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FÖRORD 

1 dessa riktlinjer för verksamheten inom vinterväghllningen beskrivs de 
principer och riktlinjer, enligt vilka de ailmänna vägarna underhlls vintertid 
och som garanterar framkomligheten p vägarna. Riktlinjerna definierar ser-
vicenivn p vägnätet vintertid och de nödvändiga kvalitetskraven för denna 
niv. 1 riktlinjerna har ocks beskrivits de centrala mluppställningar, beslut 
och förväntningar som riktiinjerna baserar sig p och som inverkar p dem. 
Riktlinjerna gäller enhetligt hela landet, men de tillämpas i enhighet med det 
överenskomna tiIlvägagngssättet enligt de regionala och lokala behoven 
och förhIlandena i olika delar av landet. 

Man har utgende frän dessa riktlinjer utarbetat separata, noggrannare kva-
litetskrav, som fungerar som kvalitetskrav för vinterunderhllsentreprenader-
na. Riktiinjerna tillämpas ocks p de kvalitetsplaner som utgör en central 
del av entreprenadverksamheten och som har en central roll vid sidan av 
kvalitetskraven för att kvaliteten skall förverkligas och säkras enligt riktlinjer-
na. 

Riktiinjerna har utarbetats som en del av Vägförvaltningens planeringspro-
cess i frga om planeringen av vägtrafiksystemet, och man har i dessa linjer 
beaktat kommunikationsministeriets senaste riktlinjer för trafiken. 1 samband 
med utarbetandet av riktlinjerna har man ordnat ett seminarium för intresse-
grupperna tidigare har gett om hela planeringsarbetet för riktiinjerna för väg-
hllningen. 

Riktlinjerna har utarbetats av en intern arbetsgrupp vid Vägförvaltningen. 
Matti Höyssä, Jukka Jääskö, Jukka Karjalainen, Heikki Lappalainen, Anne 
Leppänen, 011i Penttinen, Juha Salmenkaita, Aki Tarkkanen, Saara Toivo-
nen och Hannu Tolonen. 

Helsingfors, aprit 2001 

Vägförvaltningen 
Planering av vägtransportsystemet 
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INLEDNING 

1 INLEDNING 

Riktlinjerna för vinterväghllningen är en del av den strategiska väghll-
ningsplaneringen. 1 riktlinjerna definieras seMcenivn p vägnätet vintertid 
utgende frn vinterunderhället. Vinterväghllningen p hela det alimänna 
vägnätet baserar sig $ dessa riktlinjer och de principer som framställs i 
dem. Riktiinjerna tillämpas i olika delar av landet enhigt de lokala förhllan-
dena och trafikens behov. P huvudvägarna strävar man efter en enhetlig 
niv. Klimatförhllandena i de olika delama av landet inverkar dock pä att 
den servicenivä och det väglag som trafikanterna upplever kan variera pä 
olika häli 1 landet. 

De kvalitetskrav som framställts i riktlinjema för verksamheten preciseras till 
separata kvalitetskrav. De lokala tillämpningarna och särbehoven antecknas 
som preciseringar enligt arbetsobjekt 1 avtalen om omrädesentreprenader. 
Kvalitetskraven och preciseringarna enligt arbetsobjekt fungerar som kvali-
tetsbestämning för entreprenörens arbete. Vinterunderhället är i stor ut-
sträckning en servicefunktion, som är bunden till tidpunkt och rädande vä-
derlek och som inte till alla delar kan beskrivas som kvalitetskrav. Det är vik-
tigt att man i den praktiska verksamheten iakttar goda principer, och att ent-
reprenörerna kundorienterat strävar efter de mäl som nämns 1 riktlinjerna. 
När det praktiska arbetet genomförs i snabbt växlande väderförhällanden 
utgäende frän prognoserna, är det viktigt att väghällaren kan lita pä den an-
svariga entreprenören och att entreprenören känner till mälen, verksamhets-
principerna och tillvägagängssätten inom vinterväghällningen. Entreprenören 
framställer dem i sin kvalitetsplan. 

Längden pä det allmänna vägnätet uppgär 1 detta nu till ca 78 000 kilometer. 
Under den tid som dessa riktiinjer för verksamheten är i kraft torde det inte 
ske nägra sädana förändringar 1 vägnätet eller väghällningsansvaret som 
väsentligt inverkar pä vinterunderhället. Trafiken antas öka med ca 1,5 % 
ärligen. Trafikökningen är störst i närheten av tillväxtcentra och pä huvudvä-
garna 1 söder. Ökningen inverkar framförallt pä att mängden vägar som hör 
till den högsta underhällsklassen ökar. Väglängden och ytan som skall skö-
tas om ökar en aning 1 och med att vägnätet förbättras. 

Vinterväghällningen har en avsevärd betydelse för hela vägtrafiksystemets 
funktionsduglighet. Trafikarbetet under vinterhalväret (6 mänader) är ca 44 
% av hela ärets trafik. Inom mänga näringar är transporternas andel större 
under vintermänaderna än pä sommaren. Samhället och näringslivet, vilka 
stöder sig pä transporter och vägtrafik, förutsätter nuförtiden att trafiken lö-
per lika naturligt under alla ärstider. 

1 de längsiktiga riktiinjerna för väghällningen (Riktiinjer för väghällningen 
2015) utgär man ifrän, att driften av vägarna hälls 1 fortsättningen huvudsak-
ligen pä nuvarande nivä. Nivän säkerställs ocksä om den totala finansiering-
en av eller kostnadsnivän inom väghällningen förändras. Ett centralt mäl är 
att förbättra produktiviteten inom vinterväghällningen sä, att det ökade sköt-
selbehovet till följd av den äkande mängden trafik och vägar kan genomfö-
ras med mindre satsningar än hittills. 
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Riktiinjerna stöder sig p nuvarande trafikbestämmelser om bl.a. vinterdäck 
och speciellt dubbdäck. Man utgr ocks ifrn att det fortfarande är möjligt 
att använda salt inom halkbekämpningen. 

2 UTGÄNGSPUNKTER FÖR OCH FÖRVÄNTNINGAR 
PÄ VINTERVÄGHALLNINGEN 

21 Gällande riktiinjer och beslut 

Pianeringen av riktiinjerna för vinterväghllningen baserar sig p följande 
handiingar och fattade beslut: 

1 pubiikationen "Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025", som kom-
munikationsministeriet godkänt (2000), presenteras de lngsiktiga mlen för 
trafiken. 1 siutet av den finns ett sammandrag av hur de utarbetade riktlinjer-
na för vinterväghllningen motsvarar trafikmälen. 

1 de lngsiktiga riktiinjerna för väghällningen "Riktiinjer för väghlIningen 
2015" föresls, att den dagiiga driften bibehlls p nuvarande niv och att 
den säkerställs även om finansieringen förändras. 1 pianen poängteras jäm-
likheten mellan olika rörlighetsformer och deras rörIighetsförhIlanden. Pia-
neringen av tgärderna är i alit större utsträckning en frga om samarbete 
med olika instanser. Centraia verkningsomrden är lönsamhet (nytta för 
samhället och lönsamheten inom den egna verksamheten), trafiksäkerhet 
och ansvar för miljön. 

1 trafiksäkerhetsplanen 2001 -2005, som godkänts av kommunikationsmini-
steriet, förutsätts att vinterunderhlIet minskar antalet mötesolyckor. 1 pianen 
föresIs att vinterunderhllet p huvudvägarna förbättras i kustregionerna 
speciellt vid väderomslag. Enhigt pianen kommer vinterhastighetsbegräns-
ningen 80 km/h att utsträckas till att omfatta alla vägar med dubbla körbanor, 
med undantag av vissa vägavsnitt i norra Finland. 1 pianen betonas ocks 
betydelsen av väglagsinformation. 1 statsrädets principbeslut om att för-
bättra vägtrafiksäkerheten (2001) föresis, att om säkerhetsutvecklingen 
vintertid är otillräcklig överväger man att utvidga vinterhastighetsbegräns-
ningarna. 

Trafikministeriets publikation "Liikenteen toimintalinjat ympäristökysy-
myksissä" innehIler mnga saker som ocks är koppiade till vinterunder-
hllet. Som riktiinje föresls att den totala mängden salt som används inom 
halkbekämpningen borde sjunka till 70 000 ton fram till 2003. Olika punkter i 
innehiiet i riktiinjerna har tminstone en indirekt betydelse för vinterväghll-
ningen: 

växthusgaser, bränsleekonomi - väglagsinverkan 
verksamhetsförutsättningar för den lätta trafiken - ocks vintertrafiken 
användning av naturresurser 4 sandningssand 
säkerheten inom transporten av farliga ämnen 4 seMceniv 
bullerexponering 4 arbetsmaskiner i tätorter nattetid 
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1 statsrdets principbeslut om mlen för skydd av vattendrag fram till 
2005 framställs som mäl, att grundvattenkvaliteten bibehlls p minst nuva-
rande niv, men förbättras pä de piatser, där människan tidigare med sin 
verksamhet har försämrat den. 1 beslutet framförs bl.a. att halkbekämpning-
en inte orsakar risk för nedsmutsning av grund- och ytvatten och att man 
fram till 2002 planerar ätgärder för att minska faran. 

Enhigt den gällande väglagens 12 § "skall allmän väg hIlas fri frn hinder 
av snö och is i den utsträckning, som erfordras för motorfordonstrafiken". 
Enligt lagen kan Vägförvaltningen p grund av samfärdselns ringa omfatt-
ning lämna vägen utan vinterunderhll. 

Enligt vägtrafiklagens 23 § skall fordonets hastighet anpassas till vad tra-
fiksäkerheten kräver med beaktande av vägens skick, vädret, föret, sikten 
och trafikförhällandena. 

Högsta domstolen har i sina domslut frän de senaste ren dragit upp linjer-
na för ansvar i anknytning till halkbekämpningen. AlIt som alit har rättspraxis 
under den senaste tiden visat, att väghllarens ansvar har ökat framförallt i 
fräga om fotgängare (och ocks cyklister) som använder gäng- och cykelvä-
gar. Ocks domsluten gällande fordonstrafiken preciserar väghlIarens och 
bilistens ansvar. 1 halksituationer betonas huvudsakligen bilistens egen 
medverkan. Väghllaren skall dock sträva efter att det inte finns exceptio-
nella, för bilisten plötsliga och överraskande vaglagsförändringar och sköt-
selgränser p vägen, vilka fordonsföraren trots iakttagande av tillräckligt för-
siktigt körsätt inte kan anses vara förberedd pä. 

2.2 Olika instansers förväntningar p vinterväghallningen 

Riksomfattande och regionala väghllningssamarbetspartner betonar bety-
delsen av goda trafikförhällanden bäde ur nationell synvinkel sett och med 
tanke p utvecklingen av regionerna. Vinterväghällningen är en central del 
av att säkerställa trafikförhällandena. Huvudvägarnas roll som trafik- och 
transportpulsder upplevs som speciellt viktig. Speciellt trafiksäkerheten pä 
huvudvägarna anses betydelsefuli. 

Det är nödvändigt med tanke pä den dagiiga rörligheten för befoikningen, 
kollektivtrafiken, näringslivets transporter, företagsverksamheten och sam-
hällets tjänster, att man säkerställer farbarheten pä vägnätet av lägre klass 
och bibehäller funktionsdugligheten inom trafiken. Mänga trafikanter betonar 
ocksä en tillräckligt bra nivä pä de lägtrafikerade vägarna. Man vill att den är 
bättre än nu (situationen under de senaste ären). Speciell uppmärksamhet 
fästs vid halkbekämpningen. 

Trafikanterna uppiever att det är viktigt att vägiaget är sä jämnt och över-
raskningsfritt som möjligt. Detta är viktigt bäde för säkerheten och speciellt 
för transporternas tillförlitlighet och förutsägbarhet. 1 och med att länga 
transporter alIt oftare sker pä natten och de 1 alit större utsträckning är tidta-
bellsbundna förutsätts det att förhällandena är tillräckligt goda dygnet runt. 
Man viil speciellt satsa pä snabba reaktioner och säledes underlätta pro-
blemsituationer. 
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2.3 Nyaste forskningsresultat 

Den forskningsinriktade synpunkten pä vinterväghllningen och dess effek-
ter har inte förändrats väsentligt efter de tidigare i bruk tagna riktiinjerna. 
Synsättet p trafiksäkerheten, miljökonsekvenserna och vintertrafiken ur 
kundens synvinkel har preciserats. 

De senaste trafiksäkerhetsundersökningarna visar att säkerhetsrisken p 
vintern och sommaren har närmat sig varandra och är i medeltal p nästan 
samma niv. Risken vintertid betonas dock fortfarande p de livligt trafikera-
de huvudvägarna 1 kustregionerna. Undersökningsresultaten tyder p att tra-
fiksäkerheten inte klart kan förbättras med vinterunderhllsätgärder med den 
nuvarande finansieringsnivn, även om man inte heller har rd att sänka 
kvaliteten. Förarens ansvar betonas ytterligare, vilket stöds av iakttagelsen 
att t.ex. av dödsolyckorna vintertid sker nästan hälften vid snöfall och slask, 
d hela underhälismaterielen redan är i användning. 

Säkerställandet av trafiksäkerheten koncentreras till huvudvägarna, eftersom 
antalet olyckor beror p den totala trafikmängden, och p dessa vägar kan 
man med underhlIstgärder effektivt inverka pä en stor del av trafiken. En-
ligt undersökningarna är det viktigt att väglagsförhllandena är jämna och 
utan överraskningar. Största delen av mötesolyckorna, som är den olyckstyp 
som framträder p vintern, sker vid olika väderomslag. 

Fallolyckorna inom den lätta trafiken innebär avsevärda kostnader för sam-
hället, ocks 1 förhllande till olyckorna inom fordonstrafiken. Det sker cirka 
70 000 failolyckor inom den lätta trafiken i hela landet. Av dessa sker bara 
cirka 1 % p gng- och cykelvägarna inom det ailmänna vägnätet. Med tan-
ke pä samhällskostnaderna lönar det sig att hlla gng- och cykelvägarna i 
tillräckligt gott skick för att minska antalet failolyckor. För tilifället är under-
hllsnivn p de gng- och cykelvägar som Vägförvaltningen ansvarar för 
tillräcklig i förhllande till deras trafikmängd. 

Enligt undersökningarna inverkar saltet betydligt p grundvattnen och deras 
tillstnd. Enhigt situationen i siutet av 1990-talet är kloridhalten 1 grundvattnen 
p omrden som finns inom verkningsomrdet för saltning stigande i hälften 
av fallen och sjunkande 1 hälften. Saltets inverkan är mycket beroende av 
piatsen. Det är därför centralt med tanke p en minskning av grundvatten-
eifekterna att fästa uppmärksamhet vid att hantera situationen enhigt grund-
vattenomrde i stället för den totala mängden salt. Det effektivaste är att be-
gränsa saltanvändningen p grundvattenomrden. 

3 MAL OCH RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 
Vinterväghllningens uppgift är att trygga vägtrafikens funktionsduglighet 
ocksä vintertid. Vinterunderhllsnivn har en direkt och stor inverkan för alla 
de människor och samhällsfunktioner, som är beroende av daglig rörlighet 
p säväl vägarna som gng- och cykelvägarna samt för vägtransporterna. 
En alit stärre del av transporterna är Iogistiskt bundna till tiden. Det är viktigt 
att kunna förutse restiderna ocks p vintern. Samhällsfunktionerna skiljer 
inte inom just ngot delomrde sin funktionsrytm eller sina tidtabeller enligt 
sommar- eller vinterrytm. Man antar att trafiken och transporterna löper bra 
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ocksä p vintern. SamhäUet förutsätts garanterna basrörligheten under de 
tider när ocks samhäflets övriga funktioner är i gng. 

De mI som uppställts p vinterunderhället skall kart och tydligt utg frn 
samhällets funktioner och verksamheten skall smidigt styras efter deras be-
hov. Detta betonar betydelsen av regional och lokal fiexibilitet vid bestäm-
ning av seMcenivn inom vinterväghällningen. 

Inom vinterväghIIningen iakttas följande rikttinjer och verksamhetsprinciper: 

Enhetiiga och regionait jämiika rörlighetsförutsättningar i hela landet. 
Rörligheten erbjuds samma möjligheter i olika delar av landet. 1 hela landet 
iakttas enhetiiga principer för underhlIsklassificeringen av vägnätet samt 
enhetiiga kvalitetskrav. De enhetiiga principerna tillämpas dock enhigt regio-
nala och lokala behov och förhlIanden. Speciellt beaktas klimatskillnaderna. 
Enhetlig serviceniv pä trafikmässiga förbindelsesträckor. 

Trots de administrativa gränserna, entreprenadomrädena eller skillnaderna i 
trafikmängderna strävar man efter att hälla seMcenivän pä vägarna tillräck-
Iigt enhetlig pä de vägnätsmässiga förbindelsesträckorna, sett ur trafikanter-
nas synvinkel. Skötselgränserna anpassas efter piatser som är logiska för 
trafiken. Det är viktigt med tanke pä en enhetlig underhälisnivä, att samar-
betet och informationen fungerar i realtid mellan olika entreprenörer och ent-
reprenadomräden. De regionala klimatskillnaderna och väderväxlingarna 
medför dock naturliga variationer i körförhällandena. 

Underhäli av huvudvägarna enhigt klimatomräden. 
Klimatet vintertid avviker frän varandra i kustregionerna och inlandet. Detta 
inverkar pä väglagsförändringarna, halkbekämpningen, speciellt saltningen 
och möjligheten att bibehälla tillräckligt bra väggrepp i vinterföre. 

Underhällsklassificeringen tillämpas inom olika klimatomräden enligt de krav 
som klimatet ställer. 1 inlandet används mindre salt och det räder oftare ym-
terföre pä vägarna. 1 kustregionerna hälis huvudvägarna huvudsakligen bara 
med hjälp av saltning. 

Servicenivän inriktas och styrs lokait och tidsmässigt med beaktande 
av trafikens behov samt förhällandena pä vägnätet. 
Trafikbehoven varierar tidsmässigt och lokait ocksä pä vägar av samma 
klass. Ocksä förhällandena som inverkar pä rörligheten, vägnätet och vinter-
underhället samt de lokala trafikbehoven varierar. Dessa faktorer beaktas 
tillräckligt vid tillämpningen av riktiinjerna för verksamheten. Man beaktar 
bl.a. mängden tung trafik samt kollektivtrafikens rutter när man bestämmer 
om underhällsklass och eventuella kvalitetskrav enhigt väg. 

Man strävar alltid efter att förutse och genomföra trafikbehoven sä, att beho-
ven av servicebegäran i realtid är sä fä som möjligt. En tillfällig begäran om 
service och ätgärder genomförs i nöd- och problemsituationer i trafiken. 

Med vinterväghällningen garanteras sä säkra och överraskningsfria 
körförhällanden som möjligt för trafiken vintertid. 
Vintern och vinterunderhäHsnivän har stor inverkan pä trafiksäkerheten. 
Grundprincipen är att trafiksäkerhetsrisken vintertid inte är större än under 
andra ärstider. 1 och med att vintern av naturen försämrar körförhällandena 
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p vägarna är det viktigt med tanke p trafiksäkerheten, att underhIIsnivn 
är s jämn och förutsägbar som möjligt. Man undviker överraskande gränser 
och andra tilifälliga kvaIitetsnivväxIingar. 

Säkerheten i vintertrafiken förutsätter en sammanjämkning av hastighetsbe-
gränsningarna enhigt underhlIsnivn och att väghllaren med hjälp av väg-
lagsinformation hjälper trafikanterna att vara förberedda pä avvikande och 
riskfyllda förhällanden. 

Servicenivän kostnadseffektivt dimensionerad. Grundservicenivä ock-
sa p lägtrafikerade vägar. 
Med tanke pä eifektiviteten graderas kvalitetsnivän för underhället och un-
derhällsmängden enhigt användningen av vägen. Man strävar efter bästa 
möjiiga nyttokostnadskvot pä vägnätet. Ocksä pä det tägtrafikerade vägnätet 
säkerställs dock basservicenivän, som möjliggör rörlighet dygnet runt. Rör-
ligheten kan dock försväras avsevärt vid exceptionella väderförhällanden, 
som förekommer nägra gänger per vinter. 

Driften av vägnätet och dess delar iakttar social rättvisa. 
Trafikantgrupperna och de vägar och delar av vägar som betjänar dem har 
en jämlik ställning vad gäller bestämning av kvalitetsnivän för underhället. 
SeMcenivän efter underhällsätgärderna gör det möjligt för ocksä rörelse-
hämmade att ta sig fram pä gäng- och cykelvägarna. Med en tillräckligt bra 
service av gäng- och cykelvägarna samt busshällplatserna främjas rollen för 
den lätta trafiken. Den lätta trafikens specialbehov beaktas ocksä inom sköt-
sein av vägrenarna. 

Miljöolägenheterna minskas. Användningen av salt begränsas pä 
grundvattenomräden. 
Vägsaltet inverkar pä grundvattentillständet, sandningssanden igen ökar 
dammbildningen och samtidigt inverkar dess användning pä mängden icke-
förnybara naturresurser. Den totala mängden salt som används minskas ge-
nom att man granskar underhällsklassificeringen. Det förutsätts att entrepre-
nören känner till saltningen och är noggrann sä, att saltanvändningen är sä 
liten som möjligt med beaktande av trafiksäkerheten. 

Grundvattenrisken minskas genom att man minskar saltningen lokait pä 
känsiiga grundvattenomräden, och samtidigt säkerställs trafiksäkerheten och 
-smidigheten med hjälp av en alternativ, god underhälisnivä och lokal has-
tighetsbegrärisning. 

Med ett rätt vai av sandningsmaterial strävar man efter att öka nyttan av 
sandningen och minska dammolägenheterna i tätorterna. 

Vägförvaltningen bestämmer i egenskap av beställare servicenivän och 
säkerställer att entreprenörerna häller den överenskomna kvalitetsni-
vän pä vägen. 
Det är viktigt att säkerställa att hela verksamhetskedjan frän bestäliaren till 
entreprenörens arbetstagare känner till och är medveten om riktlinjerna för 
vinterväghällningen och innehäliet och andan 1 de kvalitetskrav som upp-
gjorts utgäende frän dem. Mälet är att den ansvarige entreprenören alit mera 
pä eget initiativ fungerar serviceinriktat med tanke pä trafikantens bästa. Det 
är centralt för säkerställandet av servicenivän att entreprenörerna hela tiden 
behärskar väder- och väglagsutvecklingen och situationen pä vägnätet. 
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Med trafikantinformation förbättras trafikanternas egna möjligheter att 
pverka en trygg och smidig rörlighet vintertid. 
Rörligheten i vinterförhllanden förutsätter att man i alla situationer anpassar 
kör- och rörlighetssättet samt utrustar sig efter vädret och vägiaget. Genom 
informationen i anknytning till vintertrafiken stöder man trafikanternas egna 
möjligheter att agera säkert och ansvarsfullt. Med väder- och väglagsinfor-
mationen säkerställs, att s mnga som möjligt av trafikanterna är medvetna 
om den rdande och kommande väglagssituationen och beaktar den vid 
pianeringen av transporterna och trafikagerandet i realtid. 

Kommunikationsministeriet framställer i sin publikation "Kohti älykästä ja 
kestävää liikennettä 2025" mälomrädena för trafiken och de allmänna mlen 
i anknytning till dem. Mälen har samlats i tabellen i bilaga 1 liksom ocksä hur 
vinterväghllningen motsvarar mlen för vintertrafikens del. 

4 SERVICENIVÄN PA VÄGNÄTET 

1 hela landet används en enhetlig seMceniv samt en klassificering som be-
skriver nivn. Servicenivän bestäms huvudsakligen enligt trafikmängden p 
vägen, den funktionella klassen och klimatet 1 omrdet. 

Vägnätet har indelats i fem egentiiga underhllsklasser (ls, 1, Ib, II, III), och 
dessutom finns det en underhllsklass för tätorterTlb, som motsvarar klas-
sen Ib. Varje klass har en egen seMceniv och egna kvalitetskrav som avvi-
ker frän de andra. Vägklasserna bestäms enligt förbindelseavsnitt s, att de 
fungerar logiskt för trafikanterna och att kvalitetsskillnaderna inte orsakar 
ngra överraskningar. Vid bestämning av underhälisklassen beaktar man 
förutom klasskriterierna ocks de lokala förhllandena, trafikens karaktär 
och sammansättning, hastighetsbegränsningen och den kvalitativa kopp-
lingen till servicenivän hos kommunens vägnät. 

Vägklasserna skall vara logiska ocks med tanke p genomförandet av väg-
underhllet, eftersom underhllstgärderna huvudsakligen görs som sam-
manhängande underhllsrutter, vilket gör att vinterunderhllet kan ske s 
ekonomiskt som möjligt. 

Gäng- och cykelvägarna indelas 1 tvä underhllsklasser (Ki, K2). Sledes 
kan tgärderna pä de olika vägarna tidsbestämmas sä, att de sä bra som 
möjligt betjänar trafiken i rätt tid, speciellt arbetsresetrafiken, förbindelserna 
till kollektivtrafiken, skolorna, daghemmen och servicen. 

Vägnätet indelas 1 underhäliskiasser enligt nedan stäende schema. 
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AMD RIKSVÄGAR STAMVÄGAR REGIONVÄGAR FÖRBINDELSE- LJNDER- 
VÄGAR 	HALLSKL. 

Blld 1. 	Indelning av vägnätet i underhIIskIasser 

Servicenivn inom olika underhIIskIasser 

UnderhIIskiass Is 
Vägen är största delen av tiden bar. Det kan finnas iängsgäende tunna 
strängar av packad snö p vägarna i meilersta och norra Finland och under 
kaila perioder ocks i de södra delarna av landet, vilka dock inte specieiit 
inverkar p körandet. Under lnga köidperioder, d det inte är möjiigt att an-
vända salt, kan ytan vara deivis isig. Halkbekämpningen sker huvudsakligen 
med förebyggande tgärder. 

UnderhliskIass 1 
Vägen är största delen av tiden bar eller ocks kan det finnas smala, iga 
strängar av packad snö mellan körfälten och körspren. Vid väderomslag 
och under natten kan det förekomma svag halka. Man strävar efter att för-
hindra probiem till följd av halka med förebyggande haikbekämpning. 

Underhllsklass Ib 
Vägen är en väg som sköts högklassigt men utan salt. Vägytan är, beroende 
p trafikmängden och vädret, delvis bar. Det kan ocksä delvis finnas sträng-
ar av packad snö p vägen, eller ocks är den heit täckt av packad snö. P 
vägen rder, med undantag av problemsituationer, gott vinterväglag, vilket 
inte ger fullständigt väggrepp, men är dock tillräckligt säkert cm trafikanterna 
beaktar de rdande förhllandena. Spären och ytan av packad snö jämnas 
s bra som möjligt. Halkbekämpningen sker med salt bara vid höst- och vr-
halka samt i speciella problemsituationer. 

Underhällsklass Tib (tätort) 
Vägytan bestr mitt p vintern av packad snö. Kvaiiteten motsvarar kvalite- 
ten p Ib-vägarna, med spren i den packade snön kan vara djupare, även 
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om de inte orsakar probiem för trafiken p grund av den Iga hastighetsbe-
gränsni ngen. 

UnderhIIskIass II 
Vägytan bestr huvudsakligen av packad snö eller det kan, beroende p tra-
fikmängden, finnas spr i den packade snön. Friktionen och jämnheten p 
vägen är tillräckliga i normala situationer om man kör förständigt. Korsnings-
omrädena, backarna och kurvorna sandas sä att det är tryggt att röra sig i 
normala situationer. Vägen sandas heit och hället i problemsituationer. 1 svä-
ra väderförhällanden, t.ex. när köiden avtar snabbt eller genast efter snöfall, 
förutsätts det försiktighet i trafiken. 

UnderhllskIass III 
Vägen är största delen av tiden täckt av packad snö och stälivis förekommer 
spär. Vid kalit före är körförhällandena huvudsakligen tillfredsställande, men 
kan variera stälivis. Vid förändringar i väderleken kan vägiaget vara proble-
matiskt under fiera timmar och man mäste köra mycket försiktigt. 

Gäng- och cykelvägar 

KI 
Vägen har ätgärdats pä morgonen före arbetsresetrafiken och betjänar pä 
kvätlarna och veckosluten i välskött skick rörligheten under fritiden. Under-
hälisnivän möjliggör väl cykling samt trafik med barnvagn, rulistol och rolla-
tor. 

K2 
Det förekommer vanhigen ocksä en aning arbetsresetrafik pä vägarna. Kva-
litetsnivän är efter serviceätgärderna den samma som pä Ki-vägarna, men 
pä grund av de senarelagda serviceätgärderna varierar kvahitetsnivän. 

1 tätorterna används huvudsakhigen normala underhäliskiasser. 1 tätorter, där 
trafiken pä grund av specialförhällanden, lägre hastighetsbegränsning, avvi-
kande färdsätt och restyper avviker frän de övriga vägarna inom underhähis-
klassen, ändras underhällsklassens kvalitetskrav sä att de bättre lämpar sig 
för trafikbehoven eller tätortsfunktionerna. Man undviker att använda salt pä 
tätortslederna. 

Pä grund av enhetlig praxis ändras kvahitetsnivän för underhähiskiassen för 
ifrägavarande väg i tätorten pä samma grunder. En tätort som finns pä vägar 
av klass 1 och Ib sköts normait enhigt klass Tib. Tätortsklassen används pä 
omräden som utmärkts med tätortsmärket ehler avvikande frän det pä skilt 
faststählda vägsträckor. Tätortsklassen används inte pä omfartsvägarna förbi 
tätorterna, liksom inte heller i situationer, där det inte är nödvändigt att ändra 
klassen med tanke pä trafiken ehler tätortsfunktionen. 

Pä mycket livhigt trafikerade (ÄMD > 20 000 fordon/dygn) vägar, där trafik-
mängderna är stora under nästan hela dygnet och ocksä under veckosluten, 
stähis speciehla krav pä underhälisnivän och tidpunkten för ätgärderna. Detta 
gähler särskilt huvudstadsregionens Iivligt trafikerade infartsvägar och ring-
vägar. Pä grund av den stora trafikmängden kan man använda salt, awi-
kande frän temperaturgränserna, om trafiken det speciehlt kräver. 
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Inriktning av underhIIet enhigt trafikens specialbehov 

Anpassat underhIl 
P grund av trafikens speciatbehov kan underhIlssättet p vägavsnitten 
samt tidsbestämningen av eller kvaliteten hos underhIIssättet ändras lokait 
utan att underhIIskIassen ändras. Sädana objekt med anpassat underhlI 
bestäms bara 1 begränsad omfattning och de framställs som preciseringar 
enligt arbetsobjekt inom omrdesentreprenaderna och samias i vägdistrik-
tets gemensamma vinterunderhIIsplan. Vid bestämning av objekten, där 
anpassat underhll tiHämpas, iakttas följande principer: 

Trafiken avviker i fraga om mängden eller fordonsfÖrdelningen p ngot 
väg- eller förbindelseavsnitt under en begränsad tid s mycket frn det 
normala, att det förutsätter ändring av kvaliteten. Sdana situationer är 
bl.a. specialtransporter eiler individuella transporter, foikrika masstfllställ-
ningar och högtrafiktopparna vid idrottscentra. 
En avvikande tidsfördelning av trafiken förutsätter en ändring som inver-
kar p underhällstidtabellen. 
En avvikande eller dominerande trafikriktning förutsätter att underhllet 
genomförs i avvikande ordning. 

Helgkvalitet 
Serviceandan och kundorienteringen inom vinterväghlIningen förutsätter ali 
man säkerställer en god underhllsniv vid tidpunkter, när det förekommer 
klart mera trafik p vägarna än normait och trafikens karaktär avviker frn 
det vanliga. Sädana tidpunkter är julen, rsskiftet, psken och trafiktopparna 
under sportlovsveckorna. Vid dessa tidpunkter förekommer lngväga trafik. 
Man kör d mycket i främmande miljö, det finns mänga förare med lite eila-
renhet av vinterkörning och trafiken är tidsbunden. Det anpassade under-
hllet riktas till tur- och returtrafiken p centrala riksvägar vid dessa tidpunk-
ter (s.k. stomnät, utökat med förbindelsesträckor som vägdistrikten bestäm-
mer skilt). 

Helgkvaliteten innebär stt man förebyggande vidtar vissa normala under-
hllstgärder före trafiktopparna samt god underhllsberedskap med tanke 
p väderomslag. Det är viktigt med tanke p en god kundservice ali vägen 
är bra plogad, ocksä vägrenarna, breddningarna, korsningarna och buss-
hllplatserna. Det innebär ocks ali ytan med packad snö jämnas, vissa 
piatser sandas och att trafikmärken och kantplar rengörs innan trafiken till-
tar. 

5 BESKRIVNING AV KVALITETEN OCH 
UNDERHÄLLET 

Nedan har beskrivits de mest centrala kvalitetskraven för underhllet, vilka 
ger en silmän bild av körbanans niv och skiilnaderna mellan underhlls-
klasserna. Kvalitetskraven har presenterats noggrannare i pubiikationen 
"Teiden talvihoito, laatuvaatimukset 2001". De här beskrivna kvalitetskraven 
gälier bara den egentliga körbanan. 
Vinterunderhllskvaliteten bestäms enhigt följande faktorer: 

• friktion (friktionsskalan 0,00... 1,00 är bunden till väglagsbeskrivningen 
pä vägytan) 
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• friktionens temperaturgräns (p saltade vägar av klass ts och 1 är frik-
tionskravet lägre under temperaturgränsen för saltning) 

• maximisnödjup (mängden snö och modd som inte fr överskridas un-
der snöfallet) 

• starttröskel för plogning (mängden snö och modd när plogningen se-
nast mste pbörjas) 

• jämnhet (spr och ojämnheter i packad snö) 
• ätgärdstider (tid frn underskridning av kvaliteten till slutförande av un-

derhIlsätgärden efter ali snöfallet upphört) 
• giltighetstid för kvalitetskraven (dag / natt). 

P natten, utanför giltighetstiderna för kvalitetskraven (ki. 22-05 eller kI. 22-
06), iakttas normait kvalitetskraven för föregende lägre underhllsklass. 
GUtighetstiden kan förlängas enhigt lokala behov. 

Halkbekämpning 

Tabeil 1. 	Kvalitetskrav för halkbekämpningen 

KVALITETSKRAV FÖR HALKBEKÄMPNINGEN 
Vinterunder- Is 1 Ib och Tib II III KI hllskIass ___________ __________ ______________ __________ __________ ___________ 

0,30 0,28 0,25 enhigt trafik- enhigt trafik- enhigt trafik- 
Normal ___________ __________ ______________ behoven behoven behoven 

vägytan vägytan stälivis sandning 

under -6 C under -4 °C 0,25 
tinjebehandling Friktionskrav 0,25 0,25 0,20-0.22 ____________ ____________ ____________ ____________ 

ki. 22 -05 
__________ 
ki. 22 -05 kI. 22 - 05 ki. 22 - 06 kI. 22- 06 efter kI. 22 

KI före ki. 05 p 	natten 
0,28 0,25 enhigt behov enbgt behov enhigt behov K2 före ki. 06 

Ätgärdstid 
fränunder- 2h 2h salt3h 6h lOh 2 h 
skridning 

sand 4 h Iinjesandning Iinjesandning 

Tabeli 2. 	Friktionsvärde och motsvarande vöglag 

Friktionsvärde 0,00 -0,14 0,15 -0,19 0,20 -0,24 0,25 -0,29 0,30 - 0,44 0,45 -1,00 
Beskrivning blixthatka, isig tät, packad grov packad is bar och vt bar och torr 
av vägytan 15 snö eller snö 

mycket hal hal tillfredsstäl- bra vinterföre bra väggrepp bra väggrepp 
lande 	vinter- 

_______________ _____________ __________ före ____________ ____________ ____________ 

• Friktionskravet skall uppfyllas p minst hälften av körfältets yta. 
• Friktionskravet p Is- och 1-vägama är 0,25 när vägytans temperatur är 

kallare än gränsvärdet. 
• 1 klasserna ts och 1 förebyggs frysningssituationerna med saltning s ali 

halka undviks, eller tminstone minimeras halkolägenheterna och deras 
varaktighet. 

• P natten, utanför giltighetstiderna, är friktionskravet för klass ts 0,28 och 
för klass 1 0,25. 

• 1 klass Ib är friktionskravet 0,25 p senhösten och vrvintern. 
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• 1 klass Ib förutsätts vid etabierat vinterföre tillräcklig halkbekämpning när 
friktionsvärdet 0,25 underskrids. Hela väglängden skall tgärdas senast 
när friktionsvärdet 0,20 förväntas underskridas. P separat fastställda 
livligt trafikerade vägar skall hela väglängden ätgärdas senast när frik-
tionsvärdet 0,22 förväntas underskridas. 

• 1 underhllsklass Tib (tätorter) används salt vid behov bara p senhösten 
och vrvintern. 

• 	1 klasserna II och III förutsätts tillräcklig friktion enhigt trafikbehoven. 
• 1 klass II genomförs en sedvanhig halkbekämpning p problemställena 

s& att framkomligheten är säkerställd i alla förhllanden. Hela vägläng-
den sandas vid särskilt problemföre. 

• Halkbekämpningen främjas i klasserna II och III med att den packade 
snöytan görs grov. 

• 1 klass III sandas bara speciella problemställen s att vägen hlls fram-
komlig. Hela väglängden sandas vid särskilt problemföre. 

Snö och modd 

Tabeli 3. 	Kvalitetskrav för snöröjningen 

KVALITETSKRAV FOR SNOROJNINGEN 
Vinterunder- 

Is 1 Ib och Tib II III KI K2 hallsklass 

Maximisnödu 4 cm 8 cm 10 cm 3 cm 

vid snöll 4 cm 4cm (8 cm p 	nat- (10 cm p (10 cm p (8 cm p 	nat- 
_____________ __________ __________ ten) natten) natten) ten) 
Ätgärdstid, ren 

2 5 h 3 h 
efter 	att 	SflO- 'modd 2 h' (modd 2,5 3 h 4 h 6 h 3 h 4 h 
fallet upphört ' h) ____________ ____________ ____________ _____________ 
Om 	snöfallet . 	. Piogats ren unom atgards- ki. 05 eller ki. 06 eller ki. 06 eller 
upphör p 	nat- 

1 en inom 	tgärds- inom 	tgrds- inom Mgärds- kI. 05 ki. 06 
ten efter kI. 22 tiden tiden tiden _____________ 

• Vid snöfall och under tgärdstiden efter snöfallet fär maximisnödjupet 
inte överskridas. 

• Som moddmängd titlts bara hälften av snömängden. 
• Plogningen skall päbörjas senast när den mängd snö som samlats p 

vägen uppgr till hälften av maximisnödjupet. Den här starttröskeln an-
vänds inte p natten i klasserna II, III och K. Starttröskeln för klasslb och 
Tlbärp natten4cm. 

• Maximisnödjupen gäller bara normala snöfall. Vid exceptionella snöstor-
mar (nägra gänger per r) kan värdena överskridas. 

• Med snödjup avses den rdande situationen pä körbanan, ocksä den 
snö som samlats med trafiken. 

• Drivsnön avlägsnas inom ätgärdstiden sä, att den inte utgör en fara för 
trafiken. 
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Ytans jämnhet 

Tabel! 4. 	Kvalitetskrav för ytans jämnhet 

KVALITETSKRAV FÖR YTANS JÄMNHET 
Vinterunder- 

ts 1 Ib och Tib II III KI 	K2 hllsklass ____________ 
Krav p 	jämn- 

- 1 cm 1,5cm 3cm 3cm 2cm 
het ____________ ___________ (T-lb 3 cm) ____________ ____________ stär 
Atgärdstid frn 
underskridande ldygn ldygn ldygn 2dygn 3dygn 12h 

• Med kravet p jämnhet avses det tiiitna maximidjupet hos spr och 
ojämnheter i den packade snön. 

• Under kaila perioder, när det inte är möjligt att salta, är jämnhetskravet 1 
underhlIskIass Is 1 cm. 

• Jämnhetskravet förutsätter att spret inte har branta kanter (klasserna 1 
och Ib). 1 de övriga klasserna, inklusive Tib, kan kanten vara högst 10 
mm. 
Jämnheten fr inte försämras ens under Mgärdstiden mer än 1 cm frn 
kravet. 

Centrala krav för gäng- och cykelvägarna är: 

• Rätt tidslagda tgärder, med vilka man bLa. hindrar att trafiken fiyttar till 
körbanan. 

• 	Tillräcklig friktion för trygg rörlighet. 
• Snöhindren hindrar inte cykling eller framförande av barnvagn. 
• De normala kvalitetskraven gäller i klass Ki ki. 05-22 och i klass K2 ki. 

06-22. Underhtlstgärderna skall vara slutförda p morgonen före ki. 05 
eller 06, om tgärdstiderna det förutsätter. 

• Utanför pianerat omrde kan den yttre kanten av breda gäng- och cykel- 
vägar lämnas osandad med tanke p trafik med sparkstötting och pulka. 

• Ytan av packad snö p gng- och cykelvägarna omedelbart vid sidan av 
vägen hlIs i tillräckligt horisontalt läge s& ali cykeltrafiken inte kommer 
ut p den egentliga körbanan. 

• Plognings- och hyvlingsspren p gng- och cykelvägarna görs grova. 
• P vren underlättas cykeltrafiken genom tillräcklig hyvling av moddbild-

ning p den packade snön. 

6 SÄKERSTÄLLA FÖRVERKLIGANDET AV 
RIKTLINJERNA 1 STYRPROCESSEN 

Det är viktigt med tanke p förverkiigandet av riktiinjerna, att hela processen 
frn väghllningsplaneringen till trafikantservicen strävar mot samma ml 
med iakttagande av enhetiiga principer. Underhllsprocessen innehller ing-
en klar produktplaneringsfas, utan produkten (tjänsten) beskrivs i riktiinjerna 
för verksamheteri, kvalitetskraven, entreprenadavtaiet och kvalitetsplanen. 
Det är ocks typiskt för vinterunderhllet att produkten inte tas emot före 
ibruktagandet. Den förebyggande kvalitetssäkringen har sledes mycket stor 
betydelse för siutresultatet. 1 vinterunderhllsrapporteringen ingär rapporte- 
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ring av avtaiet, dess genomförande, den förverkiigade produkten (väg-
iag/kvalitet p vägen) och kundresponsen. 

Strategisk pianenng 	Planenng 	Upphandling 	Genomförande 	Trafikant- 
Planering av väg 	pa arsniva 	 (entreprenör) 	service 
transportsystemet 

r 1 	for trahken (KM) 

Langsiktig ________ 
pian 

Rikt-- 	___________ 
VFP 	iinjer 	Resultat- 

budget 	_________________ 
_______ 	Ev 	 lAvtalom resuItatmI 	1 Kvalitets- 1 	 1 omradesentreprenad 

Ikrav 	1 Kvalitetspian 
Kvaiitetsrapportenng 

[ 	Kvalitetsövervakning 	1 
A 	A 	 ( GenomfÖnde 	C Trafik- 

Hantenng av 	 IflfO 

	

och vader 	Kund- 1 

	

Kvalitetsvaknna 	L res_ 

BiId 2. 	Faser 1 styrprocessen för vinteriinderhället 

Vägförvaitn ingens Mgärder inom kvai itetssäkri ngen 

1 riktiinjerna för verksamheten beskrivs det eftersträvade tiliständet för un-
derhäilet pä vägnätet. Centrala element för dess säkerstäliande är kvalitets-
kraven (ailmänna och enligt arbetsobjekt), kvalitetsplanen, vai av kunnig ent-
reprenör och entreprenörens skickliga agerande. 

Inom vinterunderhäilet agerar man i realtid enligt vädret och situationerna, 
och bestäilaren kan inte övervaka alit liksom inte helier ta emot det färdiga 
arbetet. Beställaren skall pä förhand säkerställa sig om att kvaiiteten förverk-
ligas. Förtroendet för entreprenörens vilja, förmäga och sicklighet har stor 
betydelse. Ä andra sidan är det viktigt att entreprenören förutom innehället i 
entreprenadavtalet förstär avsikten med ätgärderna och hurdana eifekter de-
ras genomförande har pä trafiken. Trots de detaljerade kvaiitetsbestämmel-
serna beror mycket ändä pä entreprenörens agerande. Hanteringen av väd-
ret och vägiaget pä hela vägnätet spelar en centrai roll. Det regierar ageran-
det i rätt tid, vilket avsevärt inverkar pä trafikanternas uppfattningar om ser-
vicenivän och kvaliteten. 

Det är viktigt med tanke pä genomförandet av riktlinjerna och de allmänna 
och arbetsrelaterade kvalitetskraven som bestämts utgäende frän dem, att 
olika instanser förstär vinterunderhällskraven, verksamhetsandan och de 
önskade eifekterna pä samma sätt. Detta har speciellt stor betydelse i de 
kvalitetsansvariga entreprenaderna, vilket vinterunderhället till största delen 
är. 
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Eftersom man inte kan framställa och kontrollera alla faktorer 1 anknytning till 
kvaliteten och ett högklassigt agerande via kvalitetskraven, kommer betydel-
sen av kvalitetsplanerna att öka ytterligare. Speciellt betonas strävan efter 
serviceinriktad verksamhet, tidsmässigt rätt hantering av situationerna, frik-
tionsfritt samarbete mellan olika entreprenader samt miljö- och säkerhetsin-
riktade tillvägagngssätt 1 kvalitetsplanernas roll och innehäll. Det är därför 
synnerligen viktigt att man med auditeringar säkerställer, att entreprenörens 
hela personal som deltar i underhllsarbetet agerar enligt den uppgjorda 
kvalitetsplanen. Den preciserade kvalitetsplanen fungerar ocks som vinter-
underhllsplan, 1 vilken man har antecknat de saker som har en central in-
verkan pä arbetet, ssom rutterna och dimensioneringen av resurserna. 

Rapportering om och kvalitetsuppföljning av vinterunderhIlet 

Hanteringen av vinterunderhället i efterskott förutsätter att rapporteringen 
omfattar följande heiheter: 

• kostnaderna enligt underhllsklass 
• uppfyllandet av avtal 
• kvaliteten och seMcenivn pä vägarna 
• responsen frn traf]kanterna 
• beskrivning av trafiksäkerheten vintertid 
• uppgifter om miljökonsekvenserna 
• bilden av det rädande vädret. 

Vinterunderhllet rapporters med tillämpande av ovan nämnda inom Vägför-
valtningen enligt entreprenad, vägdistrikt och vägadministration. 

Det är viktigt med tanke p kostnaderna att hantera kostnaderna enligt un-
derhllsklass. Bara pä det här sättet kan man jämföra och hantera prisnivän 
mellan ohka omräden. 

Uppfyllandet av avtalet (kvalitet) rapporteras som entreprenadövervakarens 
(vägmästaren) personliga bedömning samt med mängden avvikelserappor-
teringar, päminnelser, böter och bonus. 

Servicenivän och kvaliteten pä vägen rapporteras med en kvalitetsuppfölj-
ning som baserar sig pä slumpmässigt urval. Ocksä serviceniväundersök-
ningen, som görs en gäng om äret, ger pä verksnivä en ailmän bild av kva-
liteten och speciellt dess utveckling. Detta har stor betydelse speciellt för 
vägnätet av lägre klass, eftersom det är bäde besvärligt och dyrt att ut-
sträcka kvalitetsuppföljningen till att gälla hela vägnätet i statistiskt tillräcklig 
omfattning. Ocksä entreprenadövervakarnas bedömningar har stor betydel-
se i rapporteringen om servicenivän. 

De uppgifter som fäs frän responssystemet används huvudsakligen i över-
vakningen och uppföljningen enligt entreprenadobjekt, men utvecklingen av 
de statistikförda responsmängderna ger en allmän bild av trafikanternas be-
lätenhet, förutsatt att systemet är inarbetat. 

1 miljörapporteringen följer man hur ofta salt används enligt underhällsklass 
samt den totala mängden sandningssand. Man följer regelbundet situationen 
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hos grundvattnen, som finns inom vägens verkningsomräde, med standardi-
serade mätningar. 

Biiden av det rdande vädret rapporteras pä ett standardiserat sätt enhigt 
mnad och r. 1 väderrapporteringen ingr en ailmän uppföljning av väderle-
ken, ett eventuelit väderindex samt rapportering av nyckeltalen för väderris-
ken. 
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Bilaga 1 

Hur motsvarar riktiinjen för vinterunderhIlet de alimänna trafikmlen 

1 tabellen har samlats de mäl sam ingr i Kommunikationsministeriets pubii-
kation "Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025" samt hur riktiinjerna för 
vinterunderhllet motsvarar dem. 

Malomräden Mal for trafiken Riktiinje för vinterunderhället, 
synpunkt och metod 

Rörligheten och transporterna Servicenivän för rörligheten 
sker tryggt, högklassigt och till vintertid är bra p 	huvud- 
skäligt pris. vägarna, tillfredsställande efier 

minst tillräcklig p 	de övriga 
vägarna. GC-vägarna är skötta 
enligt rörlighetsbehoven. 
Tilläggskostnaderna för trafiken 
till följd av underhällsnivän pä 

__________________________ vägarna är relativt sm. 
Basservicenivän för rörlighe- 1 hela landet finns en 
ten är garanterad i hela basserviceniv 	ocksä pä de 
landet. Smidigheten och lägtrafikerade vägarna, vilket 
funktionssäkerheten inom möjliggör rörlighet dygnet runt. 
person- och godstrafiken är Rörligheten försväras i 
garanterade bde i hemiandet exceptionella vädersituationer. 
och i transporterna utom- Vinterunderhllsmälet är en 
lands. jämn servicenivä och överrask- 

ningsfritt väglag och sledes 
förutsägbara restider, speciellt 
pä huvudvägarna. Särbehoven 
inom trafiken beaktas lokait i 

Serviceniv och tidsbestämningen av 
kostnader __________________________ ätgärderna. 

Trafikinformationen sker 1 Trafikinformationen stöder och 
realtid och är tillförlitlig och stärker eifekterna av vinter- 
lättillgänglig. underhället samt kundservicen. 
Utvecklingen och upprätt- SeMcenivn har definierats s 
hllandet av trafiksystemet är tydligt att konkurrensutsätt- 
kostnadseffektivt. ningen är effektiv. Kvalitetsnivä 

för olika vägklasser bestäms p 
rätt niv 	med tanke pä samhäl- 
let med beaktande av den till- 
gängliga finansieringen, väg- 
klassen samt hur livlig trafiken 

__________________________ är och trafikens karaktär. 
Trafik- och transportmark- Servicenivn p 	vägarna är 
naderna är eifektiva och rättvis för alla trafikanter. 
konkurrensutsatta. 

Trafik- och transportbran- 
schens serviceproduktion är 
konkurrenskraftig och den har 
goda verksamhetsförutsätt- 

_________________ ningar ocks 	internationellt. 
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Malomraden 
______________ 

Mal for trafuken 
________________________ 

Riktlinje för vinterunderhllet, 
synpunkt och metod 

Trafikmiljön främjar och stöder Underhllsnivn p 	GC-vägarna 
hlsan. möjliggör gng och cykling 

sväl under arbetsresor och 
resor för att uträtta ärenden som 

__________________________ under fritiden. 
Ingen behöver dö eller skadas Trafiksäkerheten är det centrala 

Säkerhet och allvarligt i trafiken. mlet vid bestämning av vinter- 
hälsa underhllsnivn. Man strävar i 

frga om trafiksäkerhetsnivn 
vintertid för fordonstrafikens del 
efter samma säkerhet som p 
sommaren. Nivn p 	GC-vägar- 
na möjliggör säker rörlighet spe- 

_________________ ___________________________ ciellt efter underhilstgärderna. 
Nyttan och olägenheterna av Vinterunderhllsnivn har 
trafiken riktar sig rättvist och dimensionerats rättvist s, att 
skäligt till olika befolknings- servicenivn följer den allmänna 
grupper. servicenivn för varje del av 

vägnätet. lnriktningen av 
servicen p 	olika vägtyper och 
-klasser ar tillräckligt rättvis 
oberoende av de stora skillna- 
derna i antalet som använder 

__________________________ dem. 
Man beaktar inom trafiken Servicenivn p 	GC-vägarna är 
speciellt behoven för de tiUräcklig i tätorterna med tanke 

Social hlIbarhet grupper som har en svagare 
ställning. 

p 	rörligheten för 	ldringar och 
rörelsehämmade. Underhlls- 
nivn p 	vägnätet av lägre klass 
möjliggör arbetsresor, regel- 
bundna skolskjutsar samt 

____________________________ kollektivtrafik. 
Medborgarna kan delta i och Vägdistrikten kartlägger aktivt 
inverka p 	pianeringen av lokala förväntningar och 
trafiklösningar. trafikens behov. De regionala 

förväntningarna beaktas ocks 	1 
riktlinjerna för hela landet. 
Responsen frn trafikanterna 
beaktas i den lokala planeringen 

_________________ ___________________________ av vinterunderhllet. 
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Mlomräden Ml för trafiken Riktiinje för vinterunderhllet, 
_______________ _________________________ synpunkt och metod 

Trafiksystemet stöder riks- Vinterunderhllsnivn är med 
omfattande mI för omr- beaktande av vägklassen i rätt 
desanvändningen och de proportion till den övriga ser- 
utvecklingsstrategier som vicenivn p 	vagen och till att 
omrdena valt. seMcenivn för vintertrafiken är 

tillräcklig för att stöda utveck- 
lingen av olika funktioner inom 

__________________________ omrdet. 
Trafiksystemet stöder mlen i 

Utveckling av 
anknytning till samhällsstruk- 

omräden och turen och stadsbilden. ____________________________ 
Trafik- och markanvändnings- samhällen planeringen är sammanjäm- 
kade . ____________________________ 
Rörlighetsmiljöerna är triv- 1 krävande kultur- och land- 
samma och upplevs som skapsmiljöer fäster man vikt vid 
trygga. arbetsmetoderna och arbets- 

resultatet inom vinterunder- 
____________________________ hllet. 
Stadsbilden eller kulturland- 
skapet ändras inte utan starka 

_______________ grunder. ____________________________ 
De globala och lokala olägen- Olägenheterna av saltningen för 
heterna för naturen är s 	sm grundvattnen minskas med nk- 
som möjligt. tade minskningstgärder. 

Olägenheter för 
Grundvattenskydd är en del av 

naturen bekämpning av grundvatten- 
__________________________ olägenheter. 
Naturresurser (ssom energi, Sandningen utvecklas i syfte att 
marksubstans, markyta osv.) spara grusresurser. 

________________ används s 	lite som möjligt. ____________________________ 
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Bilaga 2 

Omvärlden för vinterunderhllet p de alimänna vägarna 

1 följande biider har samlats uppgifter om storleksordningen p vinterunder-
hället, dess inriktning och klimatförhllandena. 

Väglängd (km) 	% av trafikarbetet Kostnader (FIM / vägkm) 

2734 	 :1 	II 
_______ 	 37 	 1-körb.19200 

	

1 	3620 	 17 	 12700 

	

lb+TIb 	 1 9729 	 23 	- 	13000 

	

II 	 20126 	 16 	 6100 

	

III 	
_____.._,41 783 	

3800 

Väglängder, trafikarbete och grova kostnader enligt underhIIskIass 

Mängden snöfall (mm) och vinterns medeltemperatur (IngtidsmedeIvärden) 

• Vinterunderhllskostnaderna är av storleksordningen 500-600 milj. mark. 
• Av kostnaderna riktas ca 35 % till riks- och stamvägar och 65 % till regi-

on- och förbindelsevägar. 
• Av kostnaderna uppstr ca 60 % av snöröjning och ytavjämning och ca 

40 % av halkbekämpning. Siffrorna varierar betydligt mellan olika delar 
av landet och vägnätet. 

• Vinterunderhllet genomförs som 99 omrdesentreprenader (2001-
2004), där väglängden varierar mellan 415 och 1 470 kilometer. 
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Bilaga 3 

FörhIIandet mellan riskerna för personskadeolyckor sommar- och ym-
tertid 

Trots vinterväglagets ökande inverkan p olyckoma är trafiksäkerhetsnivn 
vintertid ganska nära nivn pä sommaren. Detta beror p bl.a.: 
- skillnaderna i körsätt sommar- och vintertid 
- vinterhastighetsbegränsningarna 
- plogningsvallarnas uppmjukande inverkan vid avkörningar 

Av följande tabeli framgr förhllandet mellan personskadeolycksrisken ym-
tertid (oktober - mars) och sommartid (april - september) i kustregionerna 
och inlandet. 1 kustregionerna, där vintervädret är mera omväxlande än i in-
landet och ofta ocks mera problematiskt, avviker risken vintertid frn risken 
sommartid mera än i inlandet. 

FörhIIandet me/Jan personskadeolycksrisken (olyckor/trafikarbete) sommar- och 
vintertid. Ju större talet är, desto större är risken vintertid jämfört med sommartid. 
När talet är 1,00 är riskerna lika stora. 

Risken vintertid/ Risken vintertid/ 
risken sommartid 96-99 risken sommartid 91-95 

______________________ Kusten 	Inlandet Kusten 	Inlandet 

Alla olyckor 96-99 
ÄMD<1500 	 1.33 1.31 1.26 1.29 
ÄMD 	1500-6000 	1.45 1.43 1.42 1.40 
AMD> 6000 	 1.36 1.41 1.41 1.35 
sammanlagt 	 1.39 1.38 1.37 1.35 

Personskadeolyckor 96-99 
AMD < 1500 	 0.83 0.88 0.87 0.88 
ÄMD 	1500-6000 	1.00 0.98 1.09 1.04 
AMD>6000 	 1.23 1.12 1.35 1.17 
sammanlagt 	 1.02 0.97 1.09 1.00 

Dödade 96-99 
ÄMD < 1500 	 0.78 0.89 0.85 0.95 
ÄMD 	1500-6000 	1.21 0.93 1.22 1.23 
ÄMD > 6000 	 1.02 0.90 1.56 1.07 
sammanlagt 	 1.03 0.91 1.10 1.09 



Bilaga 4 

VinteruriderMllsklassifk 
av riks- och stamvägarr 

Uh-klass 

ls}»fr 
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