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Förord 
Under tjällossningen förlorar vissa vägar en betydande del av dess bärförmåga på grund av att 
vattnet som varit bundet till is smälter och porvattentrycken ökar vilket i förlängningen 
minskar skjuvhållfastheten. Stora samhällsekonomiska värden finns i att kunna förutse en 
bärförmågeminskning och kommunicera denna med trafikanterna. Dessa kan i sin tur anpassa 
sig till de nya omständigheterna för att inte vägen ska köras sönder. Ett sätt att minska vägens 
strukturella nedbrytning är att applicera lastrestriktioner. Men för att vara en bra och 
kostnadseffektiv lösning måste lastrestriktionerna åläggas i rätt tidpunkt. Därför finns det ett 
värde i att kunna prognostisera när vägens bärförmåga minskar. I Minnesota används en 
prognosmodell för minskad bärförmåga och denna rapport presenterar bakgrunden till 
modellen.   
 
Arbetet i denna rapport ingår i ett doktorandprojekt som rör bärförmågeproblem på vägar. 
Tack till Trafikverket som har möjliggjort mitt arbete samt Professor Sven Knutsson som 
agerat handledare och bollplank.  





Sammanfattning 
Många vägars bärförmåga påverkas negativt vid tjällossningen, ibland måste vägar stängas av 
eller åläggas lastrestriktioner på grund av bärförmågeproblem. För i god tid kunna informera 
väganvändarna var det finns potentiella bärförmågeproblem krävs en prognosmodell. En 
sådan beskrivs i rapporten.  
 
Prognosmodellen beskrivs med utgångspunkt i originalrapporten, som tagits fram i USA. De 
termiska analyser som utförts med FEM-analys beskrivs. Analyserna har gjorts på fyra 
vägprofiler och resultaten presenteras tillsammans med de ingående materialens termiska 
egenskaper. Den indata som användes kommenteras och en tabell med motsvarande SI-
enheter presenteras.   
 
Resultaten av de termiska analyserna visar att tining av vägkonstruktionen inleddes när 
lufttemperaturen var -1,7 °C till -1,1 °C för de aktuella vägprofilerna. När ”bör-gränsvärdet” 
nås finns det risk för bärförmågeproblem och när ”måste-nivån” nås ska lastrestriktioner 
införas. En rekommendation av gränsvärde för det ackumulerade töindexet uppges till 25 °F-
dagar, ”bör-nivå”, och 50 °F-dagar, ”måste-nivå” vilket motsvarar 14 och 28 °C-dagar. I 
Minnesotas version av modellen används enbart en gränsnivå. 
 
Hur längden på de ålagda lastrestriktionerna kan uppskattas presenteras genom två ekvationer 
baserade på regressionsanalys av tjäldjup och frysindex. De två ekvationerna baseras på att 
vägen skall ha tinat upp helt. Jämförelser mellan tjälgränsmätare och modellens prognos har 
tidigare utförts i USA och visat på god överensstämmelse. Prognosmodellen konstateras 
fungera bättre för finkorniga material än grovkorniga. Vidare konstateras det att modellen bör 
genomgå en fältkalibrering.  
 
I den utvecklade versionen av urmodellen har Mn/DOT kalibrerat modellen genom att 
referenstemperaturen tillåts variera under våren, så att solens ändrade vinkel och intensitet 
vägs in. I Minnesota används vädrets tredygnsprognos för att bestämma när gränsvärden för 
det ackumulerade töindexet överskrids. Det ger prognosmodellen tre dygns förvarning för 
bärförmågeproblem. Det ackumulerade töindex som används i Minnesota presenteras och den 
tid som lastrestriktioner åläggs i Minnesota presenteras som åtta veckor.  
 
I rapporten diskuteras behovet av lastrestriktioner och att det under vissa omständigheter kan 
vara mer samhällsekonomiskt försvarbart att vägen lagas efter att den körts sönder än att 
använda lastnedsättningar eller avstängningar för att förhindra vägskador. Andra rapporter 
säger att det finns stora värden i att ha prognoser för bärförmågenedsättningar och 
lastrestriktioner. Huruvida det ena eller andra påstående är korrekt behandlas inte i rapporten. 
 
Före eventuella tester av prognosmodellen i Sverige skall lufttemperatur- samt 
vägtemperaturdata samlas in och analyseras. Analysen av temperaturdata beskrivs. Det 
konstateras att prognosmodellen bör korreleras med exempelvis fallviktsdata vid ett 
fältförsök. Den beskrivna prognosmodellen konstateras vara är rak och enkel men det finns 
frågetecken som framtida tester ska ge svar på innan den kan rekommenderas att använda vid 
bärförmågeprognostisering i Sverige. 





Abstract 
Many roads are affected negatively by thaw with loss of bearing capacity as a consequence. 
Sometime load restriction policies must be applied on these roads. To be able to communicate 
potential bearing capacity problems in time with the road users, a prognosis model is needed. 
Such a model is described in this report.  
 
The model is described based upon a report made at Washington state department of 
transportation, WSDOT. WSDOT had carried out thermal analysis by FEM on four different 
road sections. The four sections are presented and the thermal properties of the road materials 
are given. A most likely misprint in the original report is commented upon and a table with 
correct SI-units is presented.  
 
The results coming from the thermal analysis is presented. Thawing in the tested road sections 
starts when the daily average air temperature is -1,7 °C to -1,1 °C. Limits for a should and a 
must level of accumulated thawing index is presented as 25 °F-days and 50 °F-days. When the 
level is reached load restrictions should apply. In the Minnesota Department of 
Transportation, Mn/DOT, version of the forecast model only one limit is used.  
 
The length of the load restrictions are based on the complete thaw of the road construction. 
Two equations for calculating the length of restrictions based on FI and TI are presented.  
 
Comparisons between the results of the forecast model and frost depth meters have been 
carried out and showed acceptable results. The forecast model is working better when fine 
grained materials is present than with coarse grained materials. The model was stated usable 
but in need of in-situ calibration.  
 
The model has been altered in the Mn/DOT version by letting the reference temperature vary 
during spring. This is said to be a way of taking the increasing intensity of the net heat flux 
and angle of the sun into consideration. It can also be seen as an easy way of calibrating the 
forecast model. The three day weather forecast is used to determine when the limit value for 
accumulated thaw index is reached. This gives the forecast model a three days forecast on 
bearing capacity problems. Within Mn/DOT maximum 8 weeks duration for load restrictions 
are used.  
 
Research showing that load restrictions are not socioeconomic defendable and that it is more 
economic to have the road repaired when it gets damaged is presented. Other works say that 
there is a value in load restrictions. Socioeconomic calculations may contain assumptions and 
whether or not they are correct is not discussed in this report.  
 
Before the forecast model could be implemented in Sweden there is a need for testing. Air and 
ground temperature data needs to be collected and analysed according to this report. The 
temperature data will give reference temperature and limit value to use when evaluating thaw 
index. The test results from the forecast model should be compared with for example falling 
weight deflection data from the same location to answer the question whether the agreement 
is good or not. The forecast model is straight forward and simple. Some questions about 
reliability need future testing before a recommendation whether or not it is suitable to be used 
in Sweden.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tjällossningsfenomenet är tämligen väl känt men fortfarande finns ett behov av att utreda 
tjällossningens följder såsom bärförmågenedsättningar och eventuella efterföljande 
lastrestriktioner. Med tjällossningen följer bärförmågeproblem på våra vägar. Eftersom 
viktnedsättningar och lastrestriktioner framförallt påverkar de tunga transporterna på vägarna 
skapar tjällossningsproblemen stora samhällsekonomiska kostnader. I en förhoppning om att 
kunna hitta ett enkelt mätetal, till exempel temperatur, som kan ge information om när och hur 
länge lastrestriktioner skall appliceras på vägarna har ett samarbetsprojekt mellan 
Trafikverket, Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet 
initierats. De olika lärosätena arbetar med sina respektive delar i linje med lärosätets 
expertkunskap. Högskolan Dalarna arbetar med IT, Göteborgs universitet arbetar med klimat 
och Luleå tekniska universitet arbetar med den geotekniska biten.  
 
I USA har frågan också studerats och intressanta modeller för prognostisering av 
tjällossningen har tagits fram. Den modell som beskrivs i denna rapport baseras på 
temperaturdata och har tagits fram genom datoranalyser av Washington State Department of 
Transportation (Hicks et al, 1985) och sedan förfinats av Minnesota Department of 
Transportation (Mn/DOT, 2009). Eftersom Minnesota har ett klimat som liknar klimatet i 
stora delar av Sverige, vinter med minusgrader, snö, tjäle, tjällossning under våren är deras 
användande av modellen vid prognostisering av tjällossningen extra intressant.  
 
Tjällossningen påverkar många vägar i Minnesota och vägsystemets samhällsfunktion blir 
svårt lidande om inte lastrestriktioner införs innan den kritiska tjällossningsperioden. Införs 
lastrestriktioner i tid och kommuniceras ut till väganvändarna kan trafiken planeras om och 
reparationskostnader för vägar som körs sönder vid tjällossningen minskas.  
 
I Minnesota finns det cirka 62700 km väg som påverkas av tjällossningen på ett sådant sätt att 
lastrestriktioner bör införas. Dessa vägar klarar inte kravet på 10 tons last under våren. De 
skador som uppstår under våren är cirka fem gånger större än de som uppstår under sommaren 
(Mn/DOT www2). Minnesotas vägverk uppskattar att införandet av lastrestriktioner årligen 
sparar in 69 miljoner kronor eller en underhållsbesparing på cirka 1100kr per kilometer väg 
där lastrestriktioner införts. (växlingskurs 091019). Detta påstående baseras på att livslängden 
för en belagd lågvolymsväg sägs öka med cirka 10 % om lastrestriktioner införs vid kritiska 
tidpunkter jämfört med att inte ha lastrestriktioner (1Ovik et al, 2000). 
 
I mars 2009 hade Sverige 1475km tjälnedsatta vägar (www3, 2010-01-21) vilket medför att en 
årlig underhållsbesparing på cirka 1,6 miljoner kronor skulle erhållas om resonemanget ovan 
används. Till detta tillkommer kostnader för trafikanter, samhälle med flera.  

1.2 Syfte 
Rapporten syftar till att presentera den temperaturbaserade prognosmodell för 
bärförmågeproblem som används i Minnesota samt visa på för- och nackdelar med modellen.  
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1.3 Mål 
Rapportens mål är att ge läsaren en förståelse av prognosmodellens uppbyggnad och 
bakgrund och hur arbetet med en eventuell implementering av modellen i Sverige skulle gå 
till.  
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2 Utvecklandet av modellen 
I detta kapitel anges hur prognosmodellen utvecklats. I vissa fall har enheter och siffervärden 
konverterats till SI-enheter där det har ansetts ge läsaren en bättre förståelse. I vissa fall fanns 
inte möjligheten att ange enhet eller ekvation enligt SI-systemet eftersom det handlade om 
regressionsanalys av empiriska samband där ingående data inte konverterats.  

2.1 Inledning 
En stor studie gjord av Washington State Department of Transportation (WSDOT) är 
bakgrunden till den lufttemperaturmodell som används i Minnesota och så vitt känt även i 
Washington State, USA, idag. Studien ”Guidelines for spring highway use restrictions” 
publicerades i sin helhet 1985 (332s) och i en sammanfattad form 1986 (47s). WSDOT-
studien hade som mål att utveckla riktlinjer för de vägverk som använder lastrestriktioner vid 
tjällossningsperioden. De riktlinjer som drogs upp behandlade:  
 

• var lastrestriktioner bör införas 
• vilken nedsättning som är nödvändig 
• när lastrestriktioner skall införas 
• under hur lång tid lastrestriktionerna skall vara införda 

 
Riktlinjerna som togs fram baserades på lufttemperaturdata från väderstationer eller enbart 
enklare max-/mintermometrar. Riktlinjernas mål var att minimera eller eliminera kostnaden 
för fallviktsmätningar eller okulära besiktningar vid införande/lyftande av lastrestriktioner.  
 
Timingen när lastrestriktionerna införs och lyfts är viktig. För att bestämma när 
lastrestriktionerna borde läggas respektive lyftas utfördes temperaturanalys med finita 
elementprogrammet, TDHC, utvecklat vid University of Alaska, Fairbanks. Detta program 
kan behandla effekter av latent värme, icke stationära förhållanden, och programmet kan även 
ta hänsyn till energiförändringar vid den tänkta ytan på grund av strålning och 
värmekonvektion (Hicks et al, 1985).  

2.2 Värmedata i modellen 
För att finna hur yttemperaturen varierar på olika platser användes den årliga och månatliga 
medeltemperaturen från 60st olika platser i områden påverkade av tjäle i USA (exklusive 
Alaska). Medeltemperaturer per månad redovisas i Figur 1. Den till Figur 1 anpassade 
sinuskurvan redovisas i Figur 2 (Hicks et al, 1985). 
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Figur 1 Sammanställning över medeltemperatur per månad (Hicks et al 1985). 

 
Figur 2 Anpassad sinusfunktion till temperaturdata (Hicks et al 1985). 
 
Med hjälp av Figur 2 kunde temperaturvariationens storlek (amplitud) ovan eller under 
medeltemperaturen Tm bestämmas till A = 25,1 °F. Fasfördröjningen, Φ, (”phase lag” i Figur 
2) gentemot den första januari bestämdes genom att kontrollera när medeltemperaturen under 
januari månad når dess bottenvärde, det vill säga det värde innan temperaturkurvan vänder i 
Figur 2. Frys- och töindex (FI=1012, TI=5538) bestämdes med hjälp av medeltemperatur och 
dagar med lägre respektive högre temperatur än 32 °F (0 °C). Perioden för frysning och tining 
bestämdes till 122 dagar frysning och 243 dagar tining genom att kontrollera hur många dagar 
temperaturen var högre respektive lägre än 32 °F (0 °C). Temperaturdata från de 60st 
platserna sammanställdes till sju olika frysindex. De sju frysindexen 400-2000 °F-dagar 
redovisas i kolumn 1 Tabell 1 (Hicks et al, 1985).  
 
Tabell 1 Sammanställning av de sju testade fryssituationerna (efter Hicks et al, 1985). 
Frysindex-
fall [°F-
dagar] 

Årsmedel-
temperatur 
[°F] 

Amplitud, 
A [°F] 

Fas-
fördröjning 
[dagar] 

Frysdagar 
[dagar] 

Tining 
[dagar] 

Töstart 

400 49,0 23,8 18 90 275 03-Mar 
500 48,2 24,0 18 96 269 06-Mar 
750 45,6 24,1 18 112 253 14-Mar 
1000 44,1 24,6 18 124 241 20-Mar 
1250 44,0 26,9 15 130 235 20-Mar 
1500 42,5 27,1 15 136 229 23-Mar 
2000 40,0 28,5 13 150 215 28-Mar 
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Modellens randvillkor ska vara definierade som statiska (fasta) i analysen. För att finna en fast 
temperatur på något djup måste den termiska gradienten bestämmas, liksom djupet där 
temperaturskiftningar vid ytan inte påverkar temperaturen i marken. Den termiska gradienten 
valdes till 0,02 °F/ft (Hicks et al, 1985). Den valda termiska gradienten 0,02 °F/ft motsvarar 
cirka 0,037 °C/m eller 1,1 °C/30m enligt ekvation 2.1 (Hicks et al, 1985).  
 
Egen kommentar: Den av Hicks et al valda gradienten överensstämmer väl med 1,0 °C/30m 
som är ett vanligt värde på den termiska gradienten (Jantzer, 2002).  
 

[ ] [ ] [ ]mCmCmC 30/093,1/037,0/305,0/
9
502,0 °=°=°⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅   (ekv. 2.1) 

 
Djupet i ett homogent material där marktemperaturen ändras mindre än 1 % av 
yttemperaturens svängningar erhålls ur ekvation 2.2, djupet är x i vänster led enligt ekvation 
2.3.  
 
Egen kommentar: Kriteriet på 1 % är kriteriet för konstant temperatur i ett homogent isotropt 
material (personlig kommunikation Knutsson, 2010). 
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där: T = marktemperaturen 
 Tm = yttemperaturens årsmedel (mean annual surface temperature) 
 TA = temperaturvariationens amplitud 
 x = djupet 
 p = perioden för temperaturens svängning (oscillation) 
 α = termiska diffusiviteten 
 

När ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

απ p
X

2
 i ekvation 2.2 blir större än 0,8 är amplituden på temperatursvängningen 

mindre än en procent av yttemperaturens svängning. Temperaturen fixerades vid ett djup av 
50ft, cirka 15,2 m vid temperaturmodelleringen. Vid djupet 50ft fixerades temperaturen 
baserat på markytans årsmedeltemperatur för det testade frysindexet (frysindex enligt Tabell 
1) och den geotermiska gradienten (Hicks et al, 1985).  
 
Egen kommentar: Det djup där markytans temperaturvariationer inte påverkar presenteras i 
Figur 3 för en permafrostjord. Samma resonemang enligt Andersland och Ladanyi nedan kan 
beskriva temperaturvariationen i Hicks et al, 1985.  
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Jordens temperatur nära markytan påverkas mest av lufttemperaturen. 
Temperaturvariationerna följer de dagliga och årliga ändringarna. Med ökande djup kommer 
temperaturvariationerna vid ytan att påverka temperaturprofilen i jorden mindre grad. Vid 
stort djup, cirka 10-20m, beror jordens temperatur inte av markyttemperaturen. Vid sådana 
djup är temperaturen relativt konstant oavsett årstid (Andersland och Ladanyi, 1994) 
 

 
Figur 3 Temperaturvariation i en permafrostjord (Andersland och Ladanyi, 1994). 
 
Under våren förändras värmestrålningen vid markytan på grund av att solens infallsvinkel 
ändras. För att uppskatta värmestrålningen i modellen användes ett dygnsmedel av direkt och 
diffus solstrålning. De använda värdena mättes i fält och beaktar därför molnighet och 
solhöjd. Data samlades in från alla sextio platser för mars, april och maj. För kompletta data 
se Hicks et al, 1985 och 1986. Medelvärden för månaderna beräknades från alla de sextio 
platserna och användes eftersom inget direkt samband mellan plats eller frysindex med 
solstrålningen kunde erhållas ur mätdata. Den kortvågiga strålningsvariationen beräknades 
som (1-αS) multiplicerat med det för månaden erhållna värdet. För ytans reflektivitet (albedo), 
αS, användes 0,1 (Hicks et al, 1985).  
 
Den långvågiga strålningen mättes inte utan uppskattades. Värden för medelsolsken per 
månad samlades in genom litteraturstudie från sjutton platser av geografiskt intresse. 
Asfaltytans värmeöverföringstal (convection coefficient) uppskattades till 3,2 BTU/hr ft2 °F, 
baserades på medeltemperaturen under våren och en medelvindhastighet på 11,7 mph (Hicks 
et al, 1985). Detta motsvaras i SI-enheter av ett värmeöverföringstal på 2,34 W/(m °C) och en 
medelvindhastighet på 18,8 km/h eller cirka 5m/s. 
 
Egen kommentar: För närmre studier av långvågig strålning se Åke Hermanssons 
doktorsavhandling. Enheten BTU/hr ft2 °F motsvaras av 0,73073 W/(m °C). W=J/s.  
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Tabell 2 Strålning och väderdata för TDHC analys. 
 Mars April Maj 

Netto kortvågig 
strålningsvariation  

27,0 BTU/h 
(7,9 W) 

40,5 BTU/h 
(11,9 W) 

54,0 BTU/h 
(15,8 W) 

Medeltemperatur  30,8 °F 
(-0,7 °C) 

43,7 °F 
(6,5 °C) 

55,4 °F 
(13 °C) 

Molntäckning, 
medel (%) 

44 44 40 

Netto långvågig 
strålningsvariation  

18,4 BTU/h 
(5,4 W) 

17,9 BTU/h 
(5,2 W) 

18,4 BTU/h 
(5,4 W) 

Netto 
värmestrålning vid 

markytan 

9,0 BTU/h 
(2,6 W) 

22,5 BTU/h 
(6,6 W) 

36,0 BTU/h 
(10,6 W) 

2.3 Vilka vägprofiler utfördes analysen på? 
Analyser utfördes på profiler med 2-4 tum tjocka asfaltbetong vissa med BST (lättfiller, polystyrenkulor), 
6-12 tum bärlager (base) med fin respektive grovkornig terrass (subgrade). Vägprofilerna presenteras i  
Figur 4. I  
Tabell 3 redovisas vilka vägprofiler (profil 1-4) som testades för vilket frysindex (400-2000 
°F-dagar) och har markerats med ett X. Profil 4 testades enbart för frysindex 500 och 1000 
medan profil 1-3 testades för alla frysfall.  
 
Egen kommentar: Varför profil 4 inte testades för andra frysindex än 500 och 1000 kan bero 
på att den vägtypen används sällan och enbart i områden som vanligtvis har 500 och 1000 °F-
dagar.  

 
 
Figur 4 Väguppbyggnad för termisk analys (Hicks et al, 1985). 
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Tabell 3 Profil och frysindexfall testade i TDHC (efter Hicks et al, 1985). 
Frysindex  
[°F-dagar] 

Profil 1,  
2” 
asfaltbetong/BST*, 
6” bärlager, 
finkornig 
undergrund 

Profil 2, 
4”asfaltbetong, 
12” bärlager, 
finkornig 
undergrund  

Profil 3,  
4” 
asfaltbetong 
12” bärlager, 
grovkornig 
undergrund 

Profil 4,  
2” 
asfaltbetong/BST*, 
12” bärlager, 
finkornig 
undergrund 

400 X X X  
500 X X X X 
750 X X X  
1000 X X X X 
1250 X X X  
1500 X X X  
2000 X X X  

*BST=polystyrenbaserad lättfiller 

2.4 Materialens termiska egenskaper 
Vid en temperaturanalys krävs kännedom om den termiska konduktiviteten för fruset 
respektive ofruset material, den volymetriska värmekapaciteten (J/m3) för fruset respektive 
ofruset material och materialens latenta värme. Dessa egenskaper är funktioner av 
torrdensiteten, ρd, och vattenkvoten, w. Materialens termiska egenskaper redovisas i Tabell 4 
(Hicks et al, 1985).  
Tabell 4 Ingående material och dess termiska egenskaper (efter Hicks et al, 1985). 
 
Tabell 4 Ingående material och dess termiska egenskaper (efter Hicks et al, 1985). 
Material Torr-

densitet, 
ρd [t/m3] 

Vatten
-kvot, 
w [%] 

Termisk 
kon-

duktivitet, 
frusen, kf 
[kJ/kg, m, 

°C] 

Termisk 
kon-

duktivitet, 
ofrusen, ku 
[kJ/kg, m, 

°C] 

Volymetrisk 
värme-

kapacitet, 
frusen, Cf 
[kJ/m3] 

Volymetri
sk värme-
kapacitet, 
ofrusen, 

Cu [kJ/m3] 

Latent 
värme, 

L 
[kJ/m3]

Asfalt-
betong 

2,21 0 11,81 11,81 1043,2 1043,2 0 

Obundet 
bärlager 

2,08 4 15,8 18,68 920,3 1017,2 27906,
9 

Finkornig 
under-
grund 

1,52 15 9,75 8,79 868,1 1132,7 76455,
3 

Grov-
kornig 
under-
grund 

1,92 10 23,9 19,92 983,6 1207,2 64383,
4 

 
Egen kommentar: Den termiska konduktiviteten i Tabell 4 har enheten är BTU/lb ft °F i 
originalreferensen vilket svarar mot kJ/kg m °C. Den termiska konduktiviteten bör ha en 
tidsfaktor i enheten. SI-enheten är W/m °K. W=J/s det vill säga en tidsfaktor finns med. 
Sannolikt är det ett tryckfel i originalreferensen (Hicks et al, 1985) och enheten som där anges 
BTU/lb ft °F egentligen skall vara BTU/hr ft °F. I så fall skulle översättningen till SI-systemet 
vara enligt ”Tabell till egen kommentar” nedan och enheten W/m, °C. Vidare bör 
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värmekapaciteten också innehålla en grad. Jag har inte funnit något som förklarar detta i 
referensen, det står skrivet att materialens termiska egenskaper är beroende av torrdensiteten 
och vattenkvoten, så det måste vara ett tryckfel.  

 
 TABELL ”Egen kommentar” att jämföra med Tabell 4, för förklaring till beteckningarna se Tabell 4. 

2.5  Effekter av strålning och konvektion 
Effekterna från strålning och konvektion vid markytan under våren, strålningsvärmens 
förändringar och konvektionen, matades in som stegfunktioner varje månad till dess att 
marken tinat helt. Varje månad börjar med den tidigare månadens temperaturprofil och värden 
för konvektion och strålningsvärmeförändringar enligt insamlad data (Hicks et al, 1986).  

2.6 Resultat 
Tre nivåer av tining valdes baserat på tidigare studier och observationer vid tining (Hicks et 
al, 1985): 
 

1. när tjällossningsfronten nått botten av bärlagret 
2. när tjällossningsfronten nått cirka 10cm (4tum) ned i terrassmaterialet (subgrade) 
3. när tjälen helt tinat  

 
Dessa fall, 1 2 3, presenteras i Figur 5. I Tabell 5 Tjällossningens framdrift i dagar efter 1 
januari, baserat på 32 °F (efter Hicks et al, 1985). redovisas antal dagar efter 1 januari då 
tjällossningsfronten nådde de tre olika nivåerna (botten på bärlagret, 10cm ned i 
terrassmaterialet, helt tinad profil) samt det datum då lufttemperaturen passerade 32F och 
tiden för tjällossningen.  
 
 

Material ρd 
[t/m3] 

w 
[%] 

kf 
[W/m, °C] 

ku 
[W/m, °C]

Cf 
[kJ/m3, °C] 

Cu 
[kJ/m3, °C] 

L 
[kJ/m3] 

Asfalt-
betong 

2,21 0 1,49 1,49 1877,9 1877,9 0 

Obundet 
bärlager 

2,08 4 1,99 2,35 1656,5 1830,9 27906,9 

Finkornig 
under-
grund 

1,52 15 1,23 1,11 1562,6 2038,8 76455,3 

Grov-
kornig 
under-
grund 

1,92 10 3,01 2,51 1770,5 2172,9 64383,4 
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Figur 5 Utvärderade tiningsfall med hjälp av TDHC (Hicks et al, 1985). 
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Tabell 5 Tjällossningens framdrift i dagar efter 1 januari, baserat på 32 °F (efter Hicks et al, 1985). 
Frysindex-

fall [°F-
dagar] 

Lufttemp. 
=32°F 

[*] 

Bärlagret 
tinat 
[*] 

10cm ned i 
undergrund

en tinat 
[*] 

Helt tinad 
profil 

[*] 

Tjäl-
lossningens 

längd 
[dagar] 

Profil 1      
400 63 61 61 76 13 
500 66 65 70 91 25 
750 74 68 80 101 27 
1000 80 78 80 102 22 
1250 80 74 81 113 33 
1500 84 79 87 120 36 
2000 88 89 95 128 40 

Profil 2      
400 63 62 66 73 10 
500 66 70 80 87 21 
750 74 76 78 96 22 
1000 80 77 82 102 22 
1250 80 79 89 104 24 
1500 84 85 87 113 29 
2000 88 92 95 122 34 

Profil 3      
400 63 61 - 61 - 
500 66 68 80 87 21 
750 74 75 82 94 20 
1000 80 80 84 98 18 
1250 80 81 87 99 19 
1500 84 82 86 107 23 
2000 88 92 93 124 26 

Profil 4      
500 66 62 70 82 18 
1000 88 78 86 106 26 

*Antal dagar efter 1januari 
 
Töindex, TI, är ett mått på vilken temperatur och hur långvarig temperatur som krävs för att 
tina marken (www1, 2009). Det TI som redovisas i Tabell 6, beräknades med 0 °C (32 °F) 
som referenstemperatur. På grund av värmestrålningen från solen (incoming net heat flux) 
under våren är ytans temperatur, TS, varmare än lufttemperaturen. Yttemperaturer för alla 
frysindexfall, (FI=400-2000) när lufttemperaturen är 0 °C (32 °F) redovisas i Tabell 7, likväl 
lufttemperaturen och dagen då yttemperaturen övergick 0 °C (32 °F) och marken började tina 
(Hicks et al, 1985).   
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Tabell 6 Töindex för de tre tiningsfallen baserade på 32 °F (efter Hicks et al, 1985). 

Frysindexfall 
[°F-dagar] 

Töindex, tinat 
bärlager 

Töindex, tinad 
10cm ned i 

undergrunden 

Töindex helt 
tinad profil 

Profil 1    
400 - - 30 
500 - 4 113 
750 - 10 153 
1000 - 2 117 
1250 - 2 280 
1500 - 5 341 
2000 1 20 430 

Profil 2    
400 - 2 18 
500 4 34 79 
750 2 5 103 
1000 - 2 117 
1250 - 28 144 
1500 5 5 228 
2000 9 20 318 

Profil 3    
400 -   
500 1 36 80 
750 1 15 84 
1000 - 7 81 
1250 2 18 100 
1500 - 3 148 
2000 11 11 354 

Profil 4    
500 - 4 46 
1000 - 12 160 
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Tabell 7 Yt- och lufttemperatur för de olika frysindex (efter Hicks et al, 1985). 

Frysindexfall 
[°F-dagar] 

Lufttemperatur 
när 

yttemperaturen är 
32 °F 

Yttemperaturen 
när 

lufttemperaturen 
är 32 °F 

Profil 1   
400 31,4 - 
500 30,5 34,0 
750 29,3 34,0 
1000 29,4 34,5 
1250 28,7 34,4 
1500 29,4 34,3 
2000 29,4 34,0 

Profil 2   
400 31,4 34,1 
500 30,5 34,0 
750 29,5 34,0 
1000 29,4 34,5 
1250 29,4 34,4 
1500 29,4 34,3 
2000 29,4 34,0 

Profil 3   
400 - - 
500 31,5 34,0 
750 29,6 33,8 
1000 29,4 34,4 
1250 28,3 35,1 
1500 29,4 34,4 
2000 29,8 33,9 

 
Resultaten från Tabell 7 visar på att markytan började tina, TS > 32 °F (0 °C), när 
lufttemperaturen var mellan 29 °F (-1,7 °C) och 30 °F (-1,1 °C) förutom i de två frysindexfall 
med lägst FI, 400 och 500. Detta förklarades med att starttemperaturen i dessa båda 
frysindexfall låg nära 32 °F (0 °C). Eftersom lufttemperaturen var mellan 29-30 °F så gjordes 
analysen om baserat på de nya referenstemperaturerna. 
 
Tabell 8 och Tabell 9 redovisar den dag då bärlagret tinat helt, då 10cm (4tum) tinat av 
undergrunden och helt tinad profil och den dag när lufttemperaturen nådde 29 °F (-1,7 °C) 
respektive 30 °F (-1,1 °C) och. Tiden för tjällossning och TI baserades i Tabell 8 och Tabell 9 
på de nya referenstemperaturerna (29-30 °F). För att utröna om det fanns ett matematiskt 
samband mellan TI och FI plottades TI från de olika finjordsprofilerna mot FI.  När TI 
plottades som en funktion av FI för referenstemperaturerna 29 °F (-1,7 °C), 30 °F (-1,1 °C) 
och 32 °F (0 °C) erhölls en mycket högre överstämmelse mot profil 1, 2 och 4 i Figur 4 
(finkornig undergrund) än profil 4 (grovkornig undergrund) i Figur 4.  
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Tabell 8 Tjällossningens framdrift baserat på 29 °F (efter Hicks et al, 1985). 
Frysindex-

fall 
[°F-dagar] 

Lufttemp. 
=29F 

[*] 

Bärlagret 
tinat 
[*] 

10cm ned i 
undergrund

en tinat 
[*] 

Helt tinad 
profil 

[*] 

Tjäl-
lossningens 

längd 
[dagar] 

Profil 1      
400 52 61 61 76 24 
500 56 65 70 91 35 
750 65 68 80 101 36 
1000 71 78 80 102 31 
1250 72 74 81 113 41 
1500 76 79 87 120 44 
2000 81 89 95 128 47 

Profil 2      
400 52 62 66 73 21 
500 56 70 80 87 31 
750 65 76 78 96 31 
1000 71 77 82 102 31 
1250 72 79 89 104 32 
1500 76 85 87 113 37 
2000 81 92 95 122 41 

Profil 3      
400 52 61 - 61 9 
500 56 68 80 87 31 
750 65 75 82 94 29 
1000 71 80 84 98 27 
1250 72 81 87 99 27 
1500 76 82 86 107 31 
2000 81 92 93 124 43 

Profil 4      
500 56 62 70 84 26 
1000 71 78 86 106 35 

*Antal dagar efter januari 1 
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Tabell 9. Tjällossningens framdrift baserat på 30 °F (efter Hicks et al, 1985). 
Frysindex-

fall 
[°F-dagar] 

Lufttemp. 
=30 °F 

[*] 

Bärlagret 
tinat 
[*] 

10cm av 
undergrund

en tinad 
[*] 

Helt tinad 
profil 

[*] 

Tjäl-
lossningens 

längd 
[dagar] 

Profil 1      
400 56 61 61 76 20 
500 60 65 70 91 31 
750 68 68 80 101 33 
1000 74 78 80 102 28 
1250 75 74 81 113 38 
1500 79 79 87 120 41 
2000 83 89 95 128 45 

Profil 2      
400 56 62 66 73 17 
500 60 70 80 87 27 
750 68 76 78 96 28 
1000 74 77 82 102 28 
1250 75 79 89 104 29 
1500 79 85 87 113 34 
2000 83 92 95 122 39 

Profil 3      
400 56 61 - 61 5 
500 60 68 80 87 27 
750 68 75 82 94 26 
1000 74 80 84 98 24 
1250 75 81 87 99 24 
1500 79 82 86 107 28 
2000 83 92 93 124 41 

Profil 4      
500 60 62 70 82 22 
1000 74 78 86 106 32 

*Antal dagar efter januari 1 
 
Den grovkorniga profilen har en lägre överensstämmelsegrad och detta kan bero på att det 
finita elementprogrammet är osäkert för små tidssteg vid snabba tiningsförlopp. Ett snabbt 
tiningsförlopp har det grovkorniga materialet då det har en låg latent värme och en hög 
termisk konduktivitet och analyserades därför med ett kort tidssteg. I analysen användes 1 dag 
(Hicks et al, 1985).  
 
Med hjälp av TDHC-programmet beräknades tjäldjupet och som senare kunde jämföras med 
resultaten från tjäldjupsberäkningar med hjälp av modifierad Berggrens ekvation. Ett ”n” 
värde på 1,0 i modifierad Berggren motsvarar värden använda i TDHC. Berggrenuttrycket ger 
överlag större tjäldjup men det finns ändå en god överensstämmelse mellan modellerna 
(Hicks et al, 1985).  
 
Egen kommentar: Varför denna tjäldjupsanalys utfördes är oklart. Det kan ha varit för att 
verifiera FEM-modellen. ”n”-värdet i modifierad Berggren benämns också psi, ψ. Antar psi 
värdet 1,0 motsvarar modifierad Berggrens ekvation Stefans formel. Stefans formel 
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överskattar alltid tjäldjupet eftersom värmekapaciteten i den frusna och ofrusna jorden 
försummas samt att jordens temperatur ofta är större än 0 °C under tjälgränsen (Knutsson, 
1981). Modifierad Berggrens ekvation enligt ekvation 2.4: 
 

F
L

X ⋅=
λψ 2     (ekv. 2.4) 

 
Tabell 10 Regressionsanalys för TI som en funktion av FI (efter Hicks et al, 1985). 

Sektion och 
referenstemperatur 

Regressionsekvation Korrelationskoeff. 
(R) 

R2 

Sektion 1: 29 °F TI = 18,350 + 0,280FI 0,956 0,915 
Sektion 2: 29 °F TI = 0,794 + 0,232FI 0,952 0,906 
Sektion 3: 29 °F TI = -35,332 + 0,221FI 0,895 0,801 

Sektion 1,2,4: 29 °F TI = 4,154 + 0,259FI 0,930 0,865 
Sektion 1: 30 °F TI = -10,051 + 0,271FI 0,956 0,914 
Sektion 2: 30 °F TI = -21,178 + 0,224FI 0,961 0,924 
Sektion 3: 30 °F TI = -48,793 + 0,206FI 0,899 0,808 

Sektion 1,2,4: 30 °F TI = -20,398 + 0,250FI 0,936 0,877 
Sektion 1: 32 °F TI = -46,439 + 0,242FI 0,961 0,923 
Sektion 2: 32 °F TI = -35,974 + 0,170FI 0,976 0,952 
Sektion 3: 32 °F TI = -59,660 + 0,172FI 0,864 0,747 

Sektion 1,2,4: 32 °F TI = -44,449 + 0,208FI 0,921 0,848 
 
Även ett försök att koppla tjällossningens längd till FI gjordes, den bästa anpassningen var 
tjällossningens längd till logFI.  
 
Tabell 11 Regressionsanalys för tjällosningens längd som en funktion av FI (efter Hicks et al, 1985). 

Sektion och 
referenstemperatur 

Regressionsekvation Korrelationskoeff. 
(R) 

R2 

Sektion 1: 29 °F D = -43,598 + 27,141 logFI 0,872 0,760 
Sektion 2: 29 °F D = -32,341 + 21704 logFI 0,890 0,792 
Sektion 3: 29 °F D = -60,133 + 29,780 logFI 0,752 0,565 

Sektion 1,2,4: 29 °F D = -39,771 + 24,985 logFI 0,834 0,696 
Sektion 1: 30 °F D = -54,133 + 29,643 logFI 0,892 0,795 
Sektion 2: 30 °F D = -42,876 + 24,198 logFI 0,908 0,824 
Sektion 3: 30 °F D = -70,668 + 32,273 logFI 0,774 0,599 

Sektion 1,2,4: 30 °F D = -50,496 + 27,541 logFI 0,858 0,736 
Sektion 1: 32 °F D = -67,846 + 32,333 logFI 0,896 0,802 
Sektion 2: 32 °F D = -56,589 + 26,897 logFI 0,916 0,840 
Sektion 3: 32 °F D = -35,788 + 19,381 logFI 0,628 0,394 

Sektion 1,2,4: 32 °F D = -63,760 + 30,088 logFI 0,883 0,779 

2.7 Införande av lastrestriktioner 
Baserade på FEM-analysen av de olika vägprofilerna utarbetades ett antal riktlinjer för 
lastrestriktioner och när de skall sättas in respektive lyftas. Referenstemperaturen valdes till 
29 °F (-1,7 °C). Det understryks att dessa riktlinjer inte skall anses vara den absoluta 
sanningen eftersom tjälproblematiken ofta är väldigt platsberoende. Två möjliga tidpunkter 
för lastrestriktioner bestämdes i originalstudien, en ”bör-nivå” och en ”måste-nivå” (Hicks et 
al, 1985).  
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2.7.1 Bör-nivå 
”Bör-nivån” infaller när 25 °F-dagar (ackumulerats efter starten på en tjällossningsperiod. 
Denna nivå motsvarar tjällossning ned till botten på bärlagret, det vill säga nivå 1 i Figur 5 
(Hicks et al, 1985).  

2.7.2 Måste-nivå 
”Måste-nivån” infaller då 50 °F-dagar ackumulerats och motsvarar då tjällossningsfronten är 
cirka 10cm (4tum) ned i undergrunden. ”Måste-nivån” motsvaras av nivå 2 i Figur 5.  
 
Dessa två nivåer passar bäst då tjällossningen infaller sent i februari till april eftersom 
referenstemperaturen 29 °F (-1,7 °C) används. Vid tjällossning tidigare än februari kan en 
något högre referenstemperatur vid beräknandet av TI ge bättre resultat eftersom solens vinkel 
mot jorden är lägre under midvintern. 31 °F (-0,6 °C) föreslås som referenstemperatur vid 
tjällossning tidigare än februari (Hicks et al, 1985).  

2.7.3 Tunna profiler 
För tunna profiler med cirka 5cm (2tum) asfalt eller mindre och cirka 15cm bärlager (6tum) är 
”bör-nivån” TI=10 °F-dagar och ”måste-nivån” 40 °F-dagar (Hicks et al, 1985).  

2.8 Lyftande av lastrestriktioner 
Lastrestriktionerna bör ligga till dess att hela tjälen tinat. Detta baserades på litteraturstudie, 
intervjuer och temperatur-analysen i TDHC-programmet. Två olika ekvationer för att 
prognostisera tjällossningens anges, ekvation 2.5-2.6. Båda baserades på regressionsanalys 
med FI som oberoende variabel (Hicks et al, 1985). Dessa ekvationer har inte konverterats till 
SI-systemet då de bygger på regressionsanalys och ingen sådan har utförts med konverterade 
värden.   
 

)(011,062,22)( FIdagarTid +=    (ekv. 2.5) 
där  Tid = tiden i dagar för att tjälen helt skall tina 

FI = frysindex (°F-dagar) 
 

)(01,025)( FIdagarTid +=    (ekv. 2.6)  
 
Ekvation 2.6 är en mer praktiskt användbar approximation av lösningen. Lösningen är en 
uppskattning för FI 400-2000 °F-dagar (cirka 200-100 °C-dagar). För områden med låga FI är 
lösningen konservativ (Hicks et al, 1986).  
 
Den andra metoden för att uppskatta tiden för tjällossningen använder TI som nyckeltal. TI 
baserat på 29 °F (-1,7 °C) referenstemperatur uppskattas genom regressionsanalys med 
oberoende variabeln FI. Ekvation 2.7 är från fallet med finkornig undergrund och 15% 
vattenkvot. När TI enligt ekvation 2.7 (approximerat ekvation 2.8) nås har vägprofilen tinat 
helt och lastrestriktionerna kan lyftas (Hicks et al, 1985). Exempelvis ger ekvation 2.6 och 
FI=500 °F-dagar ett TI=133,6 °F-dagar. Vägprofilen skall alltså ha tinat helt då TI=134 °F-
dagar ackumulerats.  
 

)(259,0154,4 FITI +=     (ekv. 2.7) 
 
En approximerad lösning av ekvation 2.7 presenteras i ekvation 2.8.  
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)(3,0 FITI =      (ekv. 2.8) 

2.9 Exempel vid användande av denna metod 
Platsen bör ha någorlunda överensstämmande vägprofil med studien i övrigt, i exemplet anges 
en tunn konstruktion bestående av: 
 

• 64mm asfalt (2,5 tum) 
• 150-200mm bärlager (6-8 tum) 
• Siltig undergrund 

 
På den aktuella platsen registreras endast temperaturen för att frysindex och töindex skall 
kunna beräknas. Temperaturen loggas max-min på dygnsbasis. Frysindex beräknas med 32 °F 
(0 °C) som bas och töindex med 29 °F (-1,7 °C) som referenstemperatur.  

2.9.1 Frysindex 
Frysindex är ett mått på storleken och varaktigheten på den negativa temperaturen under 
frysperioden. Frysindex beräknas enligt ekvation 2.9, medeltemperaturen enligt ekvation 2.10.  
 

∑ −= mTFI 0     (ekv. 2.9) 
där: 

( )LHm TTT −=
2
1

    (ekv. 2.10) 

där  TH = temperaturmax för dagen 
TL = temperaturminimum för dagen 

 
FIack i Tabell 12 är det ackumulerade frysindexet från starten på fryssäsongen. Fryssäsongen 
startar när Tm är mindre eller lika med 32 °F (0 °C) under ett antal på varandra följande dagar. 
Antar FI ett negativt värde, det vill säga att dygnsmedeltemperaturen är högre än 
frystemperaturen 32 °F (0 °C) minskar FIack. Fryssäsongen är i detta fall slut då 
dygnsmedeltemperaturen överstiger 29 °F (-1,7 °C, som är referenstemperaturen vid töindex) 
under flera på varandra följande dagar. 
 
Tabell 12 Exempel på insamlad temperaturdata (efter Hicks et al, 1985).  

Datum 
(start 

fryssäsong) 

Temperturmax 
för dagen,TH 

[°F] (°C) 

Temperaturmin 
för dagen, TL 

[°F] (°C) 

Dygnsmedel, 
Tm [°F] (°C) 

FI [°F-
dagar] 

(°C-dagar) 

FIack [°F-
dagar] 

(°C-dagar) 
11/18 32 (0) 22 (-5,6) 27 (-2,8) 5 (2,8) 5 (2,8) 
11/19 48 (8,9) 22 (-5,6) 35 (1,7) -3 (-1,7) 2 (1,1) 

2.9.2 Lastrestriktioner 
Vägprofilen som i detta fall bestod av 2,5tum asfalt, 6-8tum bärlager på ett siltigt 
undergrundsmaterial. Vägen är alltså en ”tunn” väg enligt kapitel 2.7.3 och därför är ”bör-
nivån” TIack=10 °F-dagar. TI baseras på 29 °F referenstemperatur. TI börjar ackumuleras när 
ett antal på varandra följande dagar haft en dygnsmedeltemperatur över 29 °F (-1,7 °C), 
tiningssäsongen börjar.  
 
Eftersom ett antal dagar över referenstemperaturen krävs kan TIack beräknas först när 
temperaturtrenden blir tydlig. Lastrestriktionen kan införas i tid om inte temperaturen ökar 
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markant och snabbt. Detta innebär att ”bör-nivån” (10 °F-dagar) nås vid 24/3 och att 
lastrestriktioner bör införas från och med den 25/3.  
 
Tabell 13 Temperaturdata 21/3-25/3 (efter Hicks et al, 1985). 

Datum 
(start 

tösäsong) 

Temperaturmax 
för dagen, TH 

[°F] (°C) 

Temperaturmin 
för dagen, TL 

[°F] (°C) 

Dygnsmedel,
Tm [°F] (°C) 

TI [°F-
dagar] 

(°C-dagar) 

TIack [°F-
dagar] 

(°C-dagar) 
21/3 43 (3) 22 (-2) 32 (0,5) 3 (2,2) 3 (2,2) 
22/3 47 (4) 16 (-1) 32 (1,5) 3 (3,2) 6 (5,4) 
23/3 40 (4) 23 (-0,2) 32 (1,9) 3 (3,6) 9 (9,0) 
24/3 44 (6) 20 (-0,3) 32 (2,9) 3 (4,6) 12 (13,6) 
25/3 51 (4) 18 (0,1)  34 (2,1) 5 (3,8) 17 (17,0) 

 
TIack med 29 grader Fahrenheits referenstemperatur (markerat med index 29 i ekvation 2.11), 
ökar från den 21/3 till 24/3 stadigt med 3 °F-dagar per dygn enligt ekvation 2.11: 
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2.9.3 Tid för tjällossningen 
Hur länge lastrestriktionerna bör ligga för att vägen helt ska tinas anges kunna uppskattas med 
de två metoderna beskrivna i kapitel 2.8. Totalt ackumulerat FI för exempelsituationen var 
1757 °F-dagar.  

2.9.3.1 Metod 1 
Metod 1 ger enligt ekvation 2.12 antal dagar tjällossningen fortgår räknat från den dag 
tjällossningsperioden startar: 
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   (ekv. 2.12) 

 
Slutdatum för tjällossningen och lastrestriktionerna skulle alltså vara 42dagar efter den 21/3, 
det vill säga den 2/5.  
 
En förenkling av ekvation 2.12 föreslås också i Hicks et al, 1985. I detta fall erhålls exakt 
samma svar med ekvation 2.12 som med den förenklade versionen enligt ekvation 2.13. 
Varför den förenklade ekvation utvärderats är oklart och det beskrivs inte i referensen. 
Orsaken kan vara att den är något mer praktiskt tillämpbar än ekvation 2.12. 
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2.9.3.2 Metod 2 
Metod 2 som baseras på att vägen tinat helt då ett visst TIack uppnåtts ger att tjällossningen är 
avslutad då TIack är 459 °F-dagar enligt ekvation 2.14.  
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Enligt temperaturdata i Tabell 14, ett utdrag ur data från Hicks et al, 1985, ger att det sökta 
TIack uppnås den 7/5. Differensen mellan de båda metoderna är 5 dagar men båda 
tillvägagångssätten visar på att tjällossningen avslutas i början på maj. Hur detta 
överensstämde med verkligheten anges inte i exemplet.    
 
Tabell 14 Temperaturdata mellan den 3/5-12/5 (efter Hicks et al, 1985). 
Datum Temperaturmax, 

TH [°F] 
Temperaturmin, 

TL [°F] 
Dygnsmedeltemp,

Tm [°F] 
Töindex, 
TI [°F-
dagar] 

TIack 
[°F-

dagar] 
3/5 54 39 46 17 423 
4/5 56 42 49 20 443 
5/5 44 30 37 8 451 
6/5 54 24 39 10 461 
7/5 64 27 46 17 478 
8/5 61 41 51 22 500 
9/5 53 27 40 11 511 
10/5 38 25 32 3 514 
11/5 49 30 40 11 525 
12/5 56 36 46 17 542 

 
En förenklad variant av ekvation 2.14 föreslås också av Hicks et al enligt ekvation 2.15. 
Enligt ekvation 2.15, en något mer praktiskt tillämpbar ekvation än ekvation 2.14, erhålls att 
tjällossningen är avslutad när TIack överstiger 527 °F-dagar. Enligt ekvation 2.14 avslutas 
tjällossningen efter 459 °F-dagar.  
 
Beroende på om ekvation 2.14 eller 2.15 används för att beräkna tjällossningens längd kan 
lastrestriktionerna lyftas 6/5 eller 12/5 enligt Tabell 14. Resultatet från ekvation 2.15 är mer 
konservativt jämfört med ekvation 2.14 som visar på att tjällossningen avslutas tidigare.  
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2.10 Ursprungliga rekommendationer 
Referenstemperaturen som skall användas är 29 °F (-1,7 °C) istället för 32 °F (0 °C). När TIack 
når 25 °F-dagar bör lastrestriktionerna införas och en lastreduktion med 40-50% är lämplig 
(Hicks et. al, 1985). Det anges dock inte om det är axelvikt, bruttovikt, nettovikt eller totalvikt 
som ska reduceras.   
 
Ekvationerna framtagna i studien har högre överensstämmelse då undergrunden är finkornig 
än grovkornig och fungerar bäst då tjällossningen inleds på våren (sent i februari till april) på 
grund av valet av referenstemperatur. Vid tjällossning under vintern är solens vinkel mot 
markytan lägre och detta medför att en högre ”base temperature” exempelvis 31 °F (-0,6 °C) 
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bör användas vid TI-beräkning. Under midvintern visar den insamlade datan på att 
molntäckningen är högre i de flesta områden vilket påverkar beräkningen (Hicks et. al, 1985).   
 
Egen kommentar: Med ”base temperature” antas det att referensen menar referenstemp eller 
att bärlagret har en annan temperatur. Referensen kan avse att TI baseras på 31 °F och då är 
det referenstemperaturen som det hänvisas till. Vad som verkligen menas är inte helt klart.  

2.11 Verifiering av konceptet 
Grundkonceptet har vidareutvecklats och kontrollerats av andra (bl. a Yesiller et al 1996; 
Bullock et al, 1998; Worel, 1999;  2Ovik et al 2000) efter analyser utförda av WSDOT 
beskrivna i kapitel 2.1-2.9. Bland annat har en jämförande studie mellan tjälgränsmätare och 
rekommendationer från WSDOT och ekvationer för tjällossningslängden och gränsvärde för 
ackumulerad TI utförts.  
 
Den jämförande studien mellan mätningar med tjälgränsmätare och den av WSDOT 
framtagna modellen (ekvation 2.16, 2.18) konstaterade att WSDOT-modellen fungerade 
bättre för finkorniga jordar än för grövre material, vilket även konstateras i Hicks et al, 1985. 
Tjälgränsmätarna visade på en tidigare tjällossning än WSDOT-modellen vilket alltså innebär 
att WSDOT visar på en längre period med lastrestriktioner än vad som verkligen behövs 
(Yesiller et al, 1996). Längden på tjällossningsperioden är D i ekvation 2.17.  
 

( )∑ −= mperaturreferensteTTI dagsmedel     (ekv. 2.16) 
 

25018,0 += FID     (ekv. 2.17) 
  

FITI 3,0=      (ekv. 2.18) 
    
Ekvation 2.17 och 2.18 härrör från regressionsanalys av resultat från värmeflödessimuleringar 
av finkorniga underbyggnadsmaterial vid ett FI av 400-2000 °F-dagar (cirka 200-1000 °C-
dagar). Ekvationerna 2.17 och 2.18 redovisar en alltför kort tjällossningsperiod (för låga 
värden) då FI är i den nedre delen av intervallet 200-1000 °C-dagar (Bullock et al, 1998). 
Ekvation 2.17 är liknande ekvation 2.5 medan 2.18 är exakt samma som ekvation 2.8. Varför 
en annan ekvation (2.17) än originalekvationen (2.5) anges är inte beskrivet i referensen.  
 
Egen kommentar: Frostmängder i Sverige som jämförs med frostmängder använda i analysen 
visar om den amerikanska referensen beaktat liknande köldförhållanden som de i Sverige. 
Enligt kapitel 2.11 påvisar de föreslagna ekvationerna för kort tjällossningsperiod om FI finns 
i den nedre delen av det testade frysindexintervallet 200-1000 °C-dagar. Frostmängdskartor 
har visat att stora delar av Sverige finns i det övre intervallet av frysindex (200-1000 °C-
dagar) vilket i detta fall är positivt.  
 
US Forest Highway Research Montana utförde en studie som visade att bärförmågeminskning 
vid tjällossningsperioden skulle kunna prognostiseras genom temperaturdata. När bärlagret 
tinade sjönk bärförmågan drastiskt vilket pekade på att timing vid införandet av 
lastrestriktioner (eng. spring load restrictions, SLR) är viktigt (2Ovik et al, 2000).  
 
En studie utförd i South Dakota drog slutsatsen att lufttemperaturen kan användas till att 
prognostisera tjällossningen baserat på kriteriet från WSDOT. En jämförelse mellan WSDOT-
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modellen och temperatursensorer under markytan visade på att WSDOT-modellen fungerar 
men behöver fältkalibreras (2Ovik et al, 2000).  
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3 Utveckling av prognosmodellen 
Modellen framtagen i Washington har utvecklats i Minnesota av Mn/DOT. 
Referenstemperaturen som enligt WSDOT var konstant 29 °F ändras i den senare versionen 
under våren i 0,9 °F-intervall (0,5 °C-intervall) från 29,3 °F (-1,5 °C) den första februari till 
14,9 °F (-9,5 °C) enligt Tabell 15. Mellan den första juni och sista januari är 
referenstemperaturen 32 °F (0 °C) (Mn/DOT, 2009).  
 
Skillnaden mellan den version som kalibrerats och den ursprungliga versionen ges av följande 
korta exempel. Mars 22 är referenstemperaturen 23 °F (-5 °C) enligt Tabell 15 och då skulle 
töindex enligt ekvation 2.16 vara 2 °F-graddagar (1,1 °C-graddag) om 
dygnsmedeltemperaturen var 25 °F (-3,9 °C). Hade istället den ursprungliga 
referenstemperaturen 29 °F (-1,6 °C) använts hade denna dag varit en frysdag (töindex < 0) 
och töindex hade istället reducerats.  
 
Referenstemperaturen ändras för att ta hänsyn till solens ökande intensitet under vårens 
tjällossningsperiod. Då soltiden och värmeintensiteten ökar, minskar lufttemperaturen som ger 
upphov till tining i vägkonstruktionen. Solens intensitet och således värmeinstrålningen 
justeras genom att referenstemperaturen som börjar på 32 °F (0 °C) sänks med 2,7 °F (1,5 °C) 
under den första veckan i februari och sedan med 0,9 °F (0,5 °C) per vecka till den sista maj 
(MnDOT, 2009).    
 
Tabell 15. Referenstemperatur under året (MnDot, 2009). 

Datum Referenstemperatur °F (°C) 
Jan 1-Jan31 32 (0) 
Feb 1-Feb 7 29,3 (-1,5) 
Feb 8-Feb14 28,4 (-2,0) 

Feb 15-Feb 21 27,5 (-2,5) 
Feb 22-Feb 28 26,6 (-3,0) 
Mar 1-Mar 7 25,7 (-3,5) 
Mar 8-Mar 14 24,8 (-4,0) 
Mar 15-Mar 21 23,9 (-4,5) 
Mar 22-Mar 28 23,0 (-5,0) 
Mar 29-Apr 4 22,1 (-5,5) 
Apr 5-Apr 11 21,2 (-6,0) 
Apr 12-Apr 18 20,3 (-6,5) 
Apr 19-Apr 25 19,4 (-7,0) 
Apr 26-Maj 2 18,5 (-7,5) 
Maj 3-Maj 9 17,6 (-8,0) 

Maj 10-Maj 16 16,7 (-8,5) 
Maj 17-Maj 23 15,8 (-9,0) 
Maj 24-Maj 30 14,9 (-9,5) 
Jun 1-Dec 31 32,0 (0) 

    *Fahrenheit till Celsius grader efter http://www.wbuf.noaa.gov/tempfc.htm 
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4 Praktisk användning av modellen 

4.1 Minnesotas process vid införandet av lastrestriktioner 
De olika distrikten anmäler till direktören för ”Office of Materials & Road Research” innan 
den 30:e november vilka vägar som skall tillhöra det nedsatta (restricted) vägnätet 
nästföljande år. Vägarna samlas i ”Road Restriction Map”, som finns att tillgå elektroniskt på 
MnDOT ”Materials & Road Research”. För att förmedla vägens skick till användarna finns 
information att tillgå via gratistelefonnummer, hemsida och e-post. Hemsidan uppdateras 
snabbare och ger mer detaljerad information än gratisnumret, e-post går ut automatiskt vid 
uppdateringar (här antas att användaren kan prenumerera på uppdateringar om valfri 
vägsträcka) (MnDOT, 2009).     

4.1.1 Tredygnsprognosen styr 
När lastrestriktionerna skall införas bestäms för varje zon med hjälp av uppmätta och 
prognostiserade lufttemperaturer. Det kriterium som används är att töindexet (TI, ekvation 
2.15 och 4.1) enligt tredygnsprognosen skall ha nått ett kumulativt värde av 25 °F-dagar (15 
°C-graddagar) och att efterföljande flerdygnsprognoser visar på fortsatt ökande TIack. 
Tredygnsprognosen ligger till grund för att en tre dagars förvarning finns innan 
lastrestriktioner införs samt att lastrestriktionen skall ha införts vid början av tiningen. (www2, 
2009-10-13). Timing vid införandet av lastrestriktioner är viktigt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv (2Ovik et al, 2000) eftersom vägens kapacitet ska maximeras utan att vägen körs 
sönder. 
 

∑ −= )( mperaturreferensteemperaturmedeldagstTI  (ekv. 4.1) 
 
Deflektionsmätningar, tjäldjupsmätningar och lufttemperaturobservationer vid 
testanläggningen Mn/ROAD visar att tjällossningen inleds vid ett kumulativt töindex av 25 
°F-dagar (15 °C-dagar). Kriteriet baseras på att ett kumulativt töindexvärde på 25 °F-dagar 
(15 °C-dagar) nås (tredygnsprognosen) och att de efterföljande dygnens prognos 
(femdygnsprognosen) tyder på att töindex fortsätter att öka (www1, 2009-10-12). 
Tredygnsprognosen används därför att den ger tre dagars notis innan lastrestriktioner införs 
och en möjlighet för väganvändarna att planera.  
 
Kumulativt töindex (TIack) är det ackumulerade töindexet under vintern, startvärdet är 0 °F-
graddagar. Med dagligt töindex avses den mängd av dygnsmedeltemperaturen som är högre 
än referenstemperaturen för dagens datum. Referenstemperaturen ändras under våren i 0,9 °F-
intervall (0,5 °C-intervall) från 29,3 °F (-1,5 °C) den första februari enligt Tabell 15. Mellan 
den första juni och sista januari är referenstemperaturen 32 °F (0 °C) (MnDOT, 2009). Det 
kumulativa töindexet TIack benämns CTI (cumulative thaw index) i vissa engelska källor, se 
bland annat Mn/DOT, 2009.   
 
Under de dagar där frysning sker (dygnsmedeltemperaturen är under noll) reduceras TIack med 
halva frysindex för den dagen. För frysindex finns ingen referenstemperatur, som för 
töindexet, utan frysindex ökar då temperaturen är under 0 °C (se egen kommentar nedan). 
TIack kan aldrig anta ett negativt värde utan noll är det minsta värdet för det kumulativa 
töindexet (Mn/DOT, 2009).  
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Egen kommentar: Huruvida frysindex ökar vid temperaturen 32 °F (0 °C) grader eller om 
frysindex ökar då den går under referenstemperaturen för TI (till exempel 29 °F=-1,7 °C) 
anges inte utan det antas att frysindex ökar från 0 °C. Vidare kan också sägas att en dag är 
antingen en tö-dag eller en frys-dag eftersom det handlar om dygnsmedeltemperaturen. Detta 
innebär att när det dagliga töindexet är positivt är frysindex noll samt att töindex är noll om 
frysindex är positivt.  

4.1.2 Slutdatum för lastrestriktionerna 
Slutdatum för lastrestriktionerna är individuellt för varje tjälzon och bestäms med hjälp av 
tjäldjupsmätare, temperaturprognoser och andra nyckelindikatorer som mäts på flera ställen 
inom varje zon. Urtjälningshastigheten beror på ett antal variabler som maximalt frostdjup, 
vattenkvot och vårvädershistoria. På grund av dessa faktorer kommer lastrestriktionerna att 
vara olika från år till år men MnDOT har en åtta veckors policy som innebär att 
lastrestriktionerna skall lyftas inom åtta veckor om inte något extraordinärt händer (MnDOT, 
2009). 
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5 Lastrestriktioner eller ej 
I Norge och i Minnesota har det undersökts om det är ekonomiskt försvarbart att införa 
lastrestriktioner under tjällossningen. I Norge har en utredning visat att de skador som 
uppkommer då lastrestriktioner inte används uppvägs av den samhällsekonomiska vinsten vid 
full last på vägarna. En 10-tonsklassning på alla vägar skulle innebära 20M$ i uppskattad 
kostnadsökning medan den ekonomiska vinningen uppskattades till 44M$. Detta leder till ett 
överskott på 24M$ genom att inte införa lastrestriktioner (Bullock, 1998).  
 
Frågan om lastrestriktionernas vara eller inte vara har väckts på fler håll än i Norge. Inom 
MnDOT har också detta alternativ undersökts. Slutsatsen som drogs var att alla asfalterade 9-
tonsvägar inte bör innefattas av Minnesotas nuvarande policy angående lastrestriktioner vid 
tjällossning. Denna Minnesotarapport baseras på att det finns en samhällsvinst kopplad till att 
minska fordons färdsträcka (VKT = vehicle kilometer of travel) eller färdtid. Lastbilar måste 
köra mindre lastade, köra omvägar eller byta fordonsslag om lastrestriktioner införts. 
Brottypen som beaktas i studien är enbart spårbildning (enligt vad som till synes anges i 
referensen). Den ökade kostnaden för reparationer och underhåll kan betalas genom 
införandet av en årlig summa per fordon. Den ökade underhållskostnaden till följd av att inga 
lastrestriktioner används uppskattas till 42$ per fordon om alla 9-tonsvägar innefattas av 
förslaget eller 501$ om 7-tonsvägarna skall uppgraderas till 9ton. Alternativt skulle ett påslag 
på drivmedel (diesel för det är främst tunga fordon som gör skada) på 0,005$/gallon vara 
tillräckligt om inga 7-tonsvägar uppgraderas till 9-ton (structural overlay) och medan 
0,064$/gallon påslag krävs för en uppgradering (Levinson et al, 2005). Med dagens valutakurs 
(100115) är ökningen 1öre/liter eller 12öre/liter beroende på om 7tonsvägarna skall 
uppgraderas. I rapporten utgår de från nuvarande lastrestriktionspolicy i Minnesota. Huruvida 
ett bättre beslutsförfarande vid införandet av lastrestriktioner (minimera onödiga 
avstängningar) skulle påverka resultaten i Levinson, 2005 diskuteras inte i rapporten.  
 
Egen kommentar: Att notera i diskussionen kring lastrestriktioner eller ej är att 
pengasummorna som nämns är uppskattningar och inga definitiva sanningar, oavsett om de 
talar för eller mot lastrestriktioner.  
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6 Möjlig implementering i Sverige 
I Doré et al, 2005 beskrivs hur en ”fältkalibrering” av modellen utförs och detta 
implementeringsförfarande bör kunna användas vid eventuella försök med metoden i svenska 
förhållanden. I kapitel 6.1 nedan beskrivs de viktigaste stegen vid en eventuell 
implementering. En något mer utvecklad version på svenska finns i Berglund, 2009. 
Implementeringen har beskrivits utförligt i Doré et al, 2005. 

6.1 Vad behöver mätas? 
Prognosmodellen beskrivs som en rak och enkel metod för att förutse tjällossningen genom 
användandet av lufttemperaturen. Accepteras analysmodellen beskriven i kapitel 2 är det 
första som måste bestämmas referenstemperaturen på den aktuella platsen. För att bestämma 
referenstemperaturen plottades den uppmätta temperaturen under asfalten mot uppmätt 
dygnsmedeltemperatur. Plotten från Ontario redovisas i Figur 6. Regressionsanalys ger att 
asfalttemperaturen är 0 °C då lufttemperaturen är -3,4 °C (Doré, 2005). Den 
referenstemperatur som skall användas i detta fall är alltså -3,4 °C eftersom det är luftens 
dygnsmedeltemperatur innan marken börjar tina (över 0 °C).  
 

• Det kan konstateras att markytans temperatur och dagsmedeltemperaturen behöver 
mätas. Lufttemperaturen kan som beskrivits tidigare mätas med en max-
/mintermometer medan marktemperaturen mäts med givare i marken. 

 
Egen kommentar: Skulle tjälgränsmätare installeras vid ett fältförsök skulle information över 
tjälgränsens rörelser i vägkonstruktionen erhållas. I förlängningen skulle detta också kunna 
verifiera hur bra modellen fungerar eller i alla fall visa på vilket djup konstruktionen tinar när 
modellen visar att tining infaller. 

 
Figur 6 Asfalttemperatur mot dygnsmedeltemperatur (Doré et al 2005). 
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För att bestämma tröskelvärdet, det värde då ackumulerat töindex når ”bör-nivån” (se kapitel 
2.6), beräknas töindex för föregående år. Temperaturen under asfalten plottas sedan mot 
töindex baserat på platsens referenstemperatur (Doré, 2005). Skapas luftens medeltemperatur 
från fler värden än ett år skapas ett bättre underlag för töindexets gränsvärde. Baserat på 
tröskelvärden i Washington State 14 °C-dagar (25 °F-dagar), Minnesota 14 °C-dagar (25 °F-
dagar) med efterföljande ökning av TI baserat på väderprognos, Ontario 13 °C-dagar (~23 °F-
dagar) kan det förväntas att tröskelvärdet ligger under 100 °C-dagar även i Sverige och 
intervallet 0-100 °C-dagar bör därför studeras. Ett exempel från Ontario redovisas i Figur 7, 
där temperaturen under asfalten finns på y-axeln och töindex i graddagar finns på x-axeln. 
Regressionsanalysen ger att töindex är 12,7 °C-dagar när temperaturen är 0 °C under asfalten 
och bärlagret alltså börjar tina.  
 

• Den aktuella platsens töindex från föregående år skall framräknas för att användas i 
regressionsanalysen för att kunna bestämma ett gränsvärde för TIack i 
prognosmodellen. . 

 

 
Figur 7 Asfalttemperatur mot TI (Doré et al 2005). 

6.2 Hur samla in data? 
Trafikverket har VViS-stationer placerade i ett relativt tätt nät i Sverige vilket ger att mycket 
klimatdata finns. Vissa VViS-stationer är beskaffade med en typ av temperaturmätare i vägen. 
Dessa mäter temperaturen på flera djup inklusive nära vägytan. En schematisk bild av 
temperaturgivarna placerade i vägkroppen och VViS-stationen presenteras i Figur 8.  
 
Modellen fungerar bättre på finkornig (<=siltig) undergrund enligt kapitel 2.9 och 2.11 så 
någon slags markundersökning bör eventuellt utföras. Undergrunden kan också verifieras från 
Trafikverkets sida eller via markkartor.  
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Figur 8 Schematisk bild över VViS-station med temperaturgivare i vägkropp, ej skalenlig (egen figur, 
2009). 
 
Mätningar med fallviktsdeflektometer bör utföras för att få en referens till när tjällossningen 
faktiskt börjar, det vill säga när deflektionerna kraftigt ökar. En samtida insamling av 
temperaturer från VVIS-stationer eller från en för ändamålet speciell mätstation ger den 
indata som den temperaturbaserade prognosmodellen, ”Minnesotamodellen”, behöver för att 
en analys ska kunna göras. När denna analys har utförts jämförs ”Minnesotamodellens” 
resultat med fallviktsdeflektometermätningarnas resultat. För att få än mer information om 
hur tjälen varierar i marken kan en tjälgränsmätare kan också installeras på teststräckan.  

6.3 Framtida arbete 
Ska modellen testas i Sverige behövs ett underlag av klimatdata med främst 
yttemperaturmätningar tillsammans med lufttemperaturer på aktuella platser. Detta möjliggör 
framräknandet av TIack och ett gränsvärde för TIack. Insamlad klimatdata används för att räkna 
bakåt för att bestämma gränsvärde och referenstemperatur för den aktuella platsen. Samtida 
mätningar med fallviktsdeflektometer eller någon annan branschnära ”referensmetod” utförs 
för att bestämma när tjällossningen verkligen inträder. Detta skulle tillsammans med insamlad 
bearbetad klimatdata användas för att kontrollera hur fel eller rätt modellen prognostiserar. 
 
Mätningar under våren bör alltså ske om inte klimatdata från tidigare år kan erhållas från 
VViS-stationer. Det allra mest kostnads- och tidseffektiva vore om det fanns klimat- och 
vägtemperaturdata att tillgå från VViS-stationer eller från någon annan källa. Data från en 
VViS-station på en vägsträcka där det även utförts fallviktsmätningar vore optimalt. Med 
dessa data kan modellens nyckeltal, referenstemperatur och gränsvärde för TI, framräknas 
samtidigt som både fallviktsmätningar och temperaturgivare i väg ger en korrelation av 
modellen gentemot verkliga tjälförhållanden.   
 
De VViS-stationer som eventuellt kan användas bör vara placerade i olika områden där det 
finns tjälproblem till exempel Norrbotten, Värmland för att få mer klimatdata från fler platser. 
På detta sätt kan också upplösningen på referenstemperaturen och gränsvärdet för TIack 
undersökas genom att modellens resultat baserat på klimat- och vägdata från enbart ett 
område eller från flera områden jämförs med varandra. Efter tester av modellen med hjälp av 
klimatdata insamlad genom VViS och eventuella data från fallviktsmätningar kan ett första 
utlåtande om modellens vara eller icke vara ges. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Antagen termisk gradient och en fast temperatur på cirka 15m ned i markprofilen verkar 
rimligt. Modellen är endimensionell vilket inte verkligheten är men den typen av antaganden 
görs ofta vid FEM-modellerande av konstruktioner av den aktuella typen. En del ingående 
värden i modellen verkar uppskattade istället för uppmätta (t ex långvågig strålning).  
 
De vägprofiler som användes till analysen liknar de vägprofiler som finns i Sverige och därför 
finns inget hinder till att modellen inte skulle kunna fungera i Sverige. Modellen är utvecklad 
för asfaltprofiler och det finns angivet kriterier för tunna profiler. En tunn profil kan mest 
troligt räknas som en ej belagd väg. Den egentliga innebörden av belagd eller inte belagd är 
att TI-tröskelvärdet bör vara lägre för en icke belagd väg i och med att asfalten isolerar något. 
På grusvägar kan ett hårt packat slitlager eller oljegruslager likna ett tunt lager asfalt.  
 
Referenstemperaturen storleksområde kan också diskuteras. Minnesota har samma 
referenstemperatur i hela den tjälpåverkade delen av staten. Sverige är dock väldigt avlångt 
med vitt skiljande frostindex så en nyanserad referenstemperatur kan vara nödvändig. Visar 
inledande tester på intressanta positiva resultat kan ytterligare kalibrering utföras genom att 
referenstemperaturen studeras och eventuellt ändras för att erhålla en bättre modell av 
verkligheten.  
 
Den kalibrering av modellen som utförts i Minnesota, genom att använda en variabel 
referenstemperatur, förklaras med att de då anser att modellen bättre kan hantera solens 
ändrade vinkel mot jordytan och intensitet under våren. Det finns inga referenser som 
beskriver om den ändrade referenstemperaturen är resultatet av mätningar liknande de som 
sammanställts i Tabell 7 eller om det enbart är ett sätt för att erhålla bättre korrelation med 
aktuella tjällossningsförhållanden. 

7.1 Fördelar 
• Enkel och rak metod. 
• Temperaturdata är lättillgängligt. 

o Det finns ett relativt tätt nät med väderstationer som samlar in data i Sverige.  
o Enkel datainsamling med enbart max-/mintermometer (efter etablering av 

metoden och eventuella justeringar) eller direkt från VViS-stationer. 
• Snabbt praktiskt tillämpbar och enkel, vilket är kostnadseffektivt. 

7.2 Nackdelar 
• Det finns frågetecken kring hur väl denna modell kan överensstämma med klimatet i 

Sverige.   
• Alltför dålig överensstämmelse gentemot verkligheten är ej önskvärd eftersom att 

målet är att effektivisera tjälrestriktionerna.  
o Hur väl denna metod överensstämmer med verkligheten där modellen används 

finns inte beskrivet i referenserna. Men eftersom modellen används bör det 
vara ett tecken på att den fungerar relativt väl eller som minst är en metod där 
kostnadsbesparingar på grund av användandet överskuggar felmarginalen.  

o Det kommer vara mycket svårt att få en bra överblick av läget på alla mindre 
vägar. I slutändan är det ändå vägsträckans svagaste punkt som styr 
framkomligheten.  
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