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Förord

Här redovisad undersökning ingår som en del i NÄT-projektet "Taksering"

som leds av Gösta Gynnerstedt. Projektet bekostas av Nordiska Rådet.

Peter W Arnberg har varit delprojektledare och samordnat undersök-

ningarna, Leif Sjögren har genomfört resultatbearbetningen och samman-

ställt presentationen. Forskare från Norge och Finland har också deltagit.
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Nordiska spårdjupsmätare; En jämförande studie
av Peter W Arnberg och Leif Sjögren
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En jämförande studie av olika i Norden förekommande spårdjupsmätare

har genomförts. Syftet har varit att bestämma sambanden mellan de olika

mätarnas mätetal för att möjliggöra ett utbyte av mätdata mellan

länderna.

Metoden innefattar upprepade mätningar på ett antal sträckor med olika

grad av spårbildning.

Deltagande mätfordon har varit:

Saab RST, Statens väg- och trafikinstitut, Sverige

VTI RST, Statens väg- och trafikinstitut, Sverige

Finsk spårdjupsmätare, Väg- och trafiklaboratoriet, Finland

Norsk spårdjupsmätare, Transportökonomiskt Institutt, Norge

Mätetal erhållna med Saab RST har jämförts med motsvarande från VTI

RST och den norska spårdjupsmätaren. Mätetal erhållna med VTI RST har

jämförts med den finska mätarens. Dessutom har hos VTI RST och Saab

RST reliabilitet och hastighetsberoende provats.

Mätningarna har gjorts i Finland och Sverige.

Samtliga här gjorda jämförelser visar att ett meningsfullt utbyte av mäte-

talen mellan mätarna är möjlig. Saab RST och den norska mätaren under-

skattar det maximala spårdjupet och ger därför inte numerisk överens-

stämmelse med mätare som har bredare mätbredd.

Underskattningen, av det maximala spårdjupet, hos den norska mätaren

beror på att mätetalet bygger på ett medelvärde av båda spårdjupen

istället för ett maxvärde av hela profilen.
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Ruth depth measuring vehicles in Scandinavia
A compartive study

by Peter W Arnberg and Leif Sjögren
National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

A study has been carried out comparing different rut depth measuring

vehicles in Scandinavia. The main purpose of this study was to compare

the measurement results from the different vehicles in order to facilitate

an exchange of measurement data between the Scandinavian countries.

The method consists of repeated mesurements on a number of road

sections having different degrees of rut depth.

The following measuring vehicles have been studied.

The Saab RST, The National Road and Traffic Research Institute, Sweden.

The VTI RST, The National Road and Traffic Research Institute, Sweden.

The Finnish rut depth measuring vehicle, The Road and Traffic Labora-

tory, Finland.

The Norwegian rut depth measuring vehicle, Institute of Transport Econo-

mics, Norway.

The measurement results from the Saab RST have been compared with

those from the VTI RST and the Norwegian rut depth measuring vehicle.

Measurement data from the VTI RST .and the Finnish measuring vehicle

have been compared. Furthermore, the reliability and the speed depend-

ence of the VTI RST and the Saab RST have been tested.

The measurements have been carried out in Finland and Sweden.

The results show that an exchange of measurement data between the

vehicles will be possible. The Saab RST and the Norwegian vehicle

underestimate the maximum rut depth and the numerical conformity with

other vehicles having a broader measuring width is not relevant.

VTI MEDDELANDE 334



III

--

The underestimation of the maximum rut depth of the Norwegian vehicle

depends on the fact that the measuring data is based upon a mean value

from the two rut depths instead of the maximum value of the entire lane.
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i BAKGRUND

För att i olika beslutsmodeller kunna bedöma behovet av Vägunderhåll

från samhällsekonomisk synpunkt, t ex om och i vilken ordning nybelägg-

ning och underhåll skall ske krävs objektiva mätmetoder. Ett antal

metoder för mätning av olika vägyteegenskaper har därför efter hand

utvecklats. Som exempel kan nämnas fordon för mätning av enskilda

storheter såsom friktion, jämnhet och tvärprofil samt fordon med mätsys-

tem för samtidig insamling av ett flertal mätstorheter. Saab RST, VTI

RST och ett datainsamlingssystem från Transportökonomisk institutt är

exempel på den senare typen.

Inom projektet "Taksering av eksisterende veger med .tanke på opprustning

for fremtidig bruk" har ett behov framkommit att studera och jämföra de

mätsystem, som används i Norden. Detta utgör en förutsättning för

fortsatt samarbete och utbyte av erfarenheter. I denna rapport redovisas

en jämförelse mellan några spårdjupsmätare, som används i de nordiska

länderna.

Två olika mätare från Sverige, en mätare från Norge och en från Finland

har jämförts. Metoden innefattar upprepade mätningar med de olika

mätarna på ett antal sträckor med olika grad av spårdjup.

2 SPÅRBILDNING , ORSAKER OCH RISKER

Genom trafikens inverkan bildas spår i vägbanan. En orsak till spårbild-

ningen är dubbdäckslitaget. En annan orsak är den tunga trafiken som

speciellt vid varm väderlek och instabilt material i vägkroppen ger upphov

till spår genom packning och/eller sidoförskjutning av beläggningsmassan.

Man kan sålunda säga att orsaken till spårbildningen är en kombination av

slitage och deformation (Alm 1977). Spårbildningen i vägbanan kan ge

upphov till en mängd risker:
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- vattenansamli'ng i spåren medförande risk för vattenplaning och vid kall

väderlek isbildning,

- ökad bländningsrisk genom vatten i spåren,

- nedsatt sikt på grund av ökad nedstänkning,

- nedsmutsning av vägmarkeringar och skyltar genom stänk,

- risk för styrningssvårigheter p g a att fordonshjulen vill följa spåren

(Alm 1977)

3 METOD

Metoden innefattar upprepad mätning med de olika mätarna på ett antal

sträckor med olika grad av spårbildning. Resultaten från dessa mätningar

har sedan jämförts.

De två svenska mätarna, VTI RST och Saab RST från statens väg- och

trafikinstitut, har jämförts med en spårdjupsmätare från statens forsk-

ningscentral i Finland respektive en mätare från Transportökonomisk

institutt i Norge. Dessutom är de båda svenska mätarna jämförda med

varandra.

Jämförelsen mellan Saab RST och norska mätaren samt jämförelsen

mellan VTI RST och den finska mätaren, se figur 9 och figur 10, bygger på

mätningar utförda i södra Finland, . Jämförelsen mellan VTI RST och Saab

RST, se figurerna 11-18, bygger på mätningar i södra Sverige. Samtliga

jämförelser bygger på mätetal från sträckor om 400 m.
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4 MÃTFORDON

En mängd metoder att mäta spårdjup finns utvecklade. De flesta bygger

på en rätskiva som täcker ett eller båda spåren, varefter spårdjupet

avläses med en mätsticka. Dessa mätningar är långsamma och kräver

avspärrning av mätplatsen. Metoder för kontinuerlig mätning av spårdjup

har därför utvecklats. I denna rapport har några i Norden förekommande

mätare för kontinuerlig mätning jämförts. Tre mätare med mekanisk

avkänning via fjäderbelastade hjul och en mätare med kontaktlös avkän-

ning har deltagit. De mekaniska mätarna kommer från väg- och trafik-

laboratoriet i Finland, Transportökonomisk institutt i Norge och statens

väg- och trafikinstitut, VTI, i Sverige. Från VTI kommer också den

kontaktlösa mätaren. Specifikationerna, för mätfordonen nedan, kommer

från rapporter, (se referenser) och samtal med respektive organisation.
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Figur 1. Mätbredder, mätpunkter och referenslinjer för de olika
mätarna. Den grova vâgiga linjen representerar en vägs tvär-
profil. I figuren angivna mått är de som använts vid här aktuella

mätningar.

4.1 Saab RST

Spârdjupsmätningen ingår här som en del i ett större integrerat mätsys-

tem. Systemet är monterat i en Saab 900, se figur 2. Spårdjupet mäts
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med hjälp av 26 st små fjäderbelastade hjul monterade i fronten på bilen.

Avståndet mellan mäthjulen är 0,1 m. Den totala mätbredden är 2,5 m,

se figur 1. Ett mikrodatorsystem sköter insamling, beräkning och lagring

av data. Resultaten skrivs ut på en remsa samt lagras på kassettband.

Tvärprofilen uppmäts med konstant tidsmellanrum. Detta innebär att

profilen uppmäts var elfte meter vid mäthastigheten 70 km/h respektive

var femte meter vid mäthastigheten 30 km/h. Resultatet är hastighets-

oberoende i intervallet 30 km/h till 90 km/h.

 

Figur 2. Saab RST

4.1.1 Beräkning av spårdjup

Spårdjupet bestäms enligt den s k rätskivemetoden innebärande att de

yttre mätpunkterna förbinds med en rät 11nje.(se figur 3). Om upphöj-

ningen mellan spåren är högre än denna linje bryts linjen och dras så att

den vilar på upphöjningen. Avståndet från linjen till spårbottnarna

bestämms. Det största av dessa väljs som mätetal.
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4.2

   

 

Figur 3. Bestämning av spårdjup enligt rätskiveprincipen

VTI RST

Detta spårdjupsmätningssystem är en del i ett större integrerat kontakt-

löst mätsystem omfattande ett flertal vägytekarakteristika, se figur 4.

Dominerande del i detta system är en tvärprofilmätare placerad i

fronten på en Chevrolet Van. Tvärprofilmätaren består av elva laseren-

heter. Laserenheterna är placerade med ett avstånd på 0,26 m mellan

varandra. De yttersta enheterna på vardera sidan är vinklade 45° för att

sprida mätpunkterna och erhålla en mätbredd av 3,l8 m trots att

tvärprofilmätaren endast är 2,6 m bred, se figur 1.

Ett mikrodatorsystem sköter insamling, beräkning och lagring av data.

Resultatet beräknas och visas kontinuerligt på en monitor men skrivs

också ut på papper direkt vid mätningen. Resultaten är oberoende av

hastigheten i intervallet 30 till 90 km/h. Normalt beräknas ett Spårdjup

var femte meter men detta intervall kan fritt väljas från 0,1 m och

uppåt. Den mätta stäckans medelspårdjup, andelen väg med maxspårdjup

överstigande 10 resp 20 mm, varje mätpunkts medelvärde och spridning

samt en plottning av tvärprofilen redovisas på direktutskriften. Ingen

efterbehandling behövs, men resultaten lagras även på 8" flexskivor.
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Figur 4. VTI RST

4.2.1 Beräkning av spårdjup

VTI RST beräknar spårdjupet enligt tvâ metoder, rätskivemetoden och en

mer generell metod kallad trådmetoden.

4.2.1.1 Rätskivemetoden

Metoden beskrivs under punkt 4.1.1. I dennarapport redovisade spår-

djupsvärden är beräknade enligt rätskivemetoden.

4.2.1.2 Trådmetoden

Detta är en generell metod som till skillnad från rätskivemetoden inte

bygger på förekomsten av en normaltvärprofil. En tråd antas fäst i
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tvärprofilens ena ändpunkt. Genom att sänka den spända trådens fria

ände tills den berör den andra ändpunkten erhålls en trådkontur, se figur

5. Spårdjupet definieras som största avståndet mellan tråd och profil,

mätt vinkelrätt mot tråden.

 

S4

  

V]
8

Figur 5. Spårdjup enligt trådmetoden

4.3 Finsk spårdjupsmätare

 

Den finska spårdjupsmätaren är uppbyggd som ett släpfordon, se figur 6.

Den består av två bärande hjul med diametern 60 cm och bredden 20 cm

och mellan dessa elva små cykelhjul med en diameter av ca 40 cm.

Avståndet mellan dessa små mäthjul är 0,20 m. Mellan de bärande hjulen

och de båda yttre mäthjulen är avståndet 0,50 m. Avståndet mellan de

bärande hjulen var vid mätningstillfället 3,0 m, men kan varieras mellan

2,5 och 3,5 m, se figur l. Mäthastigheten uppges till 70 km/h, men

normalt och vid denna jämförelse var mäthastigheten 50 km/h.

Avkänning av mätvärden sker normalt var tionde meter men kan varieras

från 3 m och uppåt. Vid mätningen fås mätsträckans spårdjupsmedelvär-

de och spridning utskrivet på papper. Mätdata lagras med hjälp av

mikrodator på band för utvärdering i stordator. Samtidigt med spår-

djupsmätningen kan också manuellt via en knappsats sex olika skadegrup-

per hos vägytan registreras.
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Figur 6. Den finska spårdjupsmätaren

Beräkning av spårdjup

Spårdjupsberäkningen utförs enligt rätskivemetoden, se punkt 4.1.1. Ett

mått på upphöjningen mellan spåren erhålls genom att förbinda botten

hos spåren med en rät linje och sedan bestämma maximala avståndet,

D1, mellan linjen och upphöjningen, se figur 3.

Norsk spård'Lupsmätare

 

Den norska spårdjupsmätaren kommer från Transportökonomisk Institutt

och utgörs av ett trehjuligt släpfordon , se figur 7. Spårdjupsmätaren

ingår i ett system för samtidig insamling av data även om jämnheten i

vägens längsriktning och för registrering av skadeparametrar. Spårdjups-

mätaren är billig att producera och kan under transporter lastas på

dragfordonet.
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Spårdjupsmätarens mellersta hjul är rörligt i vertikalled i förhållande till

de bärande hjulen. Normalt är avståndet mellan de bärande hjulen

(spårvidden) 1,65 -l,70 m. Vid jämförelsen i denna rapport har Spårvidden

1,70 m använts, se figur 1. Avståndet kan varieras upp till 2,20 m. Mät-

hastigheten uppges vara 45 -80 km/h. Vid jämförelsen har mäthastig-

heten varit 50 km/h. Ett mikrodatorsystem sköter insamling av data och

lagring på magnetband. På magnetbanden lagrade resultat utvärderas

efter mätningen i stordator. Kalibreringsbehovet på grundav tempera-

turdrift är reducerat till ett minimum genom användning av en differen-

tialtransformator för bestämning av höjdskillnaden mellan mäthjul och

bärhjul. Avståndet mellan mätpunkterna är normalt 37,5 cm. Mätnog-

grannheten uppges till i 1,5 mm.

  

Figur 7. Norsk spårdjupsmätare

4.4.1 Beräkning av spårdjup

Mätetalet är det vinkelräta avståndet från det mellersta hjulets kontakt-

yta till referenslinjen dragen mellan de bärande hjulens kontaktytor.
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spårdjup  

Figur 8. Spârdjupsbestämning med norska spârdjupsmätaren.

5 RESULTAT

Resultatet redovisas grafiskt där mätetalen från mätarna parvis relate-

ras till varandra. För varje samband redovisas regressionslinje och

korrelationskoefficient samt mätetalens medelvärde och spridning över

aktuella mätsträckor.

Vid jämförelserna Saab RST - norsk spårdjupsmätare, VTI RST - finsk

spårdjupsmätare, Saab RST (50 km/h-7O km/h), Saab RST (50 km/'h-5O

km/h), Saab RST (70 km/h-7O km/h), VTI RST (75 km/h - 50 km/h) och

VTI RST (75 km/h -75 km/h) har körfältsbredden på mätsträckorna varit

större än tre m. VTI RST har jämförts med Saab RST på vägar med

körfältsbredden både större och mindre än eller lika med tre m.
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Tabell 1. Korrelationen mellan mätbilarna

  

antal
Spårdjupsmätare korrelations- observa- figur

koefficient tioner se
r n sidan

Saab RST - norsk spårdjupsm. 0,80 99 13
VTI RST - finsk spârdjupsm. 0,95 85 14
VTI RST - Saab RST* 0,93 36 15
VTI RST - Saab RST** 0.94 19 16
VTI RST - Saab RST*** 0,80 55 17
VTI RST (75 km/h - 50 km/h) 0,95 52 18
VTI RST (75 km/h - 75 'km/h) 0,98 36 19
Saab RST (70 km/h-50 km/h) 0,98 20 20
Saab RST (70 km/h-70 km/h) 0,96 20 21
Saab RST (50 km/h-50 km/h) - 0,96 26 22

   

Tabellen visar den linjära korrelationen mellan mätfordonen och för VTI

RST och Saab RST i olika respektive samma mäthastighet samt antalet

mätsträckor om 400 m.

* körfält med bredd mindre än eller lika med tre meter

** körfält med bredd större än tre meter

*** körfält med bredd större och mindre än eller lika med tre meter
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Figur 9. Korrelation mellan Saab RST och den norska spårdjupsmätaren.

Antalet mätsträckor: n : 99

x-koordinatens medelvärde och spridning: i = 5,7 5 : 4,3

5,0y-koordinatens medelvärde och spridning: §1: 6,5 5

Regressionslinjens ekvation: y : l,44x - 1,66

Korrelation: r : 0,80
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VTI RST

Figur 10. Korrelation mellan VTI RST och den finska spârdjupsmätaren

Antalet mätsträckor: n = 85

x-koordinatens medelvärde och spridning: 32 = 10,5 5 : 5,8

6,211y-koordinatens medelvärde och spridning: v: 10,6 5

Regressionslinjens ekvation: y = 1.13 x - 1,28

Korrelation: r : 0,95
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Figur ll. Korrelation mellan Saab RST och VTI RST för vägar med
körfältsbredd mindre än eller lika med tre m.

Antalet mätsträckor: n : 36

x-koordinatens medelvärde och spridning: 32 : 7,9 5 = 4,6

y-koordinatens medelvärde och spridning: SI: 6,5 3 = 4,3

Regressionslinjens ekvation: y : 0,86 x - 0,26

Korrelation: r : 0,93
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Figur 12. Korrelation mellan VTI RST och Saab RST för vägar med
körfältsbredd större än tre m.

Antalet mätsträckor: n = 19

x-koordinatens medelvärde och spridning: å : 13,7 5 = 5,5

y-koordinatens medelvärde och spridning: i: 6,5 5 : 4,7

Regressionslinjens ekvation: y : 0.80 X - 4,43

Korrelation: r : 0,94

VTI MEDDELANDE 334



17

mmê

S
a
a
b

R
S
T

   

2 4 6 8 10 12 14 16 18 mm

VTI RST

Figur 13. Korrelation mellan VTI RST och Saab RST för vägar med kör-
fältsbredd större och mindre eller lika med tre m.

Antalet mätsträckor: n = 55

x-koordinatens medelvärde och spridning: i = 9,8 5 = 5,6

y-koordinatens medelvärde och spridning: : 6,5 5 : 4,4

Regressionslinjens ekvation : y : 0,62 x + 0,41

Korrelation: r : 0,80
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VTI RST, 50 km/h

Figur 14. Korrelation för VTI RST vid mätning vid 50 km/h och 75 km/h

Antalet mätsträckor: n i 52

x-koordinatens medelvärde och spridning: ;c : 6,3 3 = 3,1

3,5y-koordinatens medelvärde och spridning: SI: 6,2 5

Regressionslinjens ekvation: y : l,l9 x - 1,35

Korrelation: r = 0,95
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Figur 15. Korrelationen för VTI RST vid upprepad mätning vid 75 km/h.

Antalet mätsträckor: n : 36

x-koordinatens medelvärde och spridning: §< = 13,4 5 : 5,5

5.9y-koordinatens medelvärde och spridning: §1: 13,8 5

Regressionslinjens ekvation: y : 1,02 x + 0,02

Korrelation: r : 0,98
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Figur 16. Korrelation mellan Saab RST vid mätning vid 50 km/h och 75

km/h

Antalet mätsträckor: n = 20

x-koordinatens medelvärde och spridning: i = 3,6 5: 2,4

y-koordinatens medelvärde och spridning: SI: 3,8 5 = 2,1

Regressionslinjens ekvation: y : 1,11 x - 0,62

Korrelation: r : 0,98
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Figur 17. Korrelationen för Saab RST vid upprepade mätningar vid 70 km/h

Antalet mätsträckor: n : 20

x-koordinatens medelvärde och spridning: i = 3,8 5 = 1,9

y-koordinatens medelvärde Och spridning: §1: 3,8 5 = 2,3

Regressionslinjens ekvation: y : 0,82 x + 0,64

Korrelation: r : 0,96
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Figur 18. Korrelationen för Saab RST vid upprepade mätningar vid 50 km/h

Antalet mätsträckor: n : 26

x-koordinatens medelvärde och spridning: i : 3,7 5 : 2,1

y-koordinatens medelvärde och spridning: ?2 3,7 5 : 2,1

Regressionsiinjens ekvation: y : 0,96 x + 0,18

Korreiation: r : 0,96
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6 DISKUSSION

Resultaten visar en mycket god överensstämmelse mellan den finska

mätaren och VTI RST, korrelation 0,95 och istort samma medelvärde

trots att mätprinciperna är mycket olika, se figur lO. Mätbredden och

antalet mätpunkter är emellertid desamma. Mätfordon med mindre

mätbredd ger sämre överensstämmelse. Korrelationen mellan Saab RST

och den norska mätaren är relativt låg (0,80) och skillnaden mellan

medelvärdena är omkring 1 mm, se figur 9. Den bristande överensstäm-

melsen föreligger speciellt på bredare vägar. Ett mätfordon med liten

mätbredd och få mätpunkter kan beroende på körsätt lätt missa det

maximala spårdjupet. Denna underskattning av spårdjupet hos den norska

mätaren kan enligt T®I kompenseras genom ökning av resultatens värde

med lO-20% vid l,70 m mätbredd.

Jämförs ett mätfordon med liten mätbredd, t ex Saab RST, med något

med större mätbredd visar det sig att vägar smalare än tre m ger

relativt god korrelation och liten skillnad mellan medelvärden. Vägar

smalare än tre m bör således med smärre korrigeringar kunna mätas med

samtliga mätutrustningar och jämförbara data erhållas. Den norska

mätaren borde emellertid ge maxspårdjupet i stället för medelvärdet av

de två spårens djup.

. För vägar bredare än tre m ger mätfordon med liten mätbredd mindre

tillfredsställande resultat. Saab RST ger här värden som är mindre än

hälften av resultaten erhållna från den finska mätaren och VTI RST, se

figur 12. Visserligen är korrelationen god och resultaten skulle sålunda

kunna korrigeras men osäkerheten beträffande utformningen av denna

korrigeringsformel är emellertid stor. Här presenterade mätningsresultat

är inte tillräckliga för framtagande av en sådan formel.

För att jämförbara data ska erhållas mellan de nordiska länderna föreslås

att mätare med en mätbredd av minst tre m används för vägar med en

bredd överstigande tre m. Som beräkningsmetod föreslås någon av dem

som nu används, antingen enligt den finska och svenska eller enligt den

norska mätaren. En kompromiss kan även tänkas där man presenterar ett

maximalt spårdjup samt ett värde som ger en uppfattning om den

fyllnadsvolym som åtgår för att ge vägen avsedd tvärprofil.
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Viktigt att påpeka är att fordonen jämförts under närmast maximalt

goda betingelser. Under en normal fältmätning tillkommer störande

faktorer sådana som bristfälligt underhåll, utebliven kalibrering samt

hastighetsvariationer. En av tankarna bakom konstruktionen av bl a VTI

RST och den norska mätaren är att minska kalibreringsbehovet. Detta

har i fallet VTI RST åstadkommits genom användande av kontaktlös

avståndsmätning med laserteknik och hos den norska mätaren genom

användande av differentialtransformator.

Kraven på mätutrustningen bestäms givetvis av vilken typ av mätning

som ska utföras. Man har olika behov av kvalitet och kvantitet vid

mätningar för forskning och utveckling jämfört med mätningar som

underlag för planering av Vägunderhåll.

För att ett utbyte av resultat mellan mätningar utförda med olika

mätare ska kunna ske måste korrelationen dem emellan vara god. Den

här gjorda undersökningen visar god överensstämmelse mellan mätarna

vid noggrant kontrollerade prov av här genomförd typ. Detta innebär att

man vid normala fältmätningar borde kunna få resultat som är omräk-

ningsbara från en mätare till en annan. Kravet är som tidigare sagts att

mätbredden ska motsvara körfältsbredden och önskvärt är att samma

beräkningsmetod används. Sålunda kan resultaten användas som underlag

för de generella modeller för planering av Vägunderhåll som utvecklas

inom huvudprojektet. I samband med ett framtida utnyttjande inom de

nordiska länderna av gemensamma beslutsmodeller för Vägunderhåll och

ett därav följande behov av jämförelse mellan mätdata erhållna från

olika mätfordon bör en uppföljning ske av de normala mätningsrutinerna i

de olika länderna. Slarv, oskicklighet och trötthet kan inverka kraftigt på

mätresultaten, speciellt om körning och kalibrering är besvärlig.
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