Riksdagen 1997 för att förbättra
trafiksäkerheten ute på vägarna. Nollvisionen kan ses som grunden bakom mycket
av Trafikverkets arbetet, Sveriges vägar skall vara säkra att använda och ingen ska
skadas eller omkomma i Trafikverkets verksamhet. I Juni 2009 så beslutades ett nytt
mål: Vid år 2020 så ska antalet trafikdödade per år inte vara mer än 220, alltså en
halvering av det nuvarande antalet. Samt så vill man även minska antalet skadade i
trafiken med en fjärdedel. (Trafikverket, 2014).

3.5 Bedömning av väglag
I en intervju med Stefan Knutsson (personlig kommunikation, 30 april 2015), en av
de ansvariga på Trafikverket så fick vi en mall för bedömning av väglag. Den här
mallen består av 6 bilder(figur 3-8) med olika väglag, de är bar väg, våt väg, bar väg
med modd strängar, moddig väg med bart i hjulspår, packad snö på väg och samt isig
väg. Dessa bilder är typexempel för hur de olika väglagen ofta ser ut och kommer att
ligga till grund till bedömningen av de vägbilder som vi kommer att använda i vår
undersökning.
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Figur 6. Bar väg. Figur 7. Våt Väg.

Figur 8. Bar väg med modd strängar. Figur 9. Moddig väg med bart i hjulspår.

Figur 10. Packad snö på väg
Figur 11. Isig väg
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4. Empiri
I detta kapitel så presenteras RCC’s regelverk och hur uträkning av farligt väglag
och körförhållande sker. Samt så presenteras resultatet av utvärderingen av
respektive system.

4.1 RCC regelverk
Vid körning varje timme så tar systemet fram en korttidsprognos för väglaget
baserat på data från VVIS stationerna. Vid varje körning så kollar man tre timmar
bakåt i tiden, detta mest på grund av att man vill se om någon form av nederbörd har
skett de senaste timmarna. Vid uträkning av korttidsprognos så kollar man VVIS
data mot ett par satta regler för farligt väglag. Dessa regler, eller algoritmer i system
är:

● Formel för HN (Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall
vägbana): “Sant om vägbanans temperatur är under 1°c och nederbörd har
skett”.

● Formel för HR1 (Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning): “Sant om
vägbanans temperatur är under 1°c och om vägbanans temperatur +
0.49999°c är mindre än daggpunkten*”.

● Formel för HR2 (Halka pågrund av måtlig rimfrostutfällning): “Sant om
vägbanans temperatur är under 1°c och om vägbanans temperatur +
1.9999°c är mindre än daggpunkten*”.

● Formel för HT (Halka på grund av att fuktig/vått vägbana fryser till): “Sant
om vägbanans temperatur är under 1°c, nederbörd har skett”.

* För hur daggpunkten är uträknad se bilaga 1.

Om systemet finner att väglaget är farligt baserat på dessa regler så läggs en varning
in i lista.

Efter att man har tagit fram en korttidsprognos så tar systemet fram väglaget och
körförhållande. Om det finns en varning i varningslistan så ges ett passande
körförhållande. Vid HN, HR2 och HT som ses som halka ges en varning för farligt
väglag. Medans vid HR1 som är risk för halka så ges en varning för risk för farligt
väglag.

Även om det inte finns en varning i varningslistan så kollar systemet alltid om VVIS
har gett en varning. Vid slask och lös snö så ges varning för risk av farligt väglag och
vid packad snö och is så ges varningen för isigt och snöigt väglag.
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4.2 Resultat av utvärdering
Ett antal dagar från de utvalda sträckorna presenteras och delas sedan in i fyra
olika väglag: moddigt, vått, snöigt och isigt, notera att RCC inte beräknar modd
som ett visst väglag.4.2.1 Resultat av snöigt väglag.

Figur 12. Resultat av snöigt körförhållande.

I resultatet av snöigt väglag så kan vi se att både RCC och NTIS klarar snöigt väglag
bra. Omkring 80% rätt för båda systemen.4.2.2 Resultat av vått väglag.

Figur 13. Resultat av vått körförhållande.
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För resultatet av vått väglag så kan vi se att RCC var väldigt bra. Medans NTIS hade
problem och ligger omkring 40% rätt.4.2.3 Resultat av moddigt väglag.

Figur 14. Resultat av moddigt körförhållande.

För resultatet moddigt väglag så kan vi se att RCC hade en del fel och ligger
omkring 45%, NTIS klarar dock det bra och ligger vid 80% rätt.4.2.4 Resultat av isigt väglag.

Figur 15. Resultat av isigt körförhållande.
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Resultatet av isigt väglag visar att båda systemen en svårighet. RCC har bara
omkring 30% rätt medans NTIS ligger strax över 50%.4.2.5 Medeltid mellan rapporter i båda system.
RCC rapporterar en gång i timmen. NTIS hade dock en medeltid på omkring 80
minuter. I några värsta fall så tog det flera timmar innan en ny rapport gavs.
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5. Analys
I det här kapitlet så kommer vi att analysera resultatet av vårat insamlade data.
Resultatet av både RCC och NTIS. Precis som i Empiri kapitel så kollar vi på fyra
olika väglag (vått, modd, snö och is) och ser hur bra systemen kan utföra en rapport
av körförhållande. Notera dock att det vi kollar på och analyserar är
körförhållandet, då det är den viktigaste informationen man vill ge ut till
trafikanterna.

5.1 Analys av vått väglag
Från resultatet av undersökningen så kom vi fram till att RCC klarade av våtväglag
mycket bra. NTIS hade också bra rapportering av våtväglag. Under undersökningen
så märkte vi ofta att vägarna ofta också hade modd. En bra egenskap som RCC hade
angående våtväglag var att det var bra på att varna om en våt väg hade risk att frysa
på under natten.

5.2 Analys av moddigt väglag
Det som vi såg av resultatet av moddigt väglag var att RCC hade en viss svårighet
att räkna ut modd, speciellt den typ av modd som förekommer efter snöfall. NTIS
hade här mycket bättre resultat. Det vi såg under bedömningen var att modd på
körbanan var nästan alltid i kombination med blöta hjulspår.

5.3 Analys av snöigt väglag
Det finns två olika varianter av snö som vi kollade på. Packad och lös snö, med de
två olika varianterna tillkommer olika risker på vägen, vid lös snö finns det t.ex. risk
för snörök och vid båda varianterna så finns det risk för halka. Vi bedömde all form
av snö på vägbanan till minst risk till farligt väglag, baserat på figur 7. Resultat var
att både RCC och NTIS var bra på denna typ av väglag. Det är även värt att nämna
att RCC ibland hade problem att känna av snö, och istället rapporterade regn.

5.4 Analys av isiga vägar
Is är att av de mest farligaste väglaget, vilket leder till halka. Vi har därför bedömt
alla bilder med “mycket” eller “spårigt” is som farligt, medans vissa tillfällen på
nätterna har vått väglag frusit till och blivit “fläckvis” med is och bedömt det till
minst risk för farligt. Det vi såg under på utvärdering var att NTIS var riktigt bra på
att rapportera denna typ av väglag. Men RCC hade stora problem med isigt väglag
och skulle behövas förbättras.
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6. Slutsats & Diskussion
I det här kapitlet så presenteras slutsatsen samt diskussion för studien. Samt även så
går vi igenom metodkritik på studiens arbetssätt.

6.1 Diskussion
Enligt Arvidsson (2013) så krävs det tre olika saker för att kunna utföra en
korttidsprognos över en sträcka: observation från mätstationer, väderprognoser och
information om utförd åtgärd. RCC har tillgång till VVIS data precis somArvidsson
(2013) skriver så finns det en mätstation för i stort sett alla vägar i nuläget. Dessa
mätstationer har all information som krävs för att RCC skall kunna ta fram en
nuläges väderprognos, även så har man planer att lägga till stöd för FORECA data
vilket skulle ge ännu en källa för väderprognos i framtiden. Data för information om
utförd åtgärd finns även i form av MIP. Baserat på detta så kan vi fastställa att utifrån
de krav som Arvidsson (2013) skriver om så har RCC allt som behövs för att utföra
en korttidsprognos.

Meningen med att ta fram ett nytt systemet är att man vill öka säkerheten för alla
Sveriges bilister. Detta ligger som en grundläggande regel i Trafikverkets (2014)
verksamhet då man har nollvisionen som ett mål. I vår utvärdering så såg vi hur
systemet klarade olika väglag, men vissa väglag är farligare än andra väglag. Och de
väglag som sker mest olyckor på är de väglag som man antagligen bör lägga fokus
på. En av vägarna som användes i utvärderingen var Riksväg 70. Baserat på
information från Trafikverket så kan vi se att väg 70 är av typen A3. Enligt tabellen
från studien gjord av VTI (2002) så kan vi se att väglaget med störst olyckskvot är
rimfrost eller tunn is och har en olyckskvot på 2.68 per miljon bilister. Men även så
är de två olika sorterna av snö ett problem i trafiken. Packad snö och tjock is har en
olyckskvot på 1.75 medans löss snö och snömodd har en på 1.51.

Baserat på denna information så kan vi se att de viktigaste väglaget som systemet
bör kunna klara av är rimfrost och tunn is. Dock så visar resultatet av utvärderingen
att RCC har ett visst problem att räkna ut isigt väglag. Om man kollar på RCC regler
jämfört mot de regler som Möller et. al. (2002) skriver om så ser vi att det inte finns
några större skillnader. Ett annat set av regler togs fram av Siril et. al. (2002) som
tog fram 9st regler för isbildning. Eftersom att vi har sett att RCC’s bedömningar för
is och halka inte alltid varit rätt så kanske det kan bli bättre om man kompletterar
RCC’s regelverk med vissa av dessa regler för att få en mer precis bedömning av
denna typ av väglag.

En av anledningar att RCC systemet har svårt att räkna ut isigt väglag kan vara att
det finns många olika anledningar som leder till is och halka. Detta vilket något
Möller et. al. (2002) skriver om. Det som bör noteras dock är att vi märkte under vår
utvärdering att RCC klarade av att ta fram en korttidsprognos för om vått väglag har
risk till att frysa på under natten, detta är möjligt då systemet är dynamiskt och kan
gå tillbaka till tidigare uträkningar i närmast dygn och se om det varit någon
nederbörd.

När det kom till snöigt väglag så gav RCC oftast en bra korttidsprognos. Men det vi
såg att RCC ofta sa att det hade regnat när det egentligen hade snöat vilket är fel. Om
RCC kunde uppfatta att det snöar så kan man använda denna data för att stärka
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uträkningen av snöigt väglag. Dock så såg vi att om regn sker under minus grader så
ges en varning ändå, då detta leder till halka.

Av vad vi har sett då vägen är moddig så är den även ofta blöt, speciellt i hjulspåren.
Modd är ett komplicerat väglag för RCC att räkna ut, eftersom det krävs att det
redan har snöat och sedan är det ofta plusgrader när väglaget inträffar, så man
behöver inte bara kolla på vilka data är nu utan även det som har varit. Spån för en
möjlig lösning är om RCC skulle kunna säga att det faktiskt var snö på vägen
antigen från en NTIS rapport eller själv så kan det möjligt att använda de data när det
sedan blir plusgrader för att räkna ut att det blir moddigt.

Förutom hur de olika väglagen så finns det även andra skillnader mellan de två olika
systemen. Det vilket är en av anledningarna man ville ta fram RCC, tiden mellan
korttidsprognoser. En av fördelarna med det nya RCC systemet har jämfört med
NTIS är att RCC är automatiskt och räkna ut varje timme. Något vi såg när vi
kollade på NTIS rapporter var att NTIS hade en medeltid till närmaste rapport på ca
80 minuter. Dess snabbare som man kan få ut information till bilisterna dess säkrare
är vägarna och detta var ett problem som man såg med NTIS, att det inte alltid var
korrekt och speciellt under snabba väderomslag. RCC räknar som sagt ut en gång
per timme, men om man så ville så skulle man kunna korta ner detta till minst en
gång i halstimmen. Det finns en gräns satt av VVIS mätstationerna och dess
uppdaterings tid och man skulle inte heller för den delen behöva uppdatera varje
minut då det skulle leda till mycket redundant data och väldigt stora data mängder.

6.2 Metodkritik
Den största utmaningen i denna studie var själva utvärdering och metoden bakom
denna. Om inte relevanta och passande tillfällen valdes så skulle det påverka
resultatet trovärdighet och effekt. Baserat på detta så måste man ha bra grund för
selektion av tillfällen, en av svårigheterna här är att valet stod mellan tusentals olika
vägbilder/tillfällen, samt att man skall finns bra typexempel för de fyra väglagen
som används i utvärderingen. Samt så kan det ibland vara svårt att se vilket väglag
som en bild passar bäst till, den mall som Trafikverket delas var till stor hjälp
angående detta.

För själva utvärderingen så var det även viktigt att man tog bra rättvisa och generella
bedömningsregler utifrån hur RCC och TRISS har bedömt ett tillfälle. Detta då
körförhållandet kan bedöms med tre olika nivåer, ingen risk, risk och farligt. Vi ser
att bedömningsreglerna är en av det viktigaste punkterna att få rätt då det direkt
påverkar resultatet. På grund av detta är dessa regler viktigt att få rätt.

Datainsamling kan ha varit lite tunn med bara dokument och man kanske borde
utfört några intervjuer t.ex. vilket även är en passande datainsamling för en
fallstudie. Samt även så var vår användning av stratumurval lite lös och man kan
undra hur relevant den var i studien.

6.3 Slutsats
RCC är ett nytt system i utveckling för att ta fram korttidsprognoser över väglag och
körförhållande. Vi har sett av undersökningen att RCC har alla delar som krävs för
att göra dessa korttidsprognoser, alltså väder prognoser, information om åtgärd och
observationer ifrån mätstationer. Dessa vilka var VVIS och MIP t.ex.
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Anledningen man vill ta fram ett nytt systemet var på grund av att man såg att det
nuvarande systemet NTIS hade en del brister. Speciellt när det kom till att rapportera
väglag och körförhållande under snabba väderomslag. Samt så ville man även höja
pålitligheten av rapporterna och med det höja säkerhet på Sveriges vägar, detta då
detta hade varit ett problem man såg med NTIS.

För att se hur väl RCC rapporterade korttidsprognoser jämfört mot NTIS så gjordes
en utvärdering hur väl de två olika systemen klarade av att räkna ut olika typer av
väglag. I vår undersökning så såg vi att RCC har både bra fördelar och mindre bra
nackdelar. En av de största fördelarna som RCC har över NTIS är att systemet
uppdateras konstant, en gång i timmen och kan därför snabbt rapportera
förändringar i väglag och körförhållande. Vi såg även att det nya RCC systemet
hade en rad olika fördelar när det kom till korttidsprognoser av väglag. T.ex. så
klarade RCC systemet snöigt och våtväglag bättre än NTIS. Vi såg även att RCC
klarade att automatiskt varna om det finns risk att en vått väg fryser på i framtiden.
RCC’s främsta nackdelar just nu var dock att prognoserna för isigt och moddigt
väglag inte alltid var så bra och skulle behövas förbättras.

Under vår litteraturundersökning så såg vi att det finns olika algoritmer för
isbildning och vi har sett att RCC’s regler liknar Möller’s (2002) regler. Ett förslag
till förbättringar av RCC’s regler skulle vara att kolla på alternativa regler för isigt
väglag, t.ex. Siril’s (2002) vars regler är lite mer komplexa och kanske vad som
skulle behövas för att höja pålitligheten av RCC systemets rapporter. När det
kommer till förbättring av moddigt väglag så är det svårare att säga, men ett av
problemen vi såg som kanske är relaterat är att RCC ibland hade en viss svårighet att
tyda typ av nederbörd från varandra.

Baserat på allt detta så anser vi att det finns en höjd säkerhet på vått och snöigt
väglag. Men dock en viss minskad säkerhet på isigt och moddigt väglag just nu.
Men då RCC rapporterar konstant så ökar detta också säkerheten.

Dock så ser vi väldigt mycket potential med RCC’s användningsområde om man
kan förbättra dess svagheter. Vi tror att RCC kommer att kunna fungera som ett
riktigt bra komplement åt NTIS med snabba och pålitliga rapporter för att öka
säkerheten på Sveriges vintervägar.
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Det fanns många olika väglag som rapporterades förut, det har blivit nedtaget hur
många väglagstyper som rapporteras. Finns 4 olika väglag på hemsidan, kan klickas
på sträcker för lite ytterligare information.

Hur har det gått till de senaste åren?
Det finns väglagsmaller för vad som är t.ex. moddig och isig väg med bilder. Det
finns ett vägnätverk med de viktigaste vägarna i Sverige, entreprenörer rapporterar
det sämsta väglaget för sträckor mellan två punkter, torrt, vått, is, modd eller snö i
kombination med fläckvis. Det rapporterar entreprenören genom webbrapport två
gånger per dag under ett tre timmars intervall på morgonen mellan 06:00 till 09:00
och på kvällen 15:00 till 18:00. Det ska även rapportera förändringar mellan dessa
tider, det ska finnas med vilken väg, vad för väglag som råder, vilken åtgärd som tas
t.ex. saltning, orsak och eventuellt varningar t.ex. halka. Efter att rapportering har
skett så ska trafikcentralen göra en bedömning om det här kan stämma, stämmer det
inte så kan han ändra själv eller dialog med entreprenören. Sen trycker man ut det till
trafikanterna, kvalitén har ju varit “så där” kan man säga. Går man tillbaka ungefär
30 år så var de geografiska områdena kanske en 5te del av vad de är idag. Ett
driftområde var kanske 15-25 mil och så var det kanske lika många gubbar som mil
som jobba på det området, man kunde göra ganska mycket då. Nu är de kanske 3
personer på 170 mil så köper man in entreprenörer när det behövs helt enkelt, vilket
gör att det blir svårt att ha en bra syn över sitt geografiska område. Det största
entreprenörs område just nu är Blekinge, hela länet. det är totalt 170 eller 175 mil.
Man har bättre koll på Europa vägarna och hyfsad koll på riksvägarna och har man
då det stora länsvägarna, då har man ingen koll. När man har haft en väglags och
väderproblematik så märker man att europavägarna grön markernas först och sen
riksvägarna sen så blir det schablon värderat, “ja men 3 dagar efter snöstormen så då
börjar vi sätta grönt på de stora länsvägarna som är minst i det här sammanhanget”,
fast man har egentligen ingen aning, det är som en eld som falnar i en viss takt.

Distinktionen mellan en väg som är bar med moddsträngar och en väg som är
moddig med bart i hjulspåren, där ser man ju att det är beroende på hur mycket av
vägen eller körbanan som är asfalten så att säga.

Som hjälp att bedöma väglaget gavs ett dokument i form av en mall över bilder. Se
empiri kapitlet, figur 3-8.

Snö som blåser över isen polerar isen, det är ett så att säga välkänt faktum. Sådana
här vita stråk är snö som blåser över isen och då polerar den isen och gör den ännu
halare.

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2007A01_BR_X99BR0801.pdf
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