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Ändringar och tillägg till VTI notat 38-2003 
I avsnitt 7.1 definieras snödrev som att vindhastigheten ska uppgå till minst VD men 
högst VSV1 m/s samtidigt som drevbenägen snö förekommer. 
 
I Vägverkets ersättningsmodell har ”men högst VSV1” utgått. 

 
I kapitel 9 och avsnitt 9.5, punkt 2 anges som varaktighetskrav för snödrev att detta ska 
pågå minst 4 timmar i följd, alternativt ≥ TD timmar i följd. I avsnitt 9.5 punkt 2 anges 
också att värdet på TD bestäms av varje region.  

 
Varaktighetskravet för snödrev ersätts i Vägverkets ersättningsmodell av följande: 
Vindhastigheten uppgår till minst 6 m/s i genomsnitt under minst 4 timmar i följd. 
Varaktighetskravet, TD, har således standardiserats till 4 timmar. 
 
I avsnitt 9.3, punkt 2 anges: Om SV1 förekommer ≥ TSV1 timmar i följd någon gång 
under det avgränsade vädertillfället så klassas detta vädertillfälle som ersätt-
ningsberättigat SV1. Under samma punkt anges också: Värdet på TSV1 bestäms av varje 
region. 
 
Varaktighetskravet för SV1 ersätts i Vägverkets ersättningsmodell av följande: 
Vindhastigheten uppgår till minst 10 m/s i genomsnitt under minst 6 timmar i följd. 
Varaktighetskravet, TSV1, har således standardiserats till 6 timmar. 
 
I avsnitt 9.3, punkt 4 anges: Under tiden som ett SV1-tillfälle pågår och T SV1 efter 
timmar därefter beräknas inga väderutfall av typ snödrev, snöfall och halka eftersom 
ersättningen för SV1-tillfället plus efterföljande T SV1 efter timmar går före. Om däremot 
fler SV1- eller SV2-tillfällen förekommer inom T SV1 efter timmar efter att ett SV1-
tillfälle tagit slut, så förlängs sluttidpunkten. Värdet på T SV1 efter bestäms av varje 
region. 

 
I Vägverkets ersättningsmodell har T SV1 efter utgått och ersättning för SV1 utgår enligt 
figur 81.1. 

 
I avsnitt 9.3, kommentar 2 refereras till regelverket DRIFT 96. Detta är numera ersatt av 
ATB VINTER 2003 (VV publikation 2002:148) och VINTER 2003 (VV publikation 
2002:147). 
 
I avsnitt 9.4, punkt 1 anges: Värdena på I SV2 och T SV2 bestäms av varje region. 

 
I Vägverkets ersättningsmodell har varaktigheten, T SV2, standardiserats till 15 timmar. 

 
I avsnitt 9.4, punkt 2 anges: Under tiden som ett SV2-tillfälle pågår och T SV2 efter 
timmar därefter beräknas inga väderutfall av typ snödrev, snöfall och halka eftersom 
ersättningen för SV2-tillfället plus efterföljande T SV2 efter timmar går före. Om däremot 
fler SV2- eller SV1-tillfällen förekommer inom T SV2 efter timmar efter att ett SV2-
tillfälle tagit slut, så förlängs sluttidpunkten. Värdet på TSV2 efter bestäms av varje 
region. 
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I Vägverkets ersättningsmodell har TSV2 efter utgått och ersättning för SV2 utgår enligt 
figur 81.2. 
I avsnitt 9.7, punkt 1 anges: Inte heller under pågående SV1- eller SV2-tillfällen och 
upp till TSV1 efter respektive TSV2 efter timmar därefter prövas några väderutfall med halka. 

 
I Vägverkets ersättningsmodell har T SV1 efter och TSV2 efter utgått. 

 
I avsnitt 9.7, punkt 4 anges: Till varje halktyp knyts en längd på väderutfallet, THN, THT, 
THR2, THR1 respektive THS timmar. Väderutfallens längder, som bestäms av varje region, 
kan variera under vintersäsongen.  
 
I Vägverkets ersättningsmodell har väderutfallens längder standardiserats till 4 timmar 
för alla halktyper under hela vintersäsongen. 
 
I Vägverkets ersättningsmodell testas varaktighet för snödrev, särskilt väder 1 och 
särskilt väder 2 enligt följande tillägg. 

 
Metoden för test av varaktighet för snödrev framgår av följande exempel. 

 
Förutsättningar:  
• Vindhastigheten ska uppgå till minst 6 m/s i genomsnitt under minst 4 timmar i 

följd. 
• Efter timme 16 är vindhastigheten lägre än 6,0 m/s. 
 
Timme 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Vindhastighet 5,0 6,1 6,3 5,9 7,1 6,8 5,8 6,2 4,6 
Vädersituation - D D - D D - D - 
Avgränsning av drev  <-----------------  7 timmar  ----------------->  
Medelvindhastighet  <------------------  6,3 m/s  ------------------>  
Medelvindhastighet     <-----  6,5 m/s  ------->  
 
Under 7-timmarsperioden 9-15 uppgår vindhastigheten i genomsnitt till 6,3 m/s. 
Villkoret för varaktighet är alltså uppfyllt. Det finns även kortare perioder än 7 timmar 
som uppfyller kravet på varaktighet, t.ex. 4-timmarsperioden 12-15, då vindhastigheten 
i genomsnitt uppgår till 6,5 m/s. 

 
Test av varaktigheten för särskilt väder 1 går till på samma sätt som för snödrev. 

 
Test av varaktighet för särskilt väder 2 görs enligt en något annorlunda metod där man 
inte utgår från ett avgränsat vädertillfälle. Se avsnitt 9.4. 

 
Följande delar av notat 38-2003 utgår. 
− Avsnitt 9.7, punkt 6.  
Samtidigt ändras avsnitt 9.7, punkt 7 till följande: Halktypen under den timme med 
halka som följer närmast efter väderutfall H1 enligt ovan identifieras och steg 5 
upprepas tills det först avgränsade halktillfället är avklarat. Därefter behandlas nästa 
halktillfälle på samma sätt. 
− Avsnitt 9.7, exempel 1, 2, 3 och 4. 
− Avsnitt 9.8, exempel 1, 4, 5 och 6.  


