
VTInotat
Nummer: T 38 Datum: 1988-08-31

Titel: Förslag till metod a tt jämföra vägverkets och VTIs hastighets-
mätningar

Författare: Gunilla Rudander

Avdelning: Trafik

Projektnummer: 763 09-4

Projektnamn: Hastighetsmätningar 1987

Uppdragsgivare: Vägverket

Distribution: fri /  nyförvärv /  begränsad /

Statens väg- och trafikinstitut
Pa: 58101 Linköping. Tel. 013-115200. Telex 50125 VTISGIS 
Besök: Olaus Magnus väg 37, Linköping



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Matematiska institutionen 
Avdelningen för statistik

FÖRSLAG TILL METOD ATT JÄMFÖRA VÄGVERKETS 
OCH VTI:S HASTIGHETSMÄTNINGAR

Examensarbete utfört av:
Gunilla Rudander 
Statistikerlinjen åk 3





INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid
1 INLEDNING....................................................  1
1.1 Projektets syfte...........................................  1
1.2 Projektets bakgrund........................................  1
1.3 Sammanfattning.............................................  1

2 ALLMÄN BAKGRUND................................................ 2
2.1 Allmän bakgrund om VTIs trafikmätningar.....................  2

2.1.1 Mätapparaturen TA-84 2
2.2 Allmän bakgrund om W s  trafikmätningar.....................  3

3 DATAMATERIAL..................................................  3
3.1 Definitioner i VTIs mätningar..;...........................  3
3.2 Definitioner i W s  mätningar...............................  3
3.3 Fordonsdata................................................ 4
3.4 Dygnsdata.................................................  4

4 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT....................................  6
4.1 Förberedande jämförelser............ .'......................  6
4.2 Metod.....................................................  6

4.2.1 Steg 1 : Jämförelse av medelhastighet per dygn 6
4.2.2 Steg 2 : Jämförelse av antal fordon per dygn 7
4.2.3 Steg 3 : Jämförelse av hastighet för enskilda fordon 7

4.3 Problem i några av stegen..................................  8
4.4 Tolkning av metodresultat..................................  9

5 KÖRNINGSRESULTAT PÅ FRAMTAGEN METOD............................  11
5.1 Förberedande jämförelser...................................  11
5.2 Steg 1....................................................  12

5.2.1 Tolkning av resultat i steg 1 12
5.3 Steg 2....................................................  13

5.3.1 Tolkning av resultat i steg 2 13
5.4 Steg 3....................................................  14

5.4.1 Steg 3A 14
5.4.2 Steg 3B 15
5.4.3 Steg 3C 16

5.5 Slutlig tolkning av metodresultatet för alla steg............  18
6 SLUTSATS......................................................  19
KÄLLFÖRTECKNING
BILAGOR





1 INLEDNING

1.1 Projektets syfte

Syftet med projektet är att hitta en kontrollmetod, som kan jämföra 
om två metoder att mäta hastigheter, ger lika resultat.

1.2 Projektets bakgrund

VTI (Väg- och Trafikinstitutet) planerar en övergång från användandet 
av verkets nuvarande mätapparatur till W s  (Vägverkets), och vill jämföra 
om det är någon skillnad på de hastigheter som uppmätts av W  och VTI. 
Därför har VTI utfört datainsamling på samma tid och plats som W  vid 
några tillfällen under år 1987. Anledningen till dessa samtidigt ut
förda hastighetsmätningar, är att båda mätmetoderna skall användas på 
exakt samma fordon. Mätplatserna finns utskrivna i bilaga 1.

1.3 Sammanfattning

Metoden, som tagits fram, utförs på data som erhållits från mätplatser där 
trafikmätningar gjorts samtidigt av W  och VTI. Om möjligt ska tids
perioden för varje mätning vara ett dygn.

Denna metod är uppdelad i tre steg. I det första steget jämförs 
medelhastigheter per dygn mellan W s  och VTIs mätningar. I andra steget 
jämförs antal fordon per dygn och i tredje steget jämförs hastigheter för 
enskilda fordon. Med ledning av dessa resultat kan man se vad som skiljer 
W s  och VTIs mätningar och vad det kan bero på.
Beskrivning av metoden finns i kapitel 4 och exempel på vad metoden 
kan ge för resultat beskrivs i kapitel 5.



2 ALLMÄN BAKGRUND

2.1 Allmän bakgrund om VTIs trafikmätningar

VTI har sedan 1979 följt hastighetsutvecklingen på vägar och gator 
i Sverige. Mätningarna har utförts på samma plats, samma dygn men olika 
år. Syftet är att skatta förändringar avseende olika mått på hastigheter. 
Mätningarnas omfattning i tid och rum är tämligen begränsade så mät- 
platserna är inte representativa för hela Sverige. Landsbygdsmiljö och 
tätortsmiljö skiljs åt vid dessa mätningar. Kriterier för landsbygdsdata 
är att mätningarna utförts vid torrt väglag samt att man accepterar högst 
sex timmars bortfall av ett dygn.

För att kunna göra trafikanalyser använder VTI för närvarande en mätapp^- 
ratur, som kallas TA-84. Till denna utrustning hör ett mätprogram kallat 
TA84, som bildar fordonsdata utifrån mätdata som mätapparaturen registrerat.

2.1.1 Mätapparaturen TA-84

Mätapparaturen TA-84 har två stycken givaringångar avsedda för 
gummislang eller någon form av sensor, som ger en elektrisk signal.
De två slangarna benämns A och B och avståndet mellan dem är 3.3 meter. 
Exempel på placeringen av slangarna framgår av bild 2.1.

jA_84 R=riktning
A,B = g i vare

å

4— R 2

. R1 -
A B

3 3 m bild 2.1

När en fordonsaxel träffar en slang, omvandlas tryckförändringen 
i slangen till elektriska impulser som leds till mätapparaturen.
Vid varje sådan registrering skrivs det ut om slang A eller B träffats 
samt tidpunkt i form av timme, minut och millisekunder.

Vid databehandling samlas de registreringar som antas tillhöra samma 
fordon i en arbetsarea, cch inläsningen avbryts då tidsskillnaden 
mellan två axelpassager är för stor. Då tillhör den senare axel
registreringen troligen ett annat fordon (Se formel a i bilaga 6) .

Fordonstyp bestäms utifrån antal axlar som givaringångarna träffats av 
samt avståndet mellan axelparen. För varje fordon beräknas ankomsttid, 
riktning, punkthastighet och samtliga axelavstånd. Förutsättningen 
för inregistrering av fordonsdata är att axelpassagerna är korrekta 
enligt vissa kriterier (se kapitel 3.1). Om inte kriterierna uppfylls 
lagras dessa axelpassager som restkoder.



2.2 Allmän bakgrund om W s  trafikmätningar

W  har följt hastighetsutvecklingen en kortare tidsperiod än VTI.
Registreringar utförs på ungefär samma sätt som av VTI, med den skillnad 
att W  ibland använder sensorer som är nedfrästa i marken. Dessa kallas 
vibrakoaxialkablar och kan placeras på samma sätt som på bild 2.1. 
Nackdelen med dessa är att vibrationer i vägen kan ge felaktigt 
utslag i mätapparaturen.
Liksom VTI måste axelpassagerna vara korrekta enligt vissa kriterier.

3 DATAMATERIAL

3.1 Definitioner i VTIs mätningar

I VTIs mätapparatur TA-84 finns alla tidsregistreringar av axelpassager 
lagrade. Ett analysprogram försöker bestämma fordonstyp utifrån 
rimliga axelavstånd och antal axlar som inregistrerats. Hur fordonskoder- 
na ska tolkas framgår av bilaga 2.
Hastighet

Hastighet definieras som medelhastighet för första till och med sista 
axeln på ett fordon d v s  summan av varje axels momentanhastighet 
dividerat med antal axlar (se formel b i bilaga 6).

Felkontroll
För att en serie sensorpulser ska klassas som ett fordon ska vissa 
kriterier uppfyllas (Elisson 1988). Det kan t e x vara hur många 
axlar som tillåts, vilket är 9 stycken i VTIs fall.

3.2 Definitioner i W s  mätningar

W  kodar fordon på ett något annorlunda sätt än VTI, men kriterierna 
för en axelpassage är ungefär detsamma som för VTI. Hur fordonskoderna 
tolkas av W  framgår av bilaga 2.
Hastighet

Hastighet definieras som medelhastighet av första och sista axeln 
på ett fordon.



VTIs mätapparatur TA-84 har ett program som tolkar alla registre
ringar av axelpassager. Programmet får fram information om trafiken 
som passerat givaringångarna A och B. W s  mätapparatur tolkar i 
princip på samma sätt men inte lika exakt som VTI, d v s  arbetet 
med att kombinera axelpassager till ett fordon, avbryts oftare då 
en ovanlig axelpassage uppkommer. Exempel på hur utdata från VTIs 
och W s  mätningar kan se ut visas i bilaga 4.

3.4 Dygnsdata

Det finns ett antal statistikberäkningar som programmet TA84 gör. 
Förutsättningen för att köra programmet på W s  utdata är att den 
blivit konverterad (se bilaga 5). En del i programmenyn kallas 
DUAL och beräknar statistik på dygnsdata. Här följer en beskrivning 
av det programutförandet.

Först beräknas bl a medelhastighet och antal fordon per timme för 
sex olika fordonskategorier benämda MC, P, PS, B, L och LS. I exempel
3.1 visas ett utdrag av dessa beräkningar.
MC = motorcykel
P = personbil eller lätt* lastbil 
PS = P + släp 
B = buss 
L = tung lastbil 
LS = L + släp

exempel 3.1

MATPLATS: S-LÄN SECTION El8
MÅTTID : 370601 KL 17.00 - 870602 KL 17.00 MÅ-TI 
RIKTNING 2

A N T A L
KLOCKAN MC P PS B L LS SUM REST AXEL UTANF

KOD PAR HASTOMR
17.00- 18.00 1 36 1 1 2 16 57 1 83 0
18.00- 19.00 0 38 2 2 3 9 54 1 73 0
19.00-20.00 3 28 1 0 2 12 46 2 69 0
20.00-21.00 1 26 2 0 1 21 51 0 87 0
21.00-22.00 0 13 0 0 1 12 26 3 46 0
22.00»23.00 0 9 0 0 1 8 18 0 30 0
23.00-24.00 0 2 0 0 1 9 12 0 27 0
0.00- 1.00 0 2 0 b 0 1 3 2 5 0
1.00- 2.00 0 1 0 0 1 8 10 1 22 0
2.00- 3.00 0 2 1 0 0 1 4 0 6 0
3.00- 4.00 0 1 0 0 0 1 2 0 4 0
4.00- 5.00 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0
5.00- 6.00 0 15 0 0 0 2 17 0 21 0
6.00- 7.00 0 25 1 0 1 3 30 0 36 0
7.00- 8.00 0 23 4 0 0 10 37 1 55 1
8.00- 9.00 0 28 3 0 1 4 36 1 49 0



Sedan följer en frekvensfördelning och medelhastighet uträknat för ett 
helt mätdygn samt under dagtid. Fördelningen är i antal och procent och 
räknas ut för varje fordonstyp samt för alla fordonstyper tillsammans. 
Antal restkoder finns också utskrivet.

Sist följer statistik på utdata för ett helt mätdygn. Detta visas i 
exempel 3.2 där fordonen är uppdelade i samma kategorier som i exempel 
3.1, förutom tillägg av beteckningen BS = buss + släp. Statistik finns 
även för dagtid under mätdygnet men visas inte i detta exempel.

exempel 3.2

MÄTPLATS: S-LÄN SEGMON El8
MÄTTID : 870601 KL 17.00 - 870602 KL 17.00 MÅ-TI 
RIKTNING 2

T A T

FÖRDELNINGS— 
KARAKTÄRI ST.
KM/H
MOMENTANHASTIGHET MOMENTH. STANDAV.
MEDELVÄRDE
STANDARDAV.
MEDELFEL
15-PERCENTILEN 
5 0-PERCENTILEN 
85-PERCENTILEN
SUMMA FORDON
% FORDON ÖV 40% FORDON ÖV 50% FORDON ÖV 60
% FORDON ÖV 70
% FORDON ÖV 80
% FORDON ÖV 90
% FORDON ÖV 100
% FORDON ÖV 110
% FORDON ÖV 120
% FORDON ÖV 130
% FORDON ÖV 140
% FORDON ÖV 150

HELA MÅTDYGNET
LÄTTA FORDON TUNGA FORDON

MC P PS B+BS L LS
92.2
19.4

95.1
15.1

• 85.8 
7.1

77.6
20.4

85.9
8.9

81.7
7.3

96.3
22.1
9.0

97.5
15.2
0.7

86.4
7.3
1.4

83.0
18.4
6.5

86.9
9.0
1.4

82.3
7.2
0.6

78.9
84.6
95.8

112.1
78.0
34.9
95.3

86.4
77.1
86.4
97.4

75.8
82.1
89.1

6 475 27 8 40 171
100.0
99.8
99.2
96.8
90.5
70.3
37.5
18.9
6.9
2.9 
1.3 
0.4

1-00.0
100.0
100.0
100.0
70.4
33.3

100.0
100.0
100.0
97.5
72.5
37.5 
10.0

100.0
100.0
99.4
97.1
62.0
12.3
0.6



4 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

4.1 Förberedande jämförelser

För att se öm utdata från W  och VTI stämmer överens, kan man följa 
fordon för fordon och kontrollera om W  och VTI kodar på samma sätt, 
om hastigheterna är lika och om det faller bort fordon någonstans. 
Detta är lämpligt att göra på utdata från olika dygnstider. Riktning 
kan betecknas tvärtom ibland, och det måste noteras för att jämförbar 
statistik ska kunna beräknas. På varje mätplats bör man även kontrol
lera om W s  och VTIs mätningar utförts under samma timmar, och ta bort 
de timmar som inte är gemensamma för båda.

4.2 Metod

Metoden går ut på att jämföra om det finns skillnader mellan W s  och 
VTIs uppmätta fordonsdata. Det optimala för att de två mätprocedurerna 
ska vara lika, är att samma fordon med samma hastighet ska finnas på 
både W s  och VTIs utdata. Därför är det intressant att kontrollera om 
de båda mätapparaturerna mäter lika antal fordon och framför allt lika 
hastigheter.

Metoden som skall jämföra W  och VTI, utförs lämpligen i tre steg eller 
nivåer. W  och VTI jämförs från samma mätplats under samma mätdygn, 
som helst ska bestå av 24 timmar. Man måste även skilja på fordonstyp 
och riktning.
De tre stegen är:

1. Jämförelse av medelhastighet per dygn
2. Jämförelse av antal fordon per dygn
3. Jämförelse av hastighet för enskilda fordon varje timme

4.2.1 Steg 1 : Jämförelse av medelhastighet per dygn
Det lägsta och viktigaste kravet är att W  och VTI har samma medel
hastighet per helt mätdygn. I statistikprogrammet DUAL kan man 
få ut den information som behövs (se kapitel 3.4). För att jämföra 
om W  och VTI har lika hastighetsmedelvärden under ett helt mätdygn, 
används ett 99%-igt konfidensintervall på medelvärdesskillnaden (se 
formel 4.1). Detta konfidensintervall kan, med 99% säkerhet, säga 
ifall W s  och VTIs hastighetsmedelvärden skiljer sig signifikant för 
en viss fordonstyp. Om talet 0 täcks i intervallet är medelvärdena lika.

X = W s  hastighet smedelvärde för ett mätdygn
Y = VTIs hastighetsmedelvärde för ett mätdygn
t = t-tabellvärdet för (Nx+Ny-2) frihetsgrader, som ger 99% säkerhet
Nx = antal fordon i W s  mätning
Ny = antal fordon i VTIs mätning
Sp2 = poolad varians

(Allmän formel för konfidensintervallet är formel e i bilaga 6.)

X - Y formel 4.1



4.2.2 Steg 2 : Jämförelse av antal fordon per dygn

Andra kravet innebär kontroll av om antal fordon är lika för W  
och VTI under ett mätdygn. Eventuellt kan även antal fordon per timme 
kontrolleras. Här används också ett 99%-igt konfidensintervall, men här 
är det på skillnaden i antal mellan W  och VTI. Med antagandet att 
antal fordon är Poissonfördelat, kan man med normalapproximation erhålla 
det konfidensintervall som visas i formel 4.2.

Nx = antal fordon som W  mätt på ett mätdygn 
Ny = antal fordon som VTI mätt på ett mätdygn
2.58 är tabellvärdet ur normalfördelningen för att erhålla 99% säkerhet.
Om talet 0 täcks i intervallet är resultatet ickesignifikant och 
man kan med 99% säkerhet säga att W  och VTI mäter lika antal fordon.

För att få en rättvis bild av hur dessa differenser i fordonsantal 
varierar på olika mätplatser, är det lämpligt att sätta differenserna 
i procent av VTIs fordonsantal (se formel d i bilaga 6). Är %-talet 
ett minustal betyder det att W  har färre fordon än VTI, d v s om 
exempelvis %-talet är -7.0, har alltså W  7.0% färre fordon än VTI.
Om %-talet däremot är ett plustal, har W  fler fordon än VTI.

Problemet med denna metod är att den kan vara missvisande om Nx och Ny 
är små, därför att konfidensintervallet blir för snävt.

4.2.3 Steg 3 : Jämförelse av hastighet för enskilda fordon

I det här steget mäts den inre validiteten och då jämförs hastighet 
mellan W  och VTI på ett urval av enskilda fordon varje timme. Utgå exem
pelvis från W s  utdata och selektera ut de fem första fordonen av en viss 
typ varje timme. Försök sedan att hitta samma fem fordon på VTIs utdata 
och räkna ut hastighetsskillnaden mellan W  och VTI för vardera fordonet.
Det blir då förhoppningsvis fem differenser per timme. Om det visar sig 
vara mycket bortfall vid selekteringen bör fler än fem fordon per timme 
väljas ut.
Steg 3 delas upp i ytterligare 3 delar som kallas 3A, 3B och 3C. 3A görs 
alltid medan endast en av delarna 3B och 3C behövs utföras, beroende på 
resultatet i del 3A.

3A : Här utförs envägs variansanalys på alla hastighetsskillnader, då 
timmarna representerar blocken.

Om F-värdet visar sig vara lågt och därmed ickesignifikant, betyder det 
troligen att hastighetsskillnaderna är lika för varje timme. I detta 
fall utförs endast steg 3B. Eventuellt kan man göra en kontroll ifall 
F-värdet verkligen beror på lika hastighetsskillnader, eller om icke- 
signifikansen har orsakats av älltför olika blockvarianser. Man måste 
i sådana fall utföra steg 3C, för att sedan utföra Hartley's test.
(Mer om det kommer efter steg 3C.)

Om F-värdet är högre än F-tabellvärdet och därmed signifikant, betyder 
det att hastighetsskillnaderna är olika. I detta fall görs endast 
steg 3C.

Nx - Ny formel 4.2



3B : Här beräknas ett 99%-igt konfidensintervall på totalmedelvärdet av 
alla hastighetsskillnader som selekterats ut (se formel 4.3).

D-mv = totala medelvärdet för alla selekterade differenser 
td = t-tabellvärdet för (Nd-1) frihetsgrader, som ger 99% säkerhet 
Sd = standardavvikelsen för alla selekterade differenser 
Nd = totalantalet selekterade differenser

3C : För varje timme räknas ett medelvärde ut på respektive fem hastig
het sdifferenser . Därefter beräknas ett konfidensintervall på detta 
medelvärde, vilket gör ca 24 konfidensintervall (se formel 4.4). För 
att kunna göra konfidensintervall krävs minst 2 medelvärden, annars 
måste den timmen tas bort från resultatutskriften i steg 3C.

d-mv +/- td * sd / s J nd formel 4.4

d-mv = medelvärdet för de selekterade differenserna under en timme 
td = t-tabellvärdet för nd-1 frihetsgrader, med 99% säkerhet 
sd = standardavvikelsen för varje timmes selekterade differenser 
nd = antalet selekterade differenser under en timme

Kontroll av steg 3A:
Om F-värdet i variansanalysen blir ickesignifikant, kan man kontrollera 
om slutsatsen av det låga F-värdet stämmer.Kontrollen gör man genom att 
utföra steg 3C och sedan jämföra varianserna för varje timme med hjälp 
av Hartley's test (se formel e bilaga 6). I det testet räknar man ut 
kvoten mellan maximumvariansen och minimumvariansen. Visar det sig att 
kvoten är stor jämfört med tabellvärdet är varianserna olika, och det 
medför att F-värdet i steg 3A blir lågt. Det är i sådana fall inte 
säkert att orsaken till det låga F-värdet beror på lika hastighets
skillnader mellan W  och VTI, utan p g a de olika varianserna.

4.3 Problem i några av stegen

Steg 2 :
Ett problem är att antal fordon under ett visst mätdygn kan vara lågt och 
då blir resultaten i steg 2 något missvisande. Konfidensintervallen 
som mäter W s  och VTIs skillnad i antal blir för snäva och därmed blir 
resultaten signifikanta.

Steg 3A :
Om F-värdet är ickesignifikant behöver det inte bero på att hastighetsskill
naderna är lika. Det kan istället bero på att varianserna är olika stora. 
Detta kan kollas genom Hartley's test.

Steg 3C :
Det är inte alltid antalet selekterade fordon blir lika för varje timme. 
Om det någon timme finns väldigt få fordon och resultatet under den 
timmen verkar ovanligt, måste man vara aktsam och inte lita fullt på 
det resultatet.

D-mv formel 4.3



Med hjälp av denna tolkning ska man kunna ta reda på varför W s  och 
VTIs mätningar skiljer sig åt, om så vore fallet.
Utgå från att varje steg i metoden accepteras eller förkastas.
Ett metodsteg accepteras om resultatet blivit ickesignifikant. Det 
finns därmed inte någon skillnad mellan W s  och VTIs mätningar.
Qm resultatet är signifikant, måste hypotesen förkastas och då tror 
man på att det finns skillnader mellan W s  och VTIs mätningar.

Möjliga kombinationer av resultat från de tre stegen, samt tolkning:

Då steg 1 accepteras:

acceptera steg 1 
acceptera steg 2

1
1
"1

acceptera 
steg 3

förkasta 
steg 3

: Allting är bra.

Om steg 1 och 3 har samma stor
leksordning på skillnader i 
medelvärden, finns systematisk 
skillnad i mätapparaturen.

acceptera steg 1 
förkasta steg 2

1"
1
'1
I

acceptera : Troligen finns inget allvarligt
steg 3 fel. Detta fall uppstår troligen

inte.
förkasta : Allvarligt fel. Fordonen försvinner
steg 3 kanske p g a svårigheter att regist

rera hastigheter, förmodligen gäller 
det höga hastigheter. Det finns 
systematiskt mätfel.



Då steg 1 förkastas:

förkasta steg 1 
förkasta steg 2

1"
1
'1

acceptera 
steg 3
förkasta 
steg 3

Bortfallet orsakar mätfelet.

Systematiskt mätfel finns samt 
skillnad i identifikation av 
fordon.

Om hastighetsskillnaden i steg 1 
och 3 är lika, är bortfallet 
förmodligen slumpmässigt.
Om hastighetsskillnaden i steg 1 
och 3 är olika, är bortfallet av 
allvarlig karaktär.

förkasta steg 1   förkasta : Om det är samma hastighetsskillnad
acceptera steg 2 steg 3 i steg 1 och 3, är det skillnad

på apparaturer.
(Olika skillnader i steg 1 och 3 
bör inte kunna uppstå.)

Kombinationen : acceptera 2, 3 men förkasta steg 1 bör inte uppstå.



5 KÖRNINGSRESULTAT PÅ FRAMTAGEN METOD
Jag har provat den framtagna metoden som jämför W s  och VTIs 
fordonsmätningar på ett antal mätplatser. I bilaga 8 och 9 finns 
exempel på resultat från utförandet av steg 1 och 2 för dessa mätplat
ser. Här har jag begränsat mig till att visa de tre stegen utförda på 
data från mätplatsen Eskilstuna (se kapitel 5.2-5.4). Jag har följt mitt 
förslag på tillvägagångssätt i samma ordning som i kapitel 4.

5.1 Förberedande jämförelser

Vid mina första jämförelser tog jag ut fordonsdata från W  och VTI 
för samma tidsperiod och plats. Detta gjorde jag på några mätplatser 
under olika dygnstider.

Första platsen var på väg 45 vid Värmlands Bro i november. På utdata 
från denna mätplats gick det att hitta de flesta fordonen hos både W  
och VTI, men hastigheterna verkade dock inte lika. I riktning 1 hade W  
i genomsnitt mätt 2 km/h högre hastighet än VTI. I andra riktningen 
verkade hastigheterna lika, men med något högre hastighet för VTI.
Den andra mätplatsen var på väg E18 vid Segmon i juni, och mätdatan 
därifrån verkade stämma bättre i hastighet.
På vissa mätplatser fanns det mycket bortfall hos W s  mätningar.

Jag kontrollerade även om W s  och VTIs mätningar utförts under samma 
timmar på varje mätdygn och fick ta bort de timmar som inte var 
gemensamma för båda. På första och sista mätplatsen fick jag stryka 
så många timmar, så dessa platser har jag inte undersökt närmare.
På de ställen det fanns restkoder hos VTI följdes de ofta två och två 
Men om det på något ställe bara fanns en restkod, visade det sig ofta 
att ett fordon innan eller efter restkoden inte fanns med hos W.
Då kan man fråga sig om VTIs mätapparatur verkligen mätt ett riktigt 
fordon av de tidsregistreringarna? Trots att W  verkar ha mycket bortfall, 
kan man ändå inte vara säker att VTI registrerat in riktiga fordon på alla 
dessa ställen.



Steg 1 är utfört på data från mätplatsen Eskilstuna. Fler exempel finns 
i bilaga 8.
Tabell 5.1 Konfidensintervall på hastighetsdifferenser för hela 
----------  mätdygn, riktning 1

MEDELHASTIGHETER KONFIDENSINTERVALL

FORDON W  VTI DIFFERENS TERM UNDRE GRÄNS ÖVRE GRÄNS

P
LS

100.3 - 105.6 = -5.3 +/- 
78.3 - 84.0 = -5.7 +/-

0.66263
1.86092

( -5.96263 
( -7.56091

--  -4.63736 )
--  -3.83908 )

Tabell 5.2 Konfidensintervall på hastighetsdifferenser för hela 
--- mätdygn, riktning 2

MEDELHASTIGHETER KONFIDENSINTERVALL

FORDON W  VTI DIFFERENS TERM UNDRE GRÄNS ÖVRE GRÄNS

P
LS

108.1 - 109.8 = -1.7 +/- 
86.0 - 88.4 = -2.4 +/-

0.81307
2.58070

( -2.51307 
( -4.98070

--  -0.88694 )
--  0.18070 )

Teckenförklaring för tabell 5.1 och 5.2:

P = personbil
LS = tung lastbil med släp
! = signifikant resultat, d v s  talet 0 täcks inte i intervallet

5.2.1 Tolkning av resultat i steg 1

De konfidensintervall som följs av ett utropstecken är signifikanta. 
Det ser man eftersom inte talet 0 täcks i dessa intervall. Det betyder 
att det, med 99% säkerhet, finns signifikant skillnad mellan W s  och 
VTIs medelhastighet per dygn.

Tolkning av tabell 5.1:

I riktning 1 är resultatet signifikant för båda fordonstyperna, då 
W  mäter ca 5-6 km/h lägre hastighet än VTI.
Tolkning av tabell 5.2:

Resultaten i riktning 2 är signifikant för personbilar, och där mäter 
W  ca 2 km/h lägre hastighet än VTI.



På mätplatsen Eskilstuna använder W  vibrakoaxialkablar (se kapitel 2.2) 
Om en mätplats har två vibrakoaxialkablar kan problem ibland uppstå, om 
någon sensor är extra känslig för markvibrationer. Då blir hastigheten 
för hög i den ena riktningen och för låg i den andra riktningen, jämfört 
med verkligheten. Detta skulle resultera i att hastighetsskillnaderna 
mellan W  och VTI skulle bli olika i de två riktningarna, vilket skulle 
kunna ha hänt här.

Källa : bilaga 7

5.3 Steg 2

Steg 2 är också utfört på data från mätplatsen Eskilstuna. Resultat 
från andra mätplatser finns i bilaga 9.

Tabell 5.3 Jämförelse av antal fordon per dygn, riktning 1

FORDON ANTAL DIFF % AV VTI 99% KONFIDENSINTERVALL
P 4536 -271 - 5.97 ( -513 -- -29 )
LS 123 -10 -8.13 ( -50 -- 30 )

Tabell 5.4 Jämförelse av antal fordon per dygn, riktning 2

FORDON ANTAL DIFF % AV VTI 99% KONFIDENSINTERVALL
P 3237 2 0.06 ( -205 -- 209 )
LS 108 4 3.70 ( -34 -- 42 )

Teckenförklaring för tabell 5.3 och 5.4:

P = personbil
LS = tung lastbil med släp
DIFF = skillnad i antal mellan W  och VTI
% AV VTI = hur stor skillnaden är i % av VTIs antal (se formel d i

bilaga 6 )
ANTAL = antal fordon per mätdygn, uppmätt av VTI
! = signifikant resultat, d v s  talet 0 täcks inte i intervallet

5.3.1 Tolkning av resultat i steg 2

Signifikant resultat finns endast i tabell 5.3 för personbilar. W  har 
med 99% säkerhet färre fordon än VTI i det fallet.



5.4 Steg 3

Jag har valt ut två mätplatser i riktning 1 att utföra steg 3 på, och 
dessa är Segmon i juni och Eskilstuna i juli. Jag har först gjort hela 
steg 3 på data vid Eskilstuna och därefter samma sak för data vid 
Segmon (se bilaga 10 ).

5.4.1 Steg 3A

Plats : Eskilstuna juli, riktning 1

Tabell 5.5 Envägs variansanalys på differenser för personbilar

FRIHETS KVADRAT- MEDELKVADRAT- F-VÄRDE
GRADER SUMMA SUMMA

MELLAN TIMMAR 22 53.50 2.43 0.97
INOM TIMMAR 92 230.80 2.51
TOTALT 114 284.30

F-värdet på 99% nivå F(22,92) =2.07
Värdet 0.97 < 2.07 ,vilket betyder att F-värdet inte är signifikant

Tabell 5.6 Envägs variansanalys på differenser för tunga lastbilar+släp

FRIHETS
GRADER

KVADRAT
SUMMA

MEDELKVADRAT-
SUMMA

F-VÄRDE

MELLAN TIMMAR 10 13.19 1.32 1.02
INOM TIMMAR 39 50.43 1.29
TOTALT 49 63.62

F-värdet på 99% nivå : F(10;39) =2.82 
F är inte signifikant, eftersom
1.02 < 2.82.

Tolkning av resultat i tabell 5.5 och 5.6:
F-värdena i variansanalyserna hos personbilar och tunga 
lastbilar med släp är ickesignifikanta med 99% säkerhet. 
Det betyder att hastighetsskillnaderna för varje timme 
troligen är konsekvent lika.



5.4.2 Steg 3B

Plats : Eskilstuna juli, riktning 1

Tabell 5.7 Konfidensintervall på totala differensmedelvärdet för 
--------- personbilar respektive tunga lastbilar med släp

Tolkning av resultat i tabell 5.7:

Med 99% säkerhet mäter W  mellan 6.31 och 5.54 km/h lägre hastighet 
än VTI, bland personbilar.
Med 99% säkerhet mäter W  mellan 6.16 och 5.36 km/h lägre hastighet 
än VTI, bland lastbil med släp.
Konfidensintervallen för personbilar och lastbilar med släp är 
ganska lika. I genomsnitt skiljer sig W s  och VTIs hastigheter 
ca 6 km/h för båda fordonstyperna.
Dessa konfidensintervall täcker inte 0, vilket betyder att 
skillnaden mellan W s  och VTIs totalmedelvärden är signifikant.

Hypotesen att W  och VTI skulle mäta lika hastigheter, måste 
i detta steg förkastas.

Konfidensintervallen i tabell 5.7 används som ett sammanfattande 
resultat av steg 3.

ANTAL
DIFFE
RENSER

MEDEL
VÄRDE

STANDARD
AVVIKELSE

STANDARD
FEL

99%
KONFIDENS-
INTERVALL

PERSONBIL 115 -5.922 1.579 0.147 ( -6.308 ; -5.536 )
LASTBIL 
MED SLÄP

54 -5.759 1.098 0.149 ( -6.158 ; -5.360 )



5.4.3 Steg 3C
(Steg 3C behövs egentligen inte göras i detta fall, eftersom F-värdet 
inte är signifikant.)
Plats : Eskilstuna juli, riktning 1

Tabell 5.8 Konfidensintervall på varje timmes differensmedelvärde för 
 --------- personbilar

TIMME ANTAL
DIFFE
RENSER

ANTAL
BORT
FALL

MEDEL
VÄRDE

STANDARD
AVVIKELSE

STANDARD
FEL

99%
KONFIDENS
INTERVALL

13.00 5 0 -6.200 1.304 0.583 ( -8.885 -3.515 )
14.00 5 0 -7.000 1.414 0.632 ( -9.912 -4.088 )
15.00 5 0 -6.600 1.342 0.600 ( -9.362 -3.838 )
16.00 5 0 -6.000 1.225 0.548 ( -8.522 -3.478 )
17.00 5 0 -6.800 1.095 0.490 ( -9.056 -4.544 )
18.00 5 0 -6.200 0.447 0.200 ( -7.121 -5.279 )
19.00 5 0 -6.400 1.140 0.510 ( -8.748 -4.052 )
20.00 5 0 -5.400 0.548 0.245 ( -6.528 -4.272 )
21.00 5 0 -6.400 0.548 0.245 ( -7.528 -5.272 )
22.00 5 0 -5.800 1.483 0.663 ( -8.854 -2.746 )
23.00 5 0 -5.400 0.894 0.400 ( -7.242 -3.558 )
0.00 5 0 -6.000 2.000 0.894 (-10.118 -1.882 )
1.00 5 0 -5.800 1.095 0.490 ( -8.056 -3.544 )
2.00 5 0 -6.000 . 1.225 0.548 ( -8.522 -3.478 )
3.00 5 0 -6.000 0.707 0.316 ( -7.456 -4.544 )
4.00 5 0 -5.800 0.837 0.374 ( -7.523 -4.077 )
5.00 5 0 -4.20 4.21 1.88 ( -12.86 4.46 )
6.00 5 0 -5.200 0.837 0.374 ( -6.923 -3.477 )
7.00 5 0 -6.200 1.095 0.490 ( -8.456 -3.944 )
8.00 5 0 -6.200 1.095 0.490 ( -8.456 -3.944 )
9.00 5 0 -5.80 2.28 1.02 ( -10.50 -1.10 )
10.00 5 0 -6.600 0.894 0.400 ( -8.442 -4.758 )
11.00 5 0 -4.20 3.11 1.39 ( -10.61 2.21 )

Tolkning av resultat i tabell 5.8:

Konfidensintervallen är genomgående signifikanta med undantag 
av två tillfällen, där det ena är mellan kl 5.00 och 6.00 och det 
andra mellan kl 11.00 och kl 12.00. Att dessa två konfidensintervall 
inte^är signifikanta beror förmodligen på att standardavvikelserna 
på båda ställena, är de högsta under hela mätdygnet.

För övrigt är standardavvikelserna för varje timme relativt lika.
Vi kan därför tro^på att det låga F-värdet, i steg 3A för personbilar, 
verkligen beror på att hastighetsdifferenserna är lika under hela 
mätdygnet.



Tabell 5.9 Konfidensintervall på varje timmes differensmedelvärde för 
--------- tunga lastbilar+släp.

TIMME ANTAL
DIFFE
RENSER

ANTAL
BORT
FALL

MEDEL
VÄRDE

STANDARD- 
AWIKELSE

STANDARD
FEL

99%
KONFIDENS
INTERVALL

12.00 5 2 -6.000 0.707 0.316 ( -7.456 -4.544 )
13.00 5 2 -6.000 0.707 0.316 ( -7.456 -4.544 )
14.00 6 1 -5.833 0.753 0.307 ( -7.072 -4.594 )
15.00 4 1 -6.750 0.957 0.479 ( -9.546 -3.954 )
16.00 5 2 -5.600 0.548 0.245 ( -6.728 -4.472 )
17.00 5 2 -6.000 0.707 0.316 ( -7.456 -4.544 )
18.00 5 2 -5.600 0.548 0.245 ( -6.728 -4.472 )
19.00 4 3 -6.000 0.816 0.408 ( -8.385 -3.615 )
20.00 5 2 -4.60 2.88 1.29 ( -10.53 1.33 )
21.00 2 0 -5.500 0.707 0.500 (-37.328 26.328 )
11.00 4 2 -5.250 0.500 0.250 ( -6.710 -3.790 )

Märk att timmarna mellan kl 22.00 till dagen efter kl 11.00 saknar 
konfidensintervall. Anledningen är att det per timme bara finns 
0 eller 1 lastbil med släp, som kan upptäckas på både W s  och VTIs 
utdata.

Tolkning av resultat i tabell 5.9:

Alla utom ett konfidensintervall ligger under 0. Konfidensintervallet 
kl 20.00 till kl 21.00 är troligen ickesignifikant p g a att den 
största standardavvikelsen under mätdygnet finns just där.



5.5 Slutlig tolkning av metodresultatet för alla steg

Mätplats : Eskilstuna i juli riktning 1 
Fordonstyp : personbil

steg 1 förkastas : konfidensintervallet ( -5.96 ; -4.64 )
steg 2 förkastas : konfidensintervallet ( -513 ; -29 )
steg 3 förkastas : konfidensintervallet ( -6.31 ; -5.54 )
Steg 1 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 4.6 och 6.0 km/h 
lägre hastighet än VTI. Medelvärdet på hastighetsskillnaderna är 
-5.3 km/h (se tabell 5.1).
Steg 2 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 29 och 513 stycken 
färre fordon än VTI (se tabell 5.3) .

Steg 3 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 5.5 och 6.3 km/h 
lägre hastighet än VTI. Medelvärdet på hastighetsskillnaderna är 
-5.9 km/h (se tabell 5.7).

Enligt tolkning som beskrivs i kapitel 4.4 kan man säga varför W  och 
VTI skiljer sig åt. I detta fall gäller att både systematiskt mätfel 
och skillnad i identifikation finns. Eftersom hastighetsskillnaderna 
är nästan lika i steg 1 och 3, är bortfallet i steg 3 förmodligen 
slumpmässigt.

Mätplats : Eskilstuna i juli riktning 1 
Fordonstyp : tung lastbil med släp

steg 1 förkastas : konfidensintervallet ( -7.56 ; -3.84 )
steg 2 accepteras : konfidensintervallet ( -50 ; 30 )
steg 3 förkastas : konfidensintervallet ( -6.16 ; -5.36 )
Steg 1 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 3.8 och 7.6 km/h 
lägre hastighet än VTI. Medelvärdet på hastighetsskillnaderna är 
-5.7 km/h (se tabell 5.1).

Steg 2 visar att med 99% säkerhet mäter W  och VTI ungefär lika 
många fordon. Enligt tolkning av konfidensintervallet i tabell 5.3, 
mäter W  mellan 50 stycken färre fordon och 30 stycken fler fordon 
än VTI.

Steg 3 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 5.4 och 6.2 km/h 
lägre hastighet än VTI. Medelvärdet på hastighetsskillnaderna är 
-5.8 km/h (se tabell 5.7).

Enligt tolkning av resultat för tung lastbil med släp finns systema
tiskt mätfel. Hastighetsskillnaderna i steg 1 och 3 är lika, så 
förmodligen är bortfallet slumpmässigt.



6 SLUTSATS
Eftersom VTI planerar att övergå från verkets nuvarande mätapparatur 
till Ws, är det nödvändigt att jämföra om det finns någon skillnad 
mellan de två mätprocedurerna. Det behövs då en statistisk metod, 
som kan upptäcka skillnader och vad dessa beror på. Metoden som 
tagits fram i denna rapport jämför hastigheter och antal fordon 
mellan W s  och VTIs mätningar. Metoden har delats upp i tre steg 
eller nivåer och alla tre är viktiga. När dessa steg ska utföras 
bör fordonstyp, mätplats samt riktning skiljas åt, och tidsperioden 
på mätplatsen ska helst vara ett helt dygn.
Steg 1 : Jämför W s  och VTIs skillnad i medelhastigheter per dygn.
Steg 2 : Jämför W s  och VTIs skillnad i fordonsantal per dygn
Steg 3 : Jämför W s  och VTIs skillnad i medelhastigheter för

enskilda fordon.

Vid tolkning av dessa stegs resultat accepteras likhet mellan W s  
och VTIs mätningar om resultatet är ickesignifikant. Om resultatet 
däremot är signifikant förkastas likhet, och då finns alltid allvar
liga skillnader mellan W s  och VTIs mätningar. Det är då viktigt 
att utföra steg 2 och 3, för att få reda på orsaken till dessa 
skillnader. Om steg 1 accepteras är det inte säkert att W s  och 
VTIs mätprocedurer är lika, utan steg 2 och 3 måste alltid följas 
upp för att några slutsatser ska kunna dras.
Testkörning:
Metodens alla steg har utförts på mätdata från två mätplatser.
Resultatet visade att det, med 99% säkerhet, fanns signifikanta skill
nader mellan W s  och VTIs mätprocedurer. I ett fall fanns det t ex 
både systematiskt mätfel bland hastigheter och skillnad i identifikation 
av fordon.
Mätdata från ytterligare fem mätplatser har testats, men p g a tidsbrist 
har endast steg 1 och 2 gjorts. Även i dessa steg fanns signifikanta 
skillnader.
Den här metoden, som är utförd på mätdata från några få mätplatser, har 
fungerat bra. Datamaterialet är dock begränsat och metoden bör användas 
på en större mängd data. Metoden visar då om ett visst resultat tycks 
komma upp ofta.
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Bilaga 1

MATPLATSER DÄR HASTIGHETSMÄTNINGAR UFÖRTS SAMTIDIGT AV W  OCH VTI

För att jämföra hastighetsdata från VTIs och W s  hastighetsmätningar 
har datainsamling gjorts vid några tillfällen på samma tid och plats 
under 1987.
På vissa mätplatser har W  och VTI inte samma tidsperiod under ett 
mätdygn. Dessa mätplatser har därför blivit reducerade från de timmar 
där det saknas gemensamma data hos W  och VTI.

VÄG MÄTPLATS GEMENSAM TIDSPERIOD FÖR W  OCH VTI = MÄTDYGN

E66 Påskallavik 1987-04-06 kl 18.00 ---- 1987-04-07 kl 11.00
E 3 Eskilstuna 1987-04-10 kl 12.00 ---- 1987-04-11 kl 12.00
E66 Påskallavijc 1987-05-19 kl 12.00 ---- 1987-05-20 kl 11.00
E 3 Eskilstuna 1987-05-22 kl 12.00 ---- 1987-05-23 kl 12.00

E18 Segmon 1987-06-01 kl 17.00 ---- 1987-06-02 Jcl 16.00

E18 Karlstad 1987-06-01 kl 14.00 ---- 1987-06-02 kl. 14.00
E66 Påskallavik 1987-06-30 kl 16.00 ---- 1987-07-01 kl 15.00
E 3 Eskilstuna 1987-07-03 kl 12.00 ---- 1987-07-04 kl 12.00
E 3 Eskilstuna 1987-10-16 kl 13.00 ---- 1987-10-17 kl 12.00
45 Värmlands Bro 1987-11-09 kl 14.00 ---- 1987-11-10 kl 14.00
E18 Segmon 1987-11-09 kl 15.00 ---- 1987-11-09 kl 23.00

1987-11-10 kl 0.00 ---- 1987-11-10 kl 11.00
1987-11-10 kl 12.00 ---- 1987-11-10 kl 13.00

På mätplatsen Påskallavik i april bör beräkning av statistik per dygn 
undvikas, eftersom mätdygnet består av så få timmar. De timmar som 
saknas kan vara av betydelse om t ex någon av timmarna är rusningstid 
för trafik, och statistikresultaten skulle därmed vara missvisande.
Även Segmon i juni bör undvikas av samma anledning som ovan.





VTIs kodning av fordonstyp
Varje fordonstyp har en sifferkod (Carlsson, 1987). Om koden < 100 saknas 
släp på fordonet, och om koden > 100 förekommer släp.
Första siffran i koden anger fordonstyp enligt följande:

0 = motorcykel, cykel
1 = personbil eller lätt lastbil
2 eller 3 = tung lastbil beroende på typ av släp
4 = buss med plats för fler än 20 passagerare
9 = restfordon som ej är igenkännbart
Andra siffran i koden anger antal axlar på dragbil.
Är det fler än två axlar innebär det en tung lastbil.
Tredje siffran betecknar antal axlar på eventuellt släp. Om koden 
är tvåsiffrig saknas alltså släp.

Exempelvis är kod 232 en 3-axlig tung lastbil med 2-axligt släp.



Fordonen får kombinerad bokstav- och sifferkod (Reutherborg, 1985). Märk 
att det i datautskriften endast skrivs ut ett nummer, som ska beteckna 
denna kombinationskod. I bilaga 3 kan man se vilket nummer och vilken 
kombinationskod som hör ihop, te x nummer 27 = koden T 32 P 01.

-första kodtecknet

Första bokstaven i koden står för fordonstyp:

MC = motorcykel
P = personbil, lätt lastbil eller liten buss 
T = tung lastbil eller normal- och stor buss 
X = okänt fordon

-andra kodtecknet

Efter bokstaven står ett tvåsiffrigt tal. Första siffran anger 
antal axlar fordonet har och andra siffran anger antalet axlar 
som fordonets släp har. Om den senare siffran är 0 saknas släp.

-tredje kodtecknet
Därefter följer eventuellt en bokstav, som ger tilläggsinformation 
om vilken typ av fordon det är.

Första kodtecknet P kan kombineras med någon av följande bokstäver, 
som ger närmare upplysningar om fordonstyp:

B = personbil eller lätt lastbil 
T = traktor

Första kodtecknet T kan kombineras med någon av följander bokstäver:

-fjärde kodtecknet

Detta kodtecken är tvåsiffrigt och förekommer endast om fordonet har
släp med två eller fler axlar. Första siffran i kodtecknet anger
längd på fordon, medan andra siffran anger sort av boggie.
10 = fordonslängd är mindre än 18 meter
20 = fordonslängd är större än 18 meter

01 = kort boggie på släp
02 = lång boggie på släp

L = lastbil l 
B = buss |

för fordon utan släp

S = fordonet har släpvagn 
P = fordonet har påhängsvagn

för fordon med släp

Exempelvis är T 32 P 01 = en 3-axlig tung lastbil med 2-axligt 
släp. Släpet är en påhängsvagn med kort boggie.



Bilaga 3

Översättning av W-fordonskoder till VTI

w VTI
2 = MC 02
1 P 20 B 12
3 = P 20 T 12
4 = T 20 L 22
5 = T 20 B 42
6 = X 02 92
7 = P 21 B 121
8 = P 21 T 121
9 = T 21 122
10 = T 30 L 23
11 = T 30 B 43
12 m X 03 93
13 = P 22 B 122
14 = P 22 T 122
15 = T 22 P 01 322
16 = T 22 P 02 322
17 = T 22 S 10 222
18 = T 22 S 20 222
19 SS T 31 231
20 = X 04 922
21 = T 23 P 01 323
22 = T 23 P 02 323
23 = T 23 s 11 223
24 = T 23 s 21 223
25 = T 23 s 12 223
26 = T 23 s 22 223
27 = T 32 P 01 332
28 = T 32 p 02 332
29 = T 32 s 10 232
30 = T 32 s 20 232
31 = X 05 923
32 = T 24 s 11 224
33 = T 24 s 21 224
34 = T 24 s 12 224
35 = T 24 s 22 224
36 = T 33 p 01 333
37 = T 33 p 02 333
38 = T 33 s 11 233
39 = T 33 s 21 233
40 = T 33 s 12 233
41 = T 33 s 22 233
42 = X 06 933
43 = T 34 s 11 234
44 = T 34 s 21 234
45 = T 34 s 12 234
46 = T 34 s 22 234
47 = X 07 934
48 = X 08 326
49 = X 09 936

X 10 - X 14 -

Källa : Nilsson, 1988

fordonskoder

axlar

axlar

axlar

axlar

axlar

axlar

axlar
axlar





Utdata från VTI

Exempel på fordonsdata lagrat på diskfil visas på bild 4a.

bild 4a

Nedan följer en förklaring av datautskriften på bild 4a (Elisson, 1988). 
Varje rad representerar ett fordon och bokstäverna står för variabler 
som gäller kolumnvis i olika antal positioner.

Variabel  ̂ Antal positioner

A = posttyp. Det finns två olika; 1 och 2. 1 position

1 = korrekt passage, där vissa kriterier är uppfyllda med
avseende på axlarnas hastighet, axelavstånd, antal A- 
och B-pulser samt första och sista puls

2 = restpassage, där något av ovanstående kriterier ej är
uppfyllt

B = riktning 1 eller 2
C = ankomsttid i timme, minuter och millisekunder
D = fordonskod (se bilaga 2)

E = hastighet i kilometer per timme
F = antal axlar

G = avstånd mellan de två första axlarna
H = avstånd mellan axel 2 och 3
I = avstånd mellan axel 3 och 4

1 position 
9 positioner
3 positioner 
5 positioner 

1 position

4 positioner 
4 positioner 
4 positioner

Om fordonet har fler axlar, skrivs även avstånden mellan dessa ut. Högst 
åtta axelavstånd kan förekomma, enligt kriterium för korrekt passage.

AB D E FG H I J

1117550454^12 110.0 22.81
1117552256212 83.4 22.84
1217561286012 89.0 22.39
11175632107221 85.7 35.085.56
1117564313712 92.5 22.68
11175810736332107.4 53.251.426.012.03



Forts, på utdata från VTI

Exempel på restpassager visas på bild 4b.

bild 4b

A,B, C, D och F förklaras på samma sätt som på fordonsdata.

Variabel

P = "dummy" 

Q sekvens av träffar på givare 1 och 2, då 1“träff på 
givare 1, och 2-träff på givare 2 och 0=icketräff.

Antal positioner

9 positioner

10 positioner
R = "dummy" 6 positioner

A6nD P F Q R
22101038854999 00.0 0 2000000000 999999
22101039340999 0 0 . 0 1 2100000000 999999
21101039784999 0 0 . 0 0 1000000000 999999



Utdata från W

Bild 4c visar utdata för samma fordon som VTI visar på bild 4a, fast i 
annan form. Varje rad som börjar med siffrorna 20 representerar ett fordon. 
Sista raden på bild 4a visar vilken tid och timme föregående rader avser. 
Här är det 870601 kl 17.00 till 870601 kl 18.00. Observera att dessa 6 
fordon bara är ett urval av 118 fordon mellan kl 17.00 och kl 18.00.

A

20
20
20
20
20
20

B
64577337
64595456
64645675
64664098
64675126
64762818

C
01
01
01
os
02
26

D J 

no;
083:
090:
085;
092:
107:

200000000
200000000
L00000000
200000000
200000000
200000000

G
0028
0027
0024
0050
0026
0031

Ei

0000
0000
0000
0000
0000
0000

I
0000
0000
0000
0055
0000
0013

J
0000
0000
0000
0000
0000
0000

K

0000
0000
0000
0000
0000
0061

L

0000
0000
0000
0000
0000
0000

M

0000
0000
0000
0000
0000
0020

N

0000
0000
0000
0000
0000
0000

0
0000
0000
0000
0000
0000
0000

p

0000
0000
0000
0000
0000
0000

Q

0000
0000
0000
0000
0000
0000

R
0000
0000
0000
0000
0000
oooq

s

0000
0000
0000
0000
0000
0000

T

0000
0000
0000
0000
0000
0000

0587060117008706011800005000500050005000500050000001710000010800000002000000
bild  4c

Variabel

A = postkod, då bl a 20 är fordon och 05 är tidsintervall

B = antal millisekunder efter midnatt
C = fordonstyp
D = hastighet i kilometer per timme
E = riktning 1 eller 2
F = träffade vägplattor, då l=träff och 0=miss. I detta

exempel finns inga vägplattor utlagda.

Antal positioner

2 positioner 

8 positioner
2 positioner
3 positoner 
1 position
8 positioner





Bilaga 5

Översättning från W s  utdata till VTIs

För att kunna göra statistiska jämförelser mellan W s  och VTIs utdata, är det 
nödvändigt att översätta W s  utdata till liknande utskrift som VTI har. Detta 
görs snabbt i ett konverteringsprogram. Om man kör programmet på de sex for
donen från W s  utskrift på bild 4c, ser det ut som på bild 5a.

bild 5a

I bilaga 3 där W s  fordonskoder är översatta i VTIs, finns inte alla VTIs 
fordon med. Det leder till att vissa fordonskoder som VTI har, inte lyckas 
översättas i konverteringsprogrammet. Detta kan vara en orsak till varför 
W  tycks mäta färre lastbilar med släp jämfört med VTI (se bilaga 9).
När det gäller jämförelse av alla fordon visar det sig vara färre fordon 
i W s  mätningar på de flesta mätplatserna (se bilaga 11 och 12).

Jämförelse av W s  och VTIs utskrifter

På bild 5b syns W s  konverterade utdata och VTIs utdata på sex fordon. En 
skillnad mellan W s  konverterade utskrift och VTIs är att riktningen hos W  
betecknas tvärtom hos VTI. En annan skillnad är att W  har en decimal mindre 
i hastighet jämfört med VTI, samt att W s  axelavstånd inte skrivs ut. Annars 
har översättningen av fordonstyper lyckats i detta fall. Efter konverteringen 
kan man beräkna jämförbar statistik på W s  och VTIs utdata.

W  VTI
a|bC D E FG ABC D E FG H I
1217561733712 110.0 20.00 1117550454812 110.0 22.811217563545612 83.0 2 0 . 0 0 1117552256212 83.4 22.84
1117572567512 90.0 o2 0 . 0 0 1217561286012 89.0 22.39
12175744098 221 85.0 30 . 0 0 111756321072 2 1 85.7 35.085.56
12 175755126 12 92.0 o2 0 . 0 0 1117564313712 92.5 22 . 6 8
1|2175922816 332107.0 q0 . 0 0 11175810736332107.4 53.251.426 . 0 1

A = postkod 
B = riktning 
C = tid 
D = fordonstyp 
E = hastighet 
F = antal axlar
G = axelavstånd (även H, I och J) bild 5b

ABC D E FG
1217561733712 110.0 20.00
1217563545612 83.0 20.00
1117572567512 90.0 20.00
12175744098221 85.0 30.00
1217575512612 92.0 20.00
12175922818 332107.0 50.00





formel a
Formeln används för att skilja på vilka axlar som tillhör vilket 
fordon och gör det möjligt att upptäcka när ett nytt fordon passerar.

DT > LMAX - S
VMIN

DT = tidsskillnaden mellan två på varandra följande registreringar
LMAX = max tillåtet axelavstånd, ca 10 meter
S = givaravstånd
VMIN = lägsta antagna hastighet

formel b
Definition av fordonshastighet hos VTIs mätningar:
V = £ Vi 

n

£ Vi = summan av varje axels momentanhastighet på ett fordon (se formel c) 
n = antal axlar

formel c
Definition av hastighet hos axel nr i:
Vi = S

(TAi - TBi)

Vi = hastighet hos axel nr i
S = givaravstånd (3.3 meter)
TAi = tidpunkt för slang A's registrering hos axel nr i
TBi = tidpunkt för slang B's registrering hos axel nr i

formel d
Skillnad i antal mellan W  och VTI i % av VTIs antal.
( Nx - Ny )
 * 100

Ny

Nx = antal fordon mätt av W  
Ny = antal fordon mätt av VTI

Källa : formel a,b och c är hämtade ur Elisson, 1988.



formel e

100(1 - a)% konfidensintervall på skillnad mellan två 
poulationsmedelvärden:

Konfidensintervallet görs på skillnad mellan två medelvärden 
över två oberoende urval.
yl_mv - y2_mv +/- ta * Sp *v/l/nl + l/n2

a = nivån t e x 1% nivå ger ett 99% konfidensintervall
yl_mv = medelvärdet för urval 1
y2_mv = medelvärdet för urval 2
ta = t-tabellvärdet för (nl+n2-2) frihetsgrader, som ger 

100(l-a)% säkerhet

Sp = / (nl - 1)S2_l + (n2 - 1)S2_2

\J nl + n2 - 2
S2_l = variansen för urval 1 
S2_2 = variansen för urval 2 
nl = antal i urval 1 
n2 = antal i urval 2

formel f 
Hartley's test:
Detta test kontrollerar om varianserna i ett 
material skiljer sig signifikant.
Nollhypotes : Populationsvarianserna är lika 
Alternativ hypotes : Populationsvarianserna är olika

F-max = S2-max / S2-min

F-max = testkvoten
S2-max = maximumvariansen i materialet 
S2-min = minimumvariansen i materialet

Kvoten jämförs med F-tabellvärdet för nivå a, t och df2.

a = nivå på testet t e x 1%-nivå om man kräver 99% säkerhet 
t = antal varianser som jämförs i materialet 
df2 = n-1, där n är antal per urval

Antal per urval ska helst vara lika.
Om kvoten F-max är större än F-tabellvärdet är resultatet 
signifikant och vi måste förkasta nollhypotesen på nivå a.
Källa : formel e och f är hämtade ur Ott, 1984.



Bilaga 7

DATA FÖR HELA MÄTDYGN PÅ MÄTPLATSER I RIKTNING 1

HASTIGHETSMEDELVÄRDEN PER DYGN STANDARDAVVIKELSER PER DYGN

PERSONBIL LASTBIL + SLÄP PERSONBIL LASTBIL + SLÄP

PLATS W VTI W VTI W VTI W VTI

1 106.3 106.9 82.3 84.9 12.0 12.1 7.0 7.0
2 104.4 105.4 81.6 82.0 13.0 13.1 6.5 6.9
3 100.1 99.3 86.4 85.7 14.8 14.7 7.1 6.9
4 89.4 89.7 77.6 77.4 10.6 10.6 8.7 8.9
5 100.3 105.6 78.3 84.0 11.8 12.3 5.0 6.0
6 103.8 104.0 81.2 85.4 12.6 13.6 7.1 6.5
7 94.1 92.1 83.1 81.5 12.0 11.9 5.6 5.5

DATA FÖR HELA MÄTDYGN PÅ MÄTPLATSER I RIKTNING 2

HASTIGHETSMEDELVÄRDEN PER DYGN STANDARDAVVIKELSER PER DYGN
PERSONBIL LASTBIL ■f SLÄP PERSONBIL LASTBIL + SLÄP

PLATS W  VTI W VTI W  VTI W  VTI
1 109.4 111.6 86.1 88.1 13.1 13.5 8.2 7.4
2 107.2 107.1 82.8 82.9 12.9 12.8 5.2 5.3
3 97.2 97.5 81.3 82.3 14.8 15.2 8.3 7.2
4 89.8 90.6 80.9 83.0 10.4 10.7 6.4 6.0
5 108.1 109.8 86.0 88.4 12.7 12.7 6.6 8.2
6 106.8 106.4 84.6 87.6 13.0 12.7 6.6 6.1
7 91.0- 91.8 82.1 82.6 12.1 12.0 5.8 5.9

MÄTPLATSER MÄTDYGN ÅR 1987
1 = Eskilstuna 10 april kl. 12.00 - 11 april kl. 12.00
2 = Påskallavik 19 maj kl. 12.00 - 20 maj kl. 11.00
3 = Segmon 1 juni kl. 17.00 - 2 juni kl. 16.00
4 = Karlstad 1 juni kl. 14.00 - 2 juni kl. 14.00
5 = Eskilstuna 3 juli kl. 12.00 - 4 juli kl. 12.00
6 = Eskilstuna 16 oktober kl. 13.00 - 17 oktober kl. 12.00
7 = Värmlands Bro 9 november kl. 14.00 - 10 november kl. 14.00





Exempel på resultat från steg 1

Tabell 8a Konfidensintervall för personbilar och tunga lastbilar med släp 
-------- hela mätdygn, riktning 1

MEDELHASTIGHETER KONFIDENSINTERVALL

PLATS W VTI DIFFERENS TERM UNDRE GRÄNS ÖVRE GRÄNS

PERSONBIL

1 106.3 — 106.9 = -0.6 +/- 0.77798 ( -1.37798 -- 0.17798 )
2 104.4 - 105.4 = -1.0 +/- 1.17483 ( -2.17483 -- 0.17483 )
3 100.1 - 99.3 = 0.8 +/- 2.24577 ( -1.44577 -- 3.04577 )
4 89.4 - 89.7 = -0.3 +/- 0.58211 ( -0.88210 -- 0.28211 )
5 100.3 - 105.6 = -5.3 +/- 0.66263 ( -5.96263 -- -4.63736 )
6 103.8 - 104.0 = -0.2 +/- 0.85982 •( -1.05982 -- 0.65982 )
7 94.1 - 92.1 = 2.0 +/- 1.16165 ( 0.83835 -- 3.16165 )

LASTBIL+SLÄP
1 82.3 - 84.9 = -2.6 +/-■ 2.02005 ( -4.62005 -- -0.57994 )
2 81.6 - 82.0 = -0.4 +/- 1.89746 ( -2.29746 -- 1.49745 )
3 86.4 - 85.7 = 0.7 +/- 1.95885 ( -1.25885 -- 2.65886 )
4 77.6 - 77.4 = 0.2 +/- 1.60524 ( -1.40524 -- 1.80524 )
5 78.3 - 84.0 = -5.7 +/- 1.86092 ( -7.56091 -- -3.83908 )
6 81.2 - 85.4 = -4.2 +/- 3.59880 ( -7.79881 -- -0.60120 )
7 83.1 - 81.5 = 1.6 +/- 1.44858 ( 0.15142 -- 3.04858 )

Tabell 8b Konfidensintervall för personbilar respektive tunga lastbilar
med släp hela mätdygn, riktning 2
MEDELHASTIGHETER KONFIDENSINTERVALL

PLATS W VTI DIFFERENS TERM UNDRE GRÄNS ÖVRE GRÄNS

PERSONBIL
1 109.4 - 111.6 = -2.2 +/- 0.96329 ( -3.16329 -- -1.23671 )2 107.2 - 107.1 = 0.1 +/- 1.28592 ( -1.18592 -- 1.38592 )
3 97.2 - 97.5 = -0.3 +/- 2.54302 ( -2.84303 -- 2.24302 )4 89.8 - 90.6 = -0.8 +/- 0.58269 ( -1.38268 -- -0.21731 )
5 108.1 - 109.8 = -1.7 +/- 0.81307 ( -2.51307 -- -0.88694 )
6 106.8 - 106.4 = 0.4 +/- 0.85969 ( -0.45969 -- 1.25969 )
7 91.0 - 91.8 -0.8 +/- 1.16659 ( -1.96659 -- 0.36658 )

LASTBIL+SLÄP
1 86.1 - 88.1 = -2.0 +/- 3.54043 ( -5.54043 -- 1.54043 )2 82.8 - 82.9 = -0.1 +/- 1.56987 ( -1.66987 1.46987 )3 81.3 - 82.3 = -1.0 +/- 2.91518 ( -3.91518 1.91518 )4 80.9 - 83.0 = -2.1 +/- 1.45362 ( -3.55362 -- -0.64638 )5 86.0 - 88.4 = -2.4 +/- 2.58070 ( -4.98070 -- 0.18070 )6 84.6 - 87.6 = -3.0 +/- 3.02095 ( -6.02095 -- 0.02095 )7 82.1 - 82.6 = -0.5 +/- 1.42933 ( -1.92933 -- 0.92933 )

Källa : bilaga 7 ! * signifikant resultat



Tabellförklaring steg 1:
MÄTPLATSER MÄTDYGN ÅR 1987

1 = Eskilstuna 10 april kl. 12.00 - 11 april kl. 12.00
2 = Påskallavik 19 maj kl. 12.00 - 20 maj kl. 11.00
3 = Segmon 1 juni kl. 17.00 - 2 juni kl. 16.00
4 = Karlstad 1 juni kl. 14.00 - 2 juni kl. 14.00
5 = Eskilstuna 3 juli kl. 12.00 - 4 juli kl. 12.00
6 = Eskilstuna 16 oktober kl. 13.00 - 17 oktober kl. 12.00
7 = Värmlands Bro 9 november kl. 14.00 - 10 november kl. 14.00

Tolkning av resultat i steg 1:
De konfidensintervall som följs av ett.utropstecken, är signifikanta. 
Det ser man eftersom inte talet 0 täcks i dessa intervall. Det betyder 
att det med 99% säkerhet finns signifikant skillnad mellan W s  och VTIs 
medelhastighet per dygn.

Tolkning av tabell 8a:
I riktning 1 är resultatet signifikant vid mätplats 5 och 7 för båda 
fordonstyperna. Dessutom har tung lastbil med släp signifikant resultat 
på mätplats 1 och 6.
På plats 7 mäter W  ca 1-2 km/h högre hastighet än VTI. Men vid de andra 
platserna med signifikant resultat mäter W  lägre hastighet, vilken 
varierar jtiellan 2 och knappt 6 km/h lägre.

Tolkning av tabell 8b:

När det gäller riktning 2 är det signifikant resultat för båda fordons- 
typerna på mätplats 4, där W  mäter ca 1-2 km/h lägre hastighet än VTI. 
Jämför detta resultat med mätplats 4 i riktning 1 där hastigheterna är 
lika. Övriga signifikanta resultat finns vid mätplats 1 och 5 för 
personbil, där W  mäter ca 2 km/h lägre hastighet än VTI på båda platserna.

Problem:

På mätplatserna 1, 5, 6 som är vid Eskilstuna använder W  vibrakoaxial
kablar (se kapitel 2.2). Om en mätplats har två vibrakoaxialkablar kan 
problem ibland uppstå, om någon sensor är extra känslig för markvibrationer. 
Då blir hastigheten för hög i den ena riktningen och för låg i den andra 
riktningen, jämfört med verkligheten; Detta skulle resultera i att hastig
hetsskillnaderna mellan W  och VTI skulle bli olika i de två riktningarna, 
vilket skulle kunna ha hänt här.

Märk att på både plats 1 och 6 är resultatet ickesignifikant i en riktning 
och signifikant i den andra riktningen, för både personbil och lastbil med 
släp.



Exempel på resultat av steg 2
Tabell 9a Jämförelse av antal fordon per dygn, riktning 1

PERSONBIL

MÄTPLATS ANTAL DIFF % AV VTI 99% KONFIDENSINTERVALL

1 3437 -468 -13.62 ( -674 ---- -262 )
2 1659 -42 -2.53 ( -189 ---- 105 )
3 575 -5 -0.87 ( -92 ---- 82 )
4 4533 -257 - 5.67 ( -499 ---- -15 )
5 4536 - 271 - 5.97 ( -513 ---- -29 )
6 2799 583 20.83 ( 380 ---- 786 )
7 1418 -27 -1.90 ( -164 ---- 110 )

LASTBIL+SLÄP

MÄTPLATS ANTAL DIFF % AV VTI 99% KONFIDENSINTERVALL

1 174 -27 -15.52 ( -73 ---- 19 )
2 178 -22 -12.36 ( -69 ---- 25 )
3 170 -1 -0.59 ( -48 ---- 46 )
4 471 -123 -26.11 ( -197 ---- -49 )
5 123 -10 -8.13 { -50 30 )
6 58 -19 -32.76 ( -44 ---- 6 )
7 213 -34 -15.96 ( -85 — — — 17 )

Tabell 9b Jämförelse av antal fordon per dygn, riktning 2 

PERSONBIL

MÄTPLATS ANTAL DIFF % AV VTI 99% KONFIDENSINTERVALL
1 2773 -435 -15.69 ( -619 -- -251 )
2 1597 -467 -29.24 ( -602 -- -332 )
3 475 -25 -5.26 ( -103 -- 53 )
4 4558 -385 -8.45 ( -626 -- -144 )
5 3237 2 0.06 ( -205 -- 209 )
6 2927 80 2.73 ( -118 278 )
7 1423 -14 -0.98 ( -151 -- 123 )

LASTBIL+SLÄP

MÄTPLATS ANTAL DIFF % AV VTI 99% KONFIDENSINTERVALL
1 129 -89 -68.99 ( -524 346 )
2 176 -47 -26.70 ( -92 -2 )
3 171 -112 -65.50 ( -151 -73 )
4 445 -286 -64.27 ( -349 -- -223 )
5 108 4 3.70 ( -34 42 )
6 93 -52 -55.91 ( -82 -22 )
7 227 -9 -3.96 ( -63 -- 45 )



Tabellförklaring steg 2:

MÄTPLATSER MÄTDYGN ÅR 1987

1 = Eskilstuna 10 april kl. 12.00 - 11 april kl. 12.00
2 = Påskallavik 19 maj kl. 12.00 - 20 maj kl. 11.00
3 = Segmon 1 juni kl. 17.00 - 2 juni kl. 16.00
4 = Karlstad 1 juni kl. 14.00 - 2 juni kl. 14.00
5 = Eskilstuna 3 juli kl. 12.00 - 4 juli kl. 12.00
6 = Eskilstuna 16 oktober kl. 13.00 - 17 oktober kl. 12.00
7 = Värmlands Bro 9 november kl. 14.00 - 10 november kl. 14.00

DIFF = skillnad i antal mellan W  och VTI
% AV VTI = hur stor skillnaden är i % av VTIs antal (se formel d i

bilaga 6 )
ANTAL = antal fordon per mätdygn, uppmätt av VTI
! = signifikant resultat, d v s  talet 0 täcks inte i intervallet

Tolkning av resultat i steg 2:

W  har med 99% säkerhet färre fordon än VTI på de flesta signifikanta 
ställena, speciellt när det gäller tung lastbil med släp. Om man tittar 
på %-siffrorna i tabell 9b, mäter W  mindre än hälften av VTIs antal 
lastbilar med släp på 4 platser.

Märk att på plats 6 bland personbilar, mäter W  fler antal fordon än 
VTI i båda riktningarna.



Steg 3 utfört på mätplatsen Segmon i juni

Steg 3A
Plats : Segmon, riktning 1

Tabell 10a Envägs variansanalys på differenser för personbilar 
--------- respektive lastbilar med släp

PERSONBIL FRIHETS KVADRAT MEDELKVADRAT- F-VÄRDE
GRADER SUMMA SUMMA

MELLAN TIMMAR 22 31.43 1.43 1.27
INOM TIMMAR 82 92.13 1.12
TOTALT 104 123.56

LASTBIL FRIHETS KVADRAT MEDELKVADRAT- F-VÄRDE
MED SLÄP GRADER SUMMA SUMMA
MELLAN TIMMAR 20 12.698 0.635 1.38
INOM TIMMAR 98 45.033 0.460
TOTALT 118 57.731

F-värdet på 99% nivå F(22,82) =2.10
Värdet 1.27 < 2.10 ,vilket betyder att F-värdet inte är signifikant. 
Detta resultat leder till att endast steg 3B behövs utföras.

F-värdet på 99% nivå : F(20;98) =2.09 
F är inte signifikant, eftersom 1.38 < 2.09.

Tolkning av resultat i tabell 10a:

F-värdena i variansanalyserna är ickésignifikanta med 99% säkerhet. 
Det betyder att medelvärdena, på hastighetsskillnader för varje 
timme, troligen är konsekvent lika för personbilar respektive för 
tunga lastbilar med släp.



Plats : Segmon, riktning 1

Tabell 10b Konfidensintervall på totala differensmedelvärdet för 
personbilar respektive tunga lastbilar med släp

Tolkning av resultat i tabell 10b:

Med 99% säkerhet mäter W  mellan 0.57 och 1.13 km/h högre hastighet än VTI, 
bland personbilar.
Med 99% säkerhet mäter W  mellan 0.34 och 0.68 km/h högre hastighet än VTI, 
bland tunga lastbilar med släp.

Konfidensintervallen för personbilar och lastbilar med släp är 
ganska lika. I genomsnitt skiljer sig W s  och VTIs hastigheter 
ca 0.7 km/h för båda fordonstyperna.
Dessa konfidensintervall täcker inte 0, vilket betyder att 
skillnaden mellan W s  och VTIs totalmedelvärden är signifikant.
Hypotesen att W  och VTI skulle mäta lika hastigheter måste 
i detta steg förkastas.

Konfidensintervallen i tabell 10b används som ett 
sammanfattande resultat av steg 3.

ANTAL
DIFFE
RENSER

MEDEL
VÄRDE

STANDARD
AVVIKELSE

STANDARD
FEL

99%
KONFIDENS-
INTERVALL

PERSONBIL 105 0.848 1.090 0.106 ( 0.568 ; 1.127 )

LASTBIL 
MED SLÄP

120 0.5083 0.6981 0.0637 ( 0.3415 ; 0.6752 )



Steg 3C
(Steg 3C behövs inte göras i detta fall, eftersom F-värdet ej är sign.) 
Plats : Segmon, riktning 1

Tabell 10c Konfidensintervall på varje timmes differensmedelvärde för 
--------- personbilar

TIMME ANTAL
DIFFE
RENSER

ANTAL
BORT
FALL

MEDEL
VÄRDE

STANDARD
AVVIKELSE

STANDARD
FEL

99%
KONFIDENS
INTERVALL

17.00 5 0 1.600 1.140 0.510 ( -0.748 3.948 )
18.00 5 0 1.000 0.000 0.000 ( 1.000 1.000 )
19.00 5 0 1.000 0.707 0.316 ( -0.456 2.456 )
20.00 5 0 0.800 0.837 0.374 ( -0.923 2.523 )
21.00 5 0 1 1.200 0.837 0.374 ( -0.523 2.923 )
22.00 5 0 0.800 0.447 0.200 ( -0.121 1.721 )
23.00 5 0 1.000 0.707 0.316 ( -0.456 2.456 )
0.00 5 0 0.800 0.447 0.200 ( -0.121 1.721 )
1.00 3 0 -1.33 5.13 2.96 ( -30.74' 28.07 )
2.00 2 0 2.000 0.000 0.000 ( 2.000 2.000 )
3.00 3 0 0.667 0.577 0.333 ( -2.642 •3.975 )
4.00 2 0 2.00 1.41 1.00 ( -61.66 65.66 )
5.00 5 0 1.000 0.707 0.316 ( -0.456 2.456 )
6.00 5 0 1.000 0.000 0.000 ( 1.000 1.000 )
7.00 5 0 0.400 0.548 0.245 ( -0.728 1.528 )
8.00 5 0 1.600 0.548 0.245 ( 0.472 2.728 )
9.00 5 0 0.600 0.894 0.400 ( -1.242 2.442 )
10.00 5 0 0.200 0.837 0.374 ( -1.523 1.923 )
11.00 5 0 0.800 0.837 0.374 ( -0.923 2.523 )
12.00 5 0 0.400 0.548 0.245 ( -0.728 1.528 )
13.00 5 0 0.600 0.894 0.400 ( -1.242 2.442 )
14.00 5 0 0.800 0.447 0.200 ( -0.121 1.721 )
15.00 5 0 1.000 0.707 0.316 ( -0.456 2.456 )

Tolkning av resultat i tabell 10c:

Konfidensintervallen är genomgående ickesignifikanta med undantag 
av ett tillfälle, mellan kl 8.00 och 9.00 . Att detta konfidensintervall 
är signifikant beror förmodligen på att medelvärdet är högt och standard
avvikelsen är låg.
Märk att konfidensintervallen är breda på de timmar med få antal fordon.
För övrigt är standardavvikelserna för varje timme relativt lika.
Enligt Hartleys test, bortsett att en del standardavvikelser är 0, 
är F-maxvärdet = 132 (a=0.01, t=23, df2=4).
Jämfört med det approximativa kritiska F-tabellvärdet är F-maxvärdet 
ickesignifikant, vilket betyder att standardavvikelserna är lika.
Vi kan därför tro på att det låga F-värdet, i steg 3A för personbilar, 
verkligen beror på att hastighetsdifferenserna är lika under hela 
mätdygnet.



Tabell lOd Konfidensintervall på varje timmes differensmedelvärde för 
--------- tunga lastbilar med släp.

TIMME ANTAL ANTAL MEDEL- STANDARD- STANDARD- 99%
DIFFE- BORT- VÄRDE AVVIKELSE FEL KONFIDENS-
RENSER FALL INTERVALL

17.00 7 0 0.857 0.900
18.00 7 0 0.429 0.787
19.00 7 0 0.571 0.787
20.00 6 1 0.500 0.548
21.00 5 1 0.800 0.447
22.00 7 0 0.857 0.690
23.00 7 0 1.143 0.690
0 .00 6 1 0.833 0.408
1 .00 3 0 0.333 0.577
2 .00 4 0 0.500 0.577
3 .00 2 ' 0 0.000 0.000
6 .00 5 0 0.400 0.894
7 .00 7 0 -0.143 0.690
8 .00 2 0 0.000 0.000
9 .00 7 0 0.143 0.690
10.00 6 1 0.500 0.837
11.00 6 1 0.167 0.753
12.00 5 0 0.400 0.548
13.00 7 0 0.286 0.488
14.00 7 0 0.857 0.690
15.00 6 1 0.500 0.548

Märk att timmarna mellan kl 4.00 till 
Anledningen är att det per timme bara 
släp, som kan upptäckas på både W s  o<

0.340 ( -0.404 2.118
0.297 ( -0.674 1.531
0.297 ( -0.531 1.674
0.224 ( -0.402 1.402
0.200 ( -0.121 1.721
0.261 ( -0.110 1.824
0.261 ( 0.176 2.110
0.167 ( 0.161 1.505
0.333 ( -2.975 3.642
0.289 ( -1.186 2.186
0.000 ( 0.000 0.000
0.400 ( -1.442 2.242
0.261 ( -1.110 0.824
0.000 ( 0.000 0.000
0.261 * ( -0.824 1.110
0.342 ( -0.877 1.877
0.307 ( -1.072 1.406
0.245 ( -0.728 1.528
0.184 ( -0.398 0.970
0.261 ( -0.110 1.824
0.224 ( -0.402 1.402

1 6.00 saknar konfidensintervall. 
inns 0 eller 1 tung lastbil med 
VTIs utdata.

Tolkning av resultat i tabell lOd:

Alla utom två konfidensintervall är ickesignifikanta, och dessa avser 
tiden mellan kl 23.00 och kl 1.00. Här beror ickesignifikansen troligen 
på kombinationen högt absolutmedelvärde och låg standardavvikelse.



Mätplats : Segmon i juni 
Fordonstyp : personbil
steg 1 accepteras : konfidensintervallet ( -1.45 ; 3.05 )
steg 2 accepteras : konfidensintervaller ( -92 ; 82 )
steg 3 förkastas : konfidensintervallet ( 0.57 ; -1.13 )
Steg 1 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 1.4 km/h lägre och 
3.0 km/h högre hastighet än VTI. Medelvärdet på hastighetsskillnaderna 
är 0.80 km/h (se bilaga 8).

Steg 2 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 92 stycken färre och 
82 stycken fler fordon än VTI (se bilaga 9).
Steg 3 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 0.6 och 1.1 km/h 
högre hastighet än VTI. Medelvärdet på hastighetsskillnaderna är 
0.85 km/h (se tabell 10b i bilaga 10).
Systematisk skillnad i mätapparatur finns.

Mätplats : Segmon i juni 
Fordonstyp : tung lastbil med släp
steg 1 accepteras : konfidensintervallet ( -1.26 ; 2.66 )
steg 2 accepteras : konfidensintervaller ( -48 ; 46 )
steg 3 förkastas : .konfidensintervallet ( 0.34 ; 0.68 )
Steg 1 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 1.3 km/h lägre och 
2.7 km/h högre hastighet än VTI. Medelvärdet på hastighetsskillnaderna 
är 0.70 km/h (se bilaga 8).

Steg 2 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 48 stycken färre och 
46 stycken fler fordon än VTI (se bilaga 9).
Steg 3 visar att med 99% säkerhet mäter W  mellan 0.3 och 0.7 km/h 
högre hastighet än VTI. Medelvärdet på hastighetsskillnaderna är 
0.51 km/h (se tabell 10b i bilaga 10).
Systematisk skillnad i mätapparatur finns.





Nedan görs en jämförelse av antalet fordon under ett mät
dygn för* W  och VTI.
Man kan i nedanstående tabell avläsa differensen av W s  
och VTIs alla fordon i relation till VTIs fordonsantal, då 
relationen är uttryckt i procent.

PLATS ANTAL ANTAL (N_W - N_VTI)
TID N_W N_VTI ------------ * 100

(N VTI)

Eskilstuna
april

6307 7024 -10.21

Påskallavik
maj

3297 3965 -16.85

Eskilstuna
maj

5022 7957 -36.89

Segmon
juni

1410 1569 -10.13

Karlstad
juni

9712 11075 -12.31

Påskallavik
juli

3342 4766 -29.88

Eskilstuna
juli

8439 8978 -6.00

Eskilstuna
oktober

6839 6388 7.06

Värmlands Bro 
november

3497 3607 -3.05

Som synes mäter W  färre fordon än VTI vid alla mät
platser utom en, som är vid Eskilstuna i oktober.

På mätplatsen vid Eskilstuna i maj, har W  ca 37% färre 
fordon jämfört med VTI. Den procentsiffran är den högsta 
bland dessa mätplatser.
På mätplatsen Eskilstuna i oktober, som här skiljer sig 
från de andra mätplatserna, har W  ca 7% fler fordon än VTI.





PÅSKALLAVIK ESKILSTUNA PÅSKALLAVIK ESKILSTUNA
APRIL APRIL MAJ MAJ

TIMME
PÅ % AV ANTAL % AV ANTAL % AV ANTAL % AV ANTAL
DYGN VTI VTI VTI VTI VTI VTI VTI VTI

12-13 * * -15 415 -19 244 -41 397
13-14 * * -13 481 -25 230 -47 454
14-15 * * -17 513 -25 260 -45 572
15-16 * * -12 580 -22 309 -47 636
16-17 * * -16 692 -20 381 -50 718
17-18 * * -15 597 -14 329 -48 667
18-19 -15 171 -12 524 -20 234 -43 646
19-20 -13 130 -9 393 -11 162 -31 468
20-21 -5 98 -7 271 -12 145 -20 398
21-22 17 95 -6 162 -9 158 -16 255
22-23 -20 84 -5 110 -17 88 -8 173
23-0 -3 37 -17 72 -20 54 -9 98
0-1 -54 35 -22 69 -28 46 -11 102
1-2 -42 24 -25 44 -10 30 -7 44
2-3 -27 11 -14 22 -13 15 -11 36
3-4 25 4 -27 15 0 11 -10 20
4-5 -25 12 -8 26 -15 13 -7 29
5-6 -18 56 -9 32 -7 61 2 64
6-7 -11 213 -10 81 -11 244 -10 123
7-8 -25 253 -4 128 -14 272 -14 197
8-9 17 157 0 317 -13 269 -17 367
9-10 -22 201 -2 469 -16 193 -31 488
10-11 -14 177 -2 515 -13 217 -44 561
11-12 * 219 -4 496 * 237 -52 444
12-13 * 228 * * * * * *
13-14 * 30 * * * * * *
14-15 * * * * * * * *
15-16 * * * •k * * * *
16-17 * * * * * * * *



SEGMON KARLSTAD PÅSKALLAVIK ESKILSTUNA
JUNI JUNI JULI JULI

TIMME
PÅ % AV ANTAL % AV ANTAL % AV ANTAL % AV ANTAL
DYGN VTI VTI VTI VTI VTI VTI VTI VTI
12-13 * * * * ★ * -9 467
13-14 * * * * * * -7 560
14-15 * * -12 712 ★ * -9 556
15-16 * * -15 797 * * -11 629
16-17 * * -13 1092 -35 456 -10 728
17-18 -10 131 -14 836 -37 383 -7 698
18-19 -11 104 -10 667 -34 334 -7 674
19-20 -13 103 -15 496 -34 258 -4 556
20-21 -17 92 -10 383 -31 186 -10 442
21-22 -16 62 -10 323 -27 163 -4 313
22-23 -13 48 -13 248 -36 128 -3 255
23-0 -18 34 -26 141 -16 61 -13 133
0-1 0 21 -28 90 -34 41 -2 87
1-2 -22 18 -23 48 -17 35 -4 56
2-3 -20 10 -24 37 -40 20 -5 43
3-4 0 7 -38 26 -24 17 0 39
4-5 -11 9 -20 50 -13 24 0 56
5-6 -17 29 -13 166 -28 54 -4 72
6-7 4 56 -10 734 -14 259 -2 131
7-8 -5 61 -12 758 -22 188 -2 207
8-9 -9 77 -12 630 -16 212 -5 355
9-10 -6 81 -5 511 -23 285 0 510
10-11 -11 87 -10 520 -30 342 0 639
11-12 -6 109 -12 530 -39 373 -3 772
12-13 -13 92 -9 618 -36 355 * *
13-14 -8 95 -14 662 -40 342 * *
14-15 -7 121 * * -34 340 * *
15-16 -11 122 * * * 41 * *
16-17 * * * * * * * *



ESKILSTUNA VÄRMLANDS BRO
OKTOBER NOVEMBER

TIMME
PÅ % AV ANTAL % AV ANTAL
DYGN VTI VTI VTI VTI

12-13 * * * *
13-14 -1 488 * *
14-15 4 519 -3 240
15-16 3 572 -3 254
16-17 6 707 -4 343
17-18 9 601 -3 252
18-19 8 458 -5 177
19-20 8 367 -6 124
20-21 4 284 -6 110
21-22 9 150 1 93
22-23 -13 113 0 64
23-0 13 64 -6 16
0-1 14 42 0 23
1-2 0 38 0 9
2-3 21 24 0 15
3-4 -25 20 0 9
4-5 13 16 -18 22
5-6 -18 39 -7 74
6-7 -2 59 -3 205
7-8 -3 153 -2 281
8-9 8 274 -3 227
9-10 7 423 0 234
10-11 13 526 -1 220
11-12 27 451 -3 181
12-13 * 377 -4 214
13-14 * * -3 220
14-15 * * * *
15-16 * * * *
16-17 * * * *




