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Referat

I detta meddelande dokumenteras arbetet med att skatta effekt/massa-förhållande (p-värde) för tunga

fordon. Projektet har bedrivits vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTD.

Syftet med det arbete som utfördes var att skatta p-värden för tunga fordon, uppdelade i tre huvud-

typer:

e lastbilar utan släp och alla bussar

e lastbilar med släp, 3-4 belastade axlar

e lastbilar med släp, 5-9 belastade axlar.

Skattningarna skulle jämföras med tidigare gjorda mätningar och de nya resultaten implementeras i

VTT:s trafiksimuleringsmodell.

För att ta fram underlag till skattningar utfördes år 1994 restidsmätningar i två motlut. Effekt/massa-

förhållandet skattades med hjälp av en modell som bygger på Newtons kraftekvation. Totalt analyserades

3 879 tunga fordon med avseende på hastighetsförändring mellan mätpunkterna i motluten.

Resultaten visade att p-värdet ökat sedan 1974 för samtliga huvudtyper av tunga fordon. Detta kan
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Största säkerställda ökningen noterades för lastbilar utan släp och bussar.

De nya p-värdesfördelningarna utnyttjas nu i VTT:s trafiksimuleringsmodell, men även vid användning

av andra modeller på VTT.
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Abstract

This bulletin documents the work on estimating the power/mass ratio (p value) for heavy vehicles. The

project was carried out at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTD.

The aim of the work was to estimate p values for heavy vehicles, broken down into three main types:

e Jorries without trailers and all buses

e lorries with trailers, 3-4 loaded axles

e Jorries with trailers, 5-9 loaded axles.

The estimates were to be compared with previous measurements and the new results implemented in

the VTI traffic simulation model.

In order to obtain data for the estimates, in 1994 travel time measurements were made on two uphill

sections. The power/mass ratio was estimated using a model based on Newton's second law of motion. A

total of 3 879 vehicles were analysed with respect to speed change between the measuring points on the
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interpreted to mean that the increased limit for maximum permissible load is more than compensated for
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Förord

Detta meddelande innehåller en dokumentation av ett projekt som behandlat tunga

fordons effekt/massa-förhållande, även kallat fordonens p-värde. Projektet har

utgjort en del i ett forskningstema med rubriken "Trafikflödes- och kapacitetsteori.

Trafiksimulering" som bekostats av Kommunikationsforskningsberedningen

(KFB).

Projektledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT) har Arne

Carlsson varit. Arbetet har fördelats så att Arne Carlsson i huvudsak stått för

planering och metodutveckling medan Gunilla Sörensen gjort databearbetning-

arna. Programkonstruktion inom projektet har utförts av Per Anund och Gunilla

Sörensen. För fältmätningarnas praktiska genomförande har Håkan Wilhelmsson

ansvarat. Fältarbetet har utförts av Håkan Wilhelmsson, Gunilla Sörensen och

Mikael Bladlund. Statistisk rådgivning har lämnats av Mats Wiklund. Kart- och

planritningar över mätsträckorna har tillhandahållits av Vägverket i Linköping

genom Arne Land. Värdefulla synpunkter på manuskriptet har lämnats av Hans-

Åke Cedersund, UlfHammarström m fl.

Ett varmt tack riktas till alla som medverkat till att detta arbete har kunnat

utföras!

Linköping i juli 1997

Gunilla Sörensen och Arne Carlsson
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Skattning av effekt/massa-förhållande för tunga fordon

av Gunilla Sörensen och Arne Carlsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

58195 Linköping

Sammanfattning

-I detta meddelande dokumenteras arbetet med att skatta effekt/massa-förhållande

för tunga fordon. Kvoten mellan ett fordons effekt och dess aktuella massa

(bruttovikt) brukar även kallas p-värde och mäts i W/kg. Bakgrunden till arbetet

var bland annat att de skattningar som tidigare utförts misstänktes vara inaktuella.

Detta inte minst beroende på höjda gränser för bruttovikt och boggitryck som

genomförts i samband med anpassning till europanormer.

Syftet med det arbete som utfördes var att skatta medelvärden, standard-

avvikelser och fördelningar gällande p-värden för tunga fordon. Skattningarna

skulle göras för de tre huvudtyper av tunga fordon som ingår i VTT:s trafik-

simuleringsmodell:

e typ 2: lastbilar utan släp och alla bussar

e typ 3: lastbilar med släp, 3-4 belastade axlar

e typ 4: lastbilar med släp, 5-9 belastade axlar.

Skattningarna skulle sedan jämföras med tidigare gjorda mätningar och de nya

resultaten implementeras i simuleringsmodellen. Personbilar (typ 1) har inte ingått

i undersökningen, huvudsakligen beroende på att personbilsförare nästan aldrig

måste utnyttja fordonets maximala motoreffekt för att hålla önskad hastighet.

Inledningsvis inventerades de tänkta mätplatserna och en mindre förföljelse-

studie gjordes för att bestämma mätpunkternas placering och för att ge underlag

för indata till programmet som hanterade matchningen av fordon vid en mätpunkt

med samma fordon i nästa mätpunkt.

För att ta fram underlag till p-värdesskattningarna utfördes i april 1994 res-

tidsmätningar i två motlut. Det ena var beläget på E4:an, en motorvägssträcka

mellan Norrköping och Nyköping. Där registrerades 2518 tunga fordon i tre

mätpunkter under drygt två vardagsdygn. Det andra motlutet låg i ett stigningsfält

på riksväg 55 mellan Norrköping och Katrineholm. Där registrerades 993 tunga

fordon i tre mätpunkter under två vardagsdygn och ytterligare 368 fordon i två

mätpunkter under ett vardagsdygn.

Totalt analyserades 3 879 tunga fordon med avseende på hastighetsförändring

mellan mätpunkterna i motluten. Mätningarna utfördes med VTTI:s TA-system,

vilket gjorde att fordonsmatchningar mellan stationer inte behövde utföras

manuellt utan kunde göras med befintlig programvara.

Effekt/massa-förhållandet skattades med hjälp av en modell som bygger på

Newtons kraftekvation. För detta krävdes kännedom om fordonens hastighets-

förändring och restid mellan mätpunkterna, höjdskillnad och avstånd mellan

punkterna samt skattning av rull- och luftmotstånd för de tre fordonstyperna.

Vidare registrerades väderdata vid en av mätpunkterna.

Resultaten visade att p-värdet ökat sedan 1974 för samtliga huvudtyper av

tunga fordon. Detta kan tolkas så att de höjda gränserna för tillåten maximal last
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mer än väl kompenserats av ökad motoreffekt. Medianen för p-värdet, redovisad

för de tre typer av tunga fordon som ingår i simuleringsmodellen, förändrades

enligt följande tabell:

Tabell i Förändring av p-värde (W/kg) mellan åren 1974 och 1994, gällande

tungafordon, uppdelatför tre olika typer.

 

 
fordonstyp ___1974 1994 ökning _|ökning%

2 9,1 11,6 2,5 27

3 6,6 8,3 1,7 26

4 5,2 6,0 0,8 15        

Ökningen var med 95-procentig säkerhet större än 24 % för typ 2, större än

18 % för typ 3 och större än 12 % för typ 4. Den största ökningen konstaterades

således för tunga lastbilar utan släp och bussar.

De nya p-värdesfördelningarna utnyttjas nu i VTTI:s trafiksimuleringsmodell,

men även vid användning av andra modeller på Statens väg- och transport-

forskningsinstitut.

En önskvärd fortsättning på arbetet vore att validera resultaten genom att utföra

restidsmätningar i nya motlut och sedan jämföra de nya resultaten med resultat

från simuleringar av fria fordon på vägar med samma linjeföring som i de nya

motluten. Vidare kan p-värdesfördelningar representativa för olika landsändar tas

fram, vilket skulle vara värdefullt att tillgå vid exempelvis vägprojektering.
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Estimation of the power/mass ratio for heavy vehicles

by Gunilla Sörensen and Arne Carlsson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

This bulletin documents the work on estimating the power/mass ratio for heavy

vehicles. The ratio of the engine power of a vehicle to its mass (gross weight) is

also referred to as the p value and is measured as W/kg. One of the reasons for this

work was that estimates that had been made previously were suspected to be out

of date, especially in view of the increased limits for gross weight and bogie

pressure which were introduced to comply with European codes.

The aim of the work was to estimate mean values, standard deviations and

distributions of p values for heavy vehicles. The estimates were to be made for the

three main types of heavy vehicles which are included in the VTI traffic

simulation model:

e Type 2: lorries without trailers and all buses

e Type 3: lorries with trailers, 3-4 loaded axles

e Type 4: lorries with trailers, 5-9 loaded axles.

The estimates were then to be compared with previous measurements and the

new results implemented in the simulation model. Passenger cars (Type 1) has

been excluded, mainly because drivers of these vehicles hardly ever have to use

maximum engine power to keep up the desired speed.

Possible sites of measurement were first surveyed and a study was made to

determine the placing of the measuring points and to provide material for the input

data to the program which performed matching of a vehicle at a measuring point

with the same vehicle at the next measuring point.

In order to provide data for the p value estimates, trip time measurements were

made in April 1994 on two uphill sections in the south of Sweden. One was

situated on European route E4, a motorway between Norrköping and Nyköping.

At this section, 2 518 heavy vehicles were recorded at three measuring points on

just over two weekdays. The second uphill section was on a road with a climbing

lane on Highway 55 between Norrköping and Katrineholm. At this section, 993

heavy vehicles were recorded at three measuring points on two weekdays and

another 368 vehicles at two measuring points on one weekday.

A total of 3 879 heavy vehicles were analysed with respect to speed change

between measuring points on the incline. Measurements were made with the TA

system of VTT, so that there was no need for vehicles to be matched manually

between stations but this could be doe with the existing software.

The power/mass ratio was estimated using a model based on Newton's second

law of motion. This required knowledge of the change in the speed of the vehicle

and its travel time between the measuring points, difference in height and distance

between the points, as well as an estimate of the rolling and air resistances for the

three vehicle types. Weather data were also recorded at one of the measuring

points.
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The results showed that the p value had increased since 1974 for all main types

of heavy vehicles. This can be interpreted to mean that the increased limit for

maximum permissible load is more than compensated for by increased engine

power. The changes in the median p value for the three types of heavy vehicles

included in the simulation model are set out in the table below.

Change in p value (W/kg) between 1974 and 1994 for three types of

heavy vehicles.

Table i

 

 

     

Vehicle type 1974 1994 increase |% increase

2 9,1 11,6 2,5 27

3 6,6 8,3 1,7 26

4 5,2 6,0 0,8 15
  

There was 95 % probability that the increase was greater than 24 % for Type 2,

greater than 18% for Type 3 and greater than 12% for Type 4. The largest

increase was thus found for heavy lorries without trailers and all buses.

The new p value distributions are now used in the VTI traffic simulation model

and also in other models at VTT.

One desirable continuation of this work would be to validate the results by

performing travel time measurements on new uphill sections and comparing the

new results with the results of simulations for unimpeded vehicles on roads with

the same alignment as the new uphill sections. Distributions of p values for

different parts of Sweden can also be produced, which should be very useful in

e.g. road design.
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1 Bakgrund

Ändrade bestämmelser

Under de senaste åren har betydande förändringar skett i de svenska bestäm-

melserna för högsta tillåtna boggitryck! och bruttovikt". Ändringar gällande boggi-

tryck/bruttovikt infördes i samband med anpassning till europanormer, vilket

bland annat innebar att de övre gränserna för de längsta lastbilskombinationerna

med normalt boggiavstånd (1,30-1,80 meter) stegvis höjdes från 16/52 ton till

18/60 ton. Om detta medfört en utveckling mot tyngre fordon, men ej

kompenserats med ökad motoreffekt, kan konsekvensen hablivit lägre hastigheter

i motlut med ökad köbildning som följd. Det är således viktigt att undersöka om

p-värdet, d v s förhållandet mellan effekt och massa, förändrats.

För en personbil med effekten 70 kW och bruttovikten 1200 kg är p-värdet ca

50 W/kg, antaget att energiförlusten från motor till drivhjul är 15 %. För en tung

lastbil med släp ligger p-värdet vanligtvis mellan 4 och 12 W/kg, beroende på

motoreffekt och aktuell bruttovikt.

VTT:s trafiksimuleringsmodell

Vid VTI finns en trafiksimuleringsmodell vars uppgift är att beskriva trafik-

förloppet på landsbygdsvägar. Simuleringsmodellen används ofta för att ta fram

beslutsunderlag i olika trafiktekniska frågeställningar. I modellen ingår p-värdes-

fördelningar för fyra huvudtyper av fordon.

Varje enskilt fordon i simuleringsmodellen beskrivs och beräknas när det

färdas i en trafikström på en given väg. Ur den simulerade trafikströmmen kan en

mångfald trafiktekniska effektmått beräknas. Ett av dessa mått är hastighets-

profilen för olika fordonstyper. Hastigheten för varje fordon beror inte bara på

vägens utformning och förarens önskemål om hastighetsnivå utan bestäms också

av tillgänglig motoreffekt i förhållande till total vikt, vilket brukar kallas fordonets

effekt/massa-förhållande eller p-värde. Hur p-värdet för varje enskilt fordon

bestäms i simuleringsmodellen beskrivs i Bolling och Junghard (1988). En

närmare beskrivning av hela modellen återfinns i Carlsson (1993) liksom i Brodin

och Carlsson (1982).

Eftersom hastigheten för varje enskilt fordon även påverkar andra effektmått,

såsom genomsnittlig restid, tid i kö, kölängd och omkörningsfrekvens, är det av

största vikt att de fördelningar som beskriver fordonens p-värden är aktuella i

simuleringsmodellen.

Fördelningar för tunga fordons p-värden

I simuleringsmodellen har p-värdesfördelningarna för tunga fordon varit grundade

på mätningar gjorda i uppförsbackar år 1974. För personbilar utan släp grundar sig

p-värdena på mätningar gjorda år 1968 och 1974. Personbilsdata kan tyckas för-

åldrade men eftersom förare av personbilar ytterst sällan tvingas ta ut maximal

motorstyrka för att kunna hålla önskad hastighet, har detta mindre betydelse.

Viktigare är då att undersöka de tunga fordonens p-värde.

 

! Boggitryck är den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi tillhörande

fordonet/fordonskombinationen överför till vägbanan. Boggi definieras som två hjulaxlar på ett

fordon med inbördes avstånd mindre än 2,0 meter (se t ex "Trafikförfattningar 1994").

* Bruttovikt är den sammanlagda statiska vikt som fordonets/fordonskombinationens samtliga hjul

vid visst tillfälle överför till vägbanan.
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2 Syfte

Skatta p-värdesfördelningar

För att kunna beräkna tunga fordons hastighetsprofil i motlut skulle p-värdets

(effekt/massa-förhållandets) medelvärde, standardavvikelse och fördelning skattas

för tre kategorier av tunga fordon:

e lastbilar utan släp och alla bussar

e lastbilar med släp, 3-4 belastade axlar på ekipaget

e lastbilar med släp, 5-9 belastade axlar på ekipaget.

De nya fördelningarna skulle sedan implementeras i simuleringsmodellens

process för fordonsgenerering.

Resultaten avsågs även kunna komma till användning i andra modeller på VTI

14 VTT meddelande 817



3 Metod

Skattning av p-värdet

För att få en uppfattning om fordons p-värde (effekt/massa-förhållande) då

fordonsvikten är okänd kan man använda sig av en modell som beskrivs i

Carlsson och Holmquist (1970). Modellen bygger på Newtons kraftekvation och

därur beräknad energiförbrukning, se bilaga 1. Beräkningarna kräver kännedom

om ett fordons hastighetsretardation mellan två punkter i en backe samt restiden

mellan punkterna. Även höjdskillnaden mellan punkterna måste vara känd, liksom

avståndet. Vidare behövs skattningar av rullmotstånd och luftmotstånd för varje

fordonskategori.

Det behövs således registreringar av ankomsttiden och hastigheten i minst två

mätpunkter för att möjliggöra bestämning av fordonens hastighetsretardation och

restid mellan de två punkterna. Vid beräkningarna görs antagandet att uttagen

effekt är konstant mellan mätpunkterna.

Insamling av data

Effekt/massa-förhållandet för tre kategorier av tunga fordon söktes i form av för-

delning, standardavvikelse och medelvärde. För att erhålla detta mättes hastighet

vid tre punkter i två olika backar. Restiden mellan dessa punkter bestämdes,

liksom höjdskillnaden och avståndet. VTT:s system för mätning av restider, som

beskrivs i ett produktblad (1991); användes och fordonen matchades halv-

automatiskt, se kapitel 5.

Från restidsmätningarna hämtades uppgifter om hastighet vid varje mätpunkt

och restid mellan punkter. Från rekognosering vid mätplats hämtades uppgifter om

avstånd mellan mätpunkter. Från kart- och planritning hämtades uppgifter om

höjdkoordinater och lutning mellan punkter. Rullmotstånd och luftmotstånd

skattades med tidigare beräknade värden.

Mätarrangemang

Förföljelsestudie av tunga fordon gjordes vid de två tänkta mätplatserna, vilket

gav möjlighet att bedöma vid vilken punkt fordonens hastighet var som lägst. För

detta ändamål användes en specialutrustad personbil, som i dator registrerade kör-

sträcka och hastighet var tionde meter.

Med utgångspunkt från backprofilerna och den gjorda förföljelsestudien be-

stämdes placeringen av varje mätpunkt genom inmätning med hjälp av den av-

ständsmätare som fanns monterad i mätbilen. Avståndsmätaren kalibrerades med

hjälp av avståndsuppgifter från de kart- och planritningar som tillhandahållits av

Vägverket.

Trafikmätningar i form av restidsmätningar med tre stationer genomfördes i de

två motluten. De tre stationerna placerades på följande sätt (se figur 1 och 2, sidan

18)

A Vid backens fot

B Vid en mellanstation där vissa fordon nådde sin lägsta hastighet

C Vid slutet av konstantlutningen, före backkrönet

Mätsträckorna förlades till motorväg respektive stigningsfält främst av två an-

ledningar, för det första för att minska mätbortfall på grund av omkörningar och

möten vid mätpunkterna, för det andra för att minimera risken att de tunga

fordonen skulle vara hindrade (av andra fordon) att hålla önskad hastighet på

VTI meddelande 817 15



mätsträckan. Mätdata registrerades separat för varje körfält vid de tre stationerna.

Den mätutrustning som användes var VTT:s TA-system, vilket beskrivs i en artikel

"Trafikmätningssystem med många möjligheter" (VTT Aktuellt, 1995).

Eftersom nederbörd och frosthalka kan påverka hastigheten, och därmed

troligtvis även hastighetsreduktionen i motlut, registrerades väderdata vid en av

mätpunkterna, foten av backen i Åby. Data insamlades i form av vägbane-

temperatur, lufttemperatur, nederbörd, daggpunkt" och relativ luftfuktighet och an-

sågs kunna representera väderförhållandena i båda motluten.

Utvärdering av mätningarna

Vid restidsmätningar är ett av problemen att koppla ihop (matcha) en fordons-

registrering vid en mätpunkt med registreringen av samma fordon vid nästa mät-

punkt. Restidsmätningar med TA-systemet kan göras i kombination med video-

upptagning av trafiken, vilket avsevärt underlättar matchningarna. För att få in ett

tillräckligt stort antal tunga fordon krävdes dock i detta fall att mätningarna pågick

under flera dygn, vilket gjorde att restidsmätningarna fick utvärderas utan stöd av

video. I stället bestämdes att fordonen skulle matchats halvautomatiskt med hjälp

av programmet HK3D som beskrivs i Kariis (1991) och Kariis (1992).

Innan mätdata kunde analyseras krävdes dock en revidering av reglerna för be-

stämning av de fordonskoder som registreras i mätapparaturen, se Sörensen

(1996). Behovet av revidering berodde på att det i trafiken tillkommit nya

modeller av tunga fordon som ej ingick i det äldre systemet för fordonskoder.

Tidigare framtagen programvara anpassades till nuvarande problemställning.

Därefter följde databearbetning i flera steg:

1 Sammanslagning av trafik från samma sträcka och riktning, men registrerad

separat för olika körfält, kunde göras med hjälp av programmet MERGE

(konstruerat av Per Anund).

2 Matchning av de fordon som registrerats vid båda mätpunkterna (A och C)

gjordes i programmet HK3DSPEC (specialanpassad version av HK3D).

Manuell korrigering av matchningarna utfördes.

Beräkning av p-värde skedde i programmet FIXAPV95.

Programpaketet SAS användes för att analysera mätdata och beräkna medel-

värden, standardavvikelser och fördelningar för de tre fordonskategorierna.

6 Med hjälp av de p-värden som beräknats ur mätdata bestämdes fördelnings-

kurvor för de tre fordonskategorierna.

7 Justeringar av p-värdesfördelningarna avsedda för simuleringsprogrammet

gjordes med hänsyn till avvikelser i det insamlade materialet.

L
h
E
D

Avgränsningar

Trafikdata har endast inhämtats från Norrköpingsregionen. Den tunga trafiken var

dock till stor del långväga, varför den kan ses som relativt representativ för ett

betydligt större område.

 

"Daggpunkt är den temperatur vid vilken luften är mättad med vattenånga. Då vägbanans

temperatur är lägre än luftens daggpunkt kondenseras vattenångan i luften och fälls ut på vägen.

Om vägytans temperatur då är lägre än noll bildas rimfrost på vägytan, se vidare i exempelvis

VTT Rapport 216 (Gustafson, 1981).
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4 Val av mätplatser

Det ursprungliga önskemålet var att utföra mätningar i så många motlut som

möjligt. Detta lät sig dock inte göras med hänsyn till de ekonomiska ramarna. För

att ändå kunna mäta på mer än en plats blev utgångspunkten att söka två motlut, i

geografisk närhet men på olika typer av vägar.

Val av motlut

Rekognosering utfördes i två motlut i norra Östergötland, dels på europaväg 4

mellan Norrköping och Nyköping (nära Kolmården), dels på riksväg 55 mellan

Norrköping och Katrineholm (nära Åby). Båda vägarna hade bärighetsklass 1,

vilket bland annat innebar att de tyngsta fordonen/fordonskombinationerna tilläts

köra där. Motluten valdes från vägar som bedömdes ha såväl långväga, regional

som lokal trafik. Totalt för E4:an var antal fordon per årsmedeldygn på den

aktuella vägsträckan 13 420, varav ca 1 500 lastbilar. På det aktuella avsnittet av

riksväg 55 var antalet fordon per årsmedeldygn 5 760, varav 700 lastbilar.

En utgångspunkt var att förlägga mätplatserna där de tunga fordonen ej

hindrades av andra fordon vid valet av hastighet. Andelen tunga fordon som kunde

förväntas vara fria ansågs vara större vid mätplatser förlagda på motorväg eller i

stigningsfält än på vanlig tvåfältsväg. Motlutet på E4:an vid Kolmården är en

motorvägssträcka med två körfält i varje riktning. I motlutet på riksväg 55 vid Åby

finns ett stigningsfält.

Vid rekognoseringen utfördes en mindre förföljelsestudie i de två tänkta mät-

backarna med hjälp av en specialutrustad Volvo 245 som i dator registrerade kör-

sträcka och hastighet var tionde meter. Totalt registrerades ett tiotal förföljelser.

Resultatet av studien visade att betydande hastighetsreduktioner förelåg för tunga

fordon. Förföljelserna gav också underlag för de villkor som bestämde om en

matchning skulle accepteras eller förkastas.

Bestämning av mätpunkter

Efter analys av förföljelsestudien bestämdes mätpunkterna med hjälp av trip-

mätaren i mätfordonet. Tre punkter markerades i varje motlut. Den första mät-

punkten (A) förlades till backens fot. Där antogs de tunga fordonen hålla maximal

önskad hastighet. Nästa mätpunkt (B) lades där vissa tunga fordon nått sin lägsta

hastighet i förföljelsestudien. Den tredje mätpunkten (C) lades före backkrönet, i

slutet av konstantlutningen, där merparten av de tunga fordonen nått sin lägsta

hastighet. Backprofilerna och mätpunkternas placering framgår av figur 1

respektive figur 2.

Beskrivning av motlutet vid Kolmården

Motlutet vid Kolmården låg längs europaväg 4 i riktning från Norrköping mot

Nyköping mellan knutpunkterna" 961433 och 962A53 . Data för motlutet var:

längd A-C 1 905 meter

höjdskillnad A-C 63,5 meter

genomsnittlig lutning A-C: 3,33 %

Backprofilen och mätpunkternas placering framgår av figur 1.

 

* enligt Vägverkets trafikflödeskartor 1995, mätningarna gjorda 1993

* referens till en punkt på Vägverkets referenskartor, vanligtvis en korsning
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Figur 1 Backprofil med markerade mätpunkter (A-C) från mätplats på

europaväg 4 vid Kolmården.

Beskrivning av motlutet vid Åby

Motlutet vid Aby låg på riksväg 55 mellan knutpunkterna 961439 och 961A37 i

riktning från Norrköping mot Katrineholm. Data för motlutet var:

längd A-C: 1050 meter

höjdskillnad A-C: 32,1 meter

genomsnittlig lutning A-C: 3,06 %

längd A-B: 706 meter

höjdskillnad A-B: 20,4 meter

genomsnittlig lutning A-B: 2,90 %

Backprofilen och mätpunkternas placering framgår av figur 2.
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Figur 2 _ Backprofil med markerade mätpunkter (A-C) från mätplatspå riks-

väg 55 vid Åby.
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5 Datainsamling

För insamling av data utnyttjades TA-systemet. Insamlingsenheterna (av typ TA-

89) hade ställbara klockor som alla synkroniserades före mätstart och ytterligare

en gång under pågående mätning. Fordonspassagerna registrerades med hjälp av

gummislangar som spändes över vägbanan. Slangarna proppades igen på mitten

och kopplades till två insamlingsenheter, placerade på var sin sida om vägbanan.

Genom att placera proppen mitt på den linje som skilde de två körfälten åt,

separerades data för varje körfält. Detta ansågs nödvändigt eftersom omkörningar

(och i vissa fall möten) annars försvårat möjligheten att påett korrekt sätt tolka

insamlade axelpulser.

På motorvägen vid Kolmården kunde insamlingsenheterna placeras i mitt-

remsan, vilket gjorde att varje mätdatafil endast innehöll registreringar av axel-

pulser från ett körfält. I stigningsfältet vid Åby spändes slangarna över hela väg-

banan och insamlingsenheterna placerades på var sin sida av vägen. Pulser från

vänster körfält i riktning uppför backen blandades därför med pulser från fordon

som framfördes i det motriktade körfältet nedför backen.

Samtliga mätpunkter A-C vid Kolmården låg på motorväg. Mätpunkt B och C

vid Åby låg i stigningsfält medan den första punkten (A) låg precis före stignings-

fältets början. Där fanns ett körfält i varje riktning och den totala vägbredden var

ca 13 meter. I det sistnämnda fallet användes slang utan propp.

Registrering av väderleksdata

Eftersom nederbörd och frosthalka kan påverka hastigheten, och därmed troligtvis

också hastighetsreduktionen, registrerades väderdata vid mätpunkt A som låg vid

foten av Åbybacken. Data insamlades i form av vägbanetemperatur, luft-

temperatur, nederbörd, daggpunkt och relativ luftfuktighet och ansågs kunna

representera väderförhållandena i båda motluten.

Mätperiod

Restidsmätningarna utfördes tisdag S5:e till fredag 8:e april 1994 (veckan efter

påsk). Data från Åby drabbades av bortfall vid station C, där en av slangarna slitits

bort. Detta hade skett torsdag 7:e april kl 14:49.

Bortfall: riksväg 55 vid Åby, mätpunkt C

Mätperiod: torsdag 14:50 till fredag 11:56

De mätsträckor och mätperioder som beaktades blev därför:

Mätsträcka: europaväg 4 vid Kolmården, mätpunkt A-mätpunkt C

Mätperiod: onsdag kl 11:00 till fredag kl 14:55

Mätsträcka: s riksväg 55 vid Åby, mätpunkt A-mätpunkt C

Mätperiod: tisdag kl 15:16 till torsdag kl 14:49

Ersättningssträcka: riksväg 55 vid Åby, mätpunkt A-mätpunkt B

Mätperiod: torsdag 14:50 till fredag kl 11:56
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Mätdata

För varje mätpunkt erhölls minst" en datafil för varje körfält. I varje mätpunkt (A,

B och C) och för varje enskilt fordon registrerade TA-systemet:

e riktning

e fordonskod

e ankomsttid

e punkthastighet

e antal axlar

e varje axelavstånd

Vidare angavs tidpunkt för de pulser som ej varit möjliga att koppla till något

fordon, så kallade restpulser. Dessa kunde exempelvis förekomma vid möten.

Fordonskoden beskrev typ av fordon uppdelat på:

motorcykel

personbil

lastbil

semi

e buss

e fordon som ej varit möjliga att klassificera.

I fordonskoden angavs hur många belastade axlar fordonet hade och i de fall då

släp förekom angavs även antalet belastade axlar på släpet. Dessa uppgifter var

mycket användbara när det gällde att matcha fordonsregistreringar vid en

mätpunkt med registreringarna i nästa punkt. Observera att det verkliga antalet

axlar på fordonet/fordonskombinationen kan vara fler än antalet belastade axlar

eftersom vissa fordon har lyftbara stödaxlar.

 

* I de fall mätdata tönts under pågående mätning fanns flera filer från samma mätpunkt och körfält.
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6 Databearbetning

Data från restidsmätningarna bearbetades i flera steg.

Personbilar (fordonstyp 1 i simuleringsmodellen) och motorcyklar sorterades

bort. Kvar återstod de tunga fordonen samt de axelkombinationer som tolkats som

fordon, men ej kunnat klassificeras. Eftersom mätplatserna förlades till motorväg

respektive stigningsfält betraktades samtliga fordon som fria, d v s varje förare

ansågs ha haft fri möjlighet att själv välja sin hastighet.

Möjligheten för fordonen att byta körfält mellan mätpunkterna gjorde att

matchningsprogrammet behövde söka bland fordonen i båda körfälten vid nästa

mätpunkt för att hitta det matchande fordonet. Vid de mätstationer där mätdata

separerats för två körfält slogs därför datafilerna för höger och vänster körfält ihop

med hjälp av programmet MERGE. Varje hopslagen fil fick sedan, på grund av

begränsningar i matchningsprogrammet, delas upp i flera nya filer som var och en

endast innehöll mätdata från ett och samma dygn.

Matchningsprogrammet sökte fordon vid nästa mätpunkt genom att jämföra

e predikterad ankomsttid

e fordonskod

e axelavstånd

Förföljelsestudierna visade att det förekom tunga fordon som sänkte sin hastig-

het med mer än 40 km/h. Den lägsta hastighet som uppmättes var 26 km/h. Dessa

resultat beaktades då gränser för att acceptera eller förkasta en matchning sattes

upp. Bland de indata som angavs fanns rimlighetsgränser för skillnader mellan

data för ett och samma fordon vid de olika matchningspunkterna. Dessa värden

låg i storleksordningen:

hastighetsökning 10 km/h

hastighetssänkning 45 km/h

* hastighetsspridning © 30 km/h

e (avvikelse i personbils axelavstånd © 10 promille)

e avvikelse i lastbils axelavstånd © 30 promille

Resultaten av matchningarna kompletterades med smärre manuella

korrigeringar och gav bl a:

e fordonskod

e punkthastighet

e tidpunkt för passage

Totalt matchades 3 879 tunga fordon fördelade på 2 518 för backen vid Kol-

mården respektive 1 361 för Åbybacken. För dessa matchade fordon utnyttjades

fordonskoden för att klassa de tunga fordonstyperna enligt samma indelning som i

simuleringsmodellen, nämligen:

typ 2: lastbilar utan släp och alla bussar

typ 3: lastbilar med släp, 3-4 belastade axlar

typ 4: lastbilar med släp, 5-9 belastade axlar

I fordonstyp 2 ingår i simuleringsmodellen alla tunga lastbilar utan släp och

samtliga bussar, med såväl som utan släp.
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Punkthastigheterna vid station B och C jämfördes och befanns genomsnittligt

vara lägre vid station C. Data från station B användes i huvudsak för att säkerställa

gjorda matchningar och ingick endast i p-värdesberäkningarna för den period som

drabbats av bortfall.

Reshastigheten och p-värdet beräknades mellan station A och C (A och B

under bortfallsperioden i Åby) i programmet FIXAPV95. Reshastigheten för ett

godtyckligt fordon (j) beräknades som:

Vres= 3,0 * (XC - XA) / (tCG) 7 tAG» (km/h)

där xc - x, =L= avståndet mellan mätpunkterna A och C (meter)

tc - ta = T = tidsskillnaden mellan mätpunkt A och C för fordon j (sekund)

Beräkningar av p-värde för varje fordon gjordes med följande indata:

Cj*A/m =0,000281 för typ 2

CiL*A/m =0,000153 för typ 3 luftmotståndskoefficienter

CjL*A/m =0,000103 för typ 4

Cri = 0,056
% rullmotståndskoefficienter

Cr2 = 0,001170

g = 9,80665 m/s*

Värdena på koefficienterna hämtades från simuleringsmodellen och sattes in i

ekvation (10), bilaga 1, vilket gav p-värde för varje matchat fordon. Eftersom

bidraget från dessa koefficienter är så litet vid beräkning av p-värdet, ansågs det ej

vara nödvändigt att ta fram aktuellare värden.

Med hjälp av programpaketet SAS beräknades statistik gällande medelvärde,

standardavvikelse och fördelning. För de nya p-värdesfördelningarna i

simuleringsmodellen gjordes justeringar för att åtgärda smärre avvikelser i det in-

samlade materialet.
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7 Resultat

Väder

Väderdata visade att nederbördsmängderna varit mycket små och att någon frost-

halka inte förekommit under de aktuella mätperioderna. Väderdata ansågs kunna

representera båda mätsträckorna. Slutsatsen blev att vädret ej påverkat storleken

på hastighetsreduktionen för de tunga fordonen.

Trafikflöde

Enligt Vägverkets statistik grundad på mätningar utförda 1993 var lastbilstrafiken

för ett genomsnittligt dygn i Kolmården ca 750 fordon och i Åby ca 350 fordon

per riktning. Till lastbilar räknades då alla fordon med ett axelavstånd 2 330 cm.

Totalt matchades 2 518 tunga fordon i Kolmården och 1 361 i Åby under de

aktuella mätperioderna. Om man antar att flödet av tunga fordon är konstant under

dygnet skulle detta motsvara knappt 1 200 respektive 500 tunga fordon per dygn i

den uppmätta riktningen.

7.1 Skattning av p-värde

Resultaten från de två restidsmätningarna redovisas närmare i tabellform i bi-

laga 2. Beräkningarna uppdelades på de tre huvudtyperna av tunga fordon som in-

går i simuleringsmodellen (typ 2-4). I tabell 1 redovisas medelvärden för de två

mätplatserna.

Tabell 1 Genomsnittligt p-värde för tre huvudtyper av tunga fordon, uppmätt
vid två olika mätplatser.

 
 

 

   

Fordonstyp Kolmården Åby totalt

P P

Typ 2: Lastbil utan släp, buss 12,11 10,91

Typ 3: Lastbil med släp, 3-4 belastade axlar 8,55 8,24

Typ 4: Lastbil med släp, 5-9 belastade axlar 6,30 6,57
  

Beräkningarna av p-värdena gjordes enligt metoden i Carlsson och Holmquist

(1970). I bilaga 2 redovisas, uppdelat för de två mätplatserna och för varje

fordonstyp, p-värdets:

e medelvärde, 5[W/kg]

e median, p50

e standardavvikelse, s

En jämförelse mellan de två mätplatserna gällande p-värdet inom samma

fordonstyp, tydde på att fördelningarna ej var identiska. Det visade sig vid

närmare granskning att det varit något olika fordonssammansättning inom varje

fordonstyp. Detta gällde främst fordonstypen tung lastbil utan släp och alla bussar.

Men framför allt antas skillnaderna bero på att fordonen varit olika tungt lastade

på de två vägarna. Då syftet med undersökningen varit att finna trafik som skulle

vara så generell som möjligt, ansågs detta inte vara något hinder för en samman-
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lastade på de två vägarna. Då syftet med undersökningen varit att finna trafik som

skulle vara så generell som möjligt, ansågs detta inte vara något hinder för en

sammanslagning av materialet. Resultatet av sammanslagningen återfinns i

bilaga 2 under rubriken "Kolmården+Åby". I tabell 2 nedan redovisas medelvärde

och standardavvikelse som beräknats på hela det sammanslagna materialet.

Tabell 2 Medelvärde och standardavvikelse för _p-värde, beräknat ur det

sammanslagna materialet.

 

 
Fordonstyp ;) s

Typ 2: Lastbil utan släp, buss 11,70 2,91

Typ 3: Lastbil med släp, 3-4 belastade 8,47 2,45

axlar

Typ 4: Lastbil med släp, 5-9 belastade 6,40 1,83

axlar
     

Fördelningen för de tre fordonstypernas p-värde visas i figur 3.

Bakomliggande värden återfinns i tabellen i bilaga 3. Resultaten är hämtade från

motlutsmätningar utförda under april 1994. Beräkningarna är grundade på data

insamlade från:

* E4, Kolmården, längd 1 905 meter, genomsnittlig lutning 3,33 %

* Rv55, Åby, längd 1 050 meter, genomsnittlig lutning 3,06 % (Åby A-C)

* Rv55, Åby, längd 706 meter, genomsnittlig lutning 2,90 % (Åby A-B)
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Figur 3 Skattade p-värdesfördelningar, beräkningarna grundade på mät-

ningar under två dygn i Kolmården och tre dygn i Åby 1994.
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7.2 Förändrade p-värden i simuleringsmodellen

p-värdesfördelning för tunga fordon från och med år 1995

I figur 4 nedan redovisas p-värdesfördelning för de tre olika typerna av tunga

fordon som definierats i simuleringsmodellen. Beräkningarna är grundade på data

insamlade från restidsmätningar i motlut utförda i april 1994. Fördelningarna har

justerats med hänsyn till smärre avvikelser i det insamlade materialet och redo-

visas i tabellform i bilaga 4 .
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Figur 4 Anpassade p-värdesfördelningar, beräkningarna grundade på mät-

ningar utförda 1994 under två dygn i Kolmården och tre dygn i Åby.

I simuleringsmodellen ingick vid denna tidpunkt fördelningar som grundats på

data från mätningar i fem motlut utförda 1974. Dessa fördelningar visas i figur 5.

Skattad p-värdesfördelning

Mätningar gjorda 1974
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Figur 5 Skattade p-värdesfördelningar, grundade på mätningar i fem motlut

utförda 1974.
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Förändringen för varje fordonstyp jämfördes och visade en ökning för samtliga

typer av tunga fordon, se figur 6. Ökningen beskrivs av den färgade ytan mellan

kurvorna.
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Figur 6 Jämförelser mellan skattade p-värdesfördelningar grundade på mät-

ningarfrån åren 1974 respektive 1994.

Avläsning vid medianen (50%) i diagrammet, figur 6, visar en ökning av p-

värdet för samtliga typer av tunga fordon mellan åren 1974 och 1994. Detta skulle

kunna tolkas som att de höjda gränserna för tillåten maximal vikt mer än väl

kompenserats av ökad motoreffekt. Förändringen i p-värde, redovisad för de tre

typer av tunga fordon som ingår i simuleringsmodellen, var:

Tabell 3 Förändring av p-värde (W/kg) mellan åren 1974 och 1994, gällande

tunga fordon, uppdelatför tre olika typer.

 

 
fordonstyp| 1974 1994 _| ökning |ökning%

2 9,1 11,6 2,5 27

3 6,6 8,3 1,7 26

4 5,2 6,0 0,8 15       

Ökningen var med 95-procentig säkerhet större än 24 % för typ 2, större än

18 % för typ 3 och större än 12 % för typ 4. Den största ökningen konstaterades

således för tunga lastbilar utan släp och bussar.

7.3 Nytta av p-värdesfördelningar vid användandet av

andra modeller

De nya p-värdesfördelningarna har kunnat utnyttjas vid beräkningar av transport-

kostnader som funktion av vägstandard. Där görs en inställning av beteende-

variabeln "procentuellt uttag av maximalt tillgängligt vridmoment" så att p-värdet

för fordonet motsvarar det uppmätta p-värdet för den aktuella fordonstypen. Be-

räkningarna görs i ett program kallat VETO (Hammarström och Karlsson, 1987).
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8 Fortsatt forskning och utveckling

För att validera resultaten skulle nya restidsmätningar kunna genomföras under

liknande förhållanden i ett antal nya motlut. Restidsfördelningarna för olika typer

av tunga fordon som då erhålls borde sedan jämföras med resultat från frifordons-

simuleringar. Som indata till simuleringarna ska användas beskrivning av linje-

föringen för de aktuella vägavsnitten samt p-värdesfördelningar hämtade från

resultaten i kapitel 7. Vid upprepade mätningar vore det också intressant att

studera huruvida ett förändrat p-värde beror på förändringar i fördelningen mellan

olika fordonsslag inom en fordonstyp.

Eftersom t ex typen av tung trafik och förekomsten av kraftiga motlut varierar

inom landet bör det även vara av intresse att ta fram p-värdesfördelningar för olika

landsändar. Inte minst vid vägbyggnadsprojektering skulle detta kunna vara lön-

samt, eftersom relevanta skattningar av restid, bränsleförbrukning och avgas-

utsläpp då kunde göras. .

I denna undersökning har antagits att p-värdesberäkningarna kan göras med de

gamla värdena på koefficienterna för luft- och rullmotstånd, eftersom bidraget

närmast är försumbart. Det har här inte utförts någon undersökning av om de nya

formgivningarna av fordonen förändrat luftmotståndet i så hög grad att de borde

leda till justeringar av de koefficienter som använts i beräkningarna. En minskning

av luftmotståndet med omkring 20-30 % antas ha skett, dock tros denna

minskning ej vara så betydelsefull i motlut. Nya typer av beläggningar och nya

typer av däck gör att osäkerhet också råder kring skattningarna av rullmotstånds-

koefficienterna.

Det finns således anledning att undersöka om dessa koefficienter på sikt bör

ändras i simuleringsmodellen och därmed också i beräkningen av p-värdena.

VTI meddelande 817 27



9 Referenser

Bolling A och Junghard0: Dokumentation av program i VTls trafik-

simuleringsmodell. VTT notat T 44, Statens väg- och trafikinstitut, 1988.

Brodin A och Carlsson A: VTT trafiksimuleringsmodell - del I. VTI med-

delande 321, Statens väg- och trafikinstitut, 1982.

Carlsson, A: Beskrivning av VTIs trafiksimuleringsmodell. VTT notat T 138,

Statens väg- och trafikinstitut, 1993.

Carlsson G och Holmquist C: Hastighetsförlopp i lutningar. Rapport Nr 103,

Statens Väginstitut, 1970.

Gustafson K: Halka på olika väguppbyggnader. VTT rapport 216, Statens väg-

och trafikinstitut, 1981.

Hammarström U och Karlsson B: VETO - ett datorprogram för beräkning av

transportkostnader som funktion av vägstandard. VTI meddelande 501,

Statens väg- och trafikinstitut, 1987.

Kariis H: Automatisk utvärdering av restidsmätning. Dokumentation av

programsystem. VTT notat T 104, Statens väg- och trafikinstitut, 1991.

Kariis H: Automatisk utvärdering av restidsmätning. Reviderad dokumenta-

tion av programsystem. VTT notat T 125, Statens väg- och trafikinstitut, 1992.

System för mätning av restid. VTI produktblad, Statens väg- och trafikinstitut,

1991.

Sörensen G: System för bestämning av fordonskoder. VTI meddelande 762,

Statens väg- och transportforskningsinstitut, 1996.

Trafikförfattningar 1994. NTFs Förlag & Service AB, ISSN 0280-8811,

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, 1994.

Trafikmätningssystem med många möjligheter. VTT aktuellt, ISSN 0347-9382,

Statens väg- och transportforskningsinstitut, 1995(18):4-5, sid 12-13.

28 VTI meddelande 817



10 Litteratur

Anund, P m fl: TA-89, en avancerad insamlingsenhet i TA-systemet. Koncept

till produktblad, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 1996.

Carlsson A: Stigningsfält vid Korsbäcken Före- och efterstudie av fram-

komligheten. VTT meddelande 539, Statens väg- och trafikinstitut, 1987.

Carlsson A m fl: Stigningsfälts inverkan på framkomlighet. VTI Internrapport

nr 237, Statens väg- och trafikinstitut, 1976.

Carlsson E och Holmquist C: En modell för tunga fordons retardation i upp-

försbackar. Examensarbete, Institutionen för vägbyggnad, KTH, 1970.

Carlsson G och Öberg G: Acceleration efter backkrön. VTI Internrapport nr 81,

Statens väg- och trafikinstitut, 1972.

Kariis H: Trafikgenerering av uppmätt trafik. VTI notat T 127, Statens väg-

och trafikinstitut, 1992.

Öberg G och Carlsson G: Restidsmodell för tunga fordon. VTI Internrapport

Nr 99, Statens väg- och trafikinstitut, 1973.

VTI meddelande 817 29



VTT meddelande 817



Bilaga 1

Sid 1(3)

Modell för bestämning av p-värde

De krafter som påverkar ett fordon i rörelse beskrivs i nedanstående figur.

K

 
 

___-'--_--_ _____-- __-

Figur. Krafter som påverkar ettfordon i rörelse.

där följande beteckningar införts:

F = dragkraft (N)

Fj = luftmotstånd (N)

Fr = rullmotstånd (N)

m = fordonets massa (kg)

g =tyngdaccelerationen (m/s*)

i = lutningsvinkel

v = fordonets hastighet (m/s)

t =tiden (s)

P = den av dragkraften utvecklade effekten (W)

Kraftekvationen ger:

dv

m =- = F - Fj, - Fr - m*g*sin(i)

dt

Detta uttryck kan utvecklas genom att följande samband införs:

P

F =-

V

FL === CL*A/V2

Fr = CriFm*cos(i) + = Cry *m + Cro*m*v

m*g*sin(i) = m*g*i
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Bilaga 1

Sid 2 (3)

där

C; = luftmotståndskoetfficient

A = luftmotståndsarea

Cr; = rullmotståndskoefficient 1

Cr» = rullmotståndskoefficient 2

Om vindens hastighet och riktning bortses från erhålls:

dv P

m- = =- - CpeAev* - Cri em - Craemv - mgi (6)

dt v

Antag att den utvecklade effekten P är konstant mellan mätpunkterna A och C i

motlutet. Differentiering av uttryck (6) ger då

mvdv = Pdt - Cy » A e vidt - Cry e mvdt - e mv*dt - mgivdt (7)

Inför beteckningen p för den utvecklade effekten per massaenhet:

p =7" (8)

m

Detta ger ett förenklat uttryck som kan integreras över tiden t, se t ex Carlsson och

Holmquist (1970).

Genom att ersätta hastigheten i integralerna av luft- och rullmotstånd med den

genomsnittliga hastigheten över sträckan enligt:

L

v = -= reshastighet A - C (9)

T

där

L = avstånd A - C

T = restid A - C

erhålls följande uttryck för utvecklad effekt per massaenhet:
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Bilaga 1

Sid 3(3)

P VCZ VA2 gH CLAV3

P = 77 = 7 + 77 +

m 2 T T m

+ Criv + Crav? (10) 

där

H = höjdskillnad A - C

ve = punkthastighet i C

va = punkthastighet i A.
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Bilaga 2

Sid 1(1)

Tabell över p-värdesstatistik för tre huvudtyper av

tunga fordon

Beräkningar av p-värde utförda enligt en metod beskriven i Carlsson och

Holmquist (1970). Tabellerna nedan är uppdelade för två mätplatser och för tre

huvudtyper av tunga fordon. I tabellerna redovisas p-värdenas:

e medelvärdeia [W/kg]

e median, p50

e standardavvikelse, s

Beräkningarna är grundade på data insamlade vid motlutsmätningar i april 1994.

e E4, Kolmården, mätsträckans längd 1 905 meter, genomsnittlig lutn. 3,33 %

e Rv55, Åby' A-C, mätsträckans längd 1 050 meter, genomsnittlig lutn. 3,06 %

e Rv55, Åby* A-B, mätsträckans längd 706 meter, genomsnittlig lutn. 2,90 %

Under rubriken "Kolmården+Åby" redovisas p-värdesstatistik beräknat på det

sammanslagna materialet från de två mätplatserna.

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Mätp lats

Åby totalt Åby (A-C) Åby (A-B)

Fordons- _ - -

typ n p G p30 n P G p30 n p G p50

Typ 2 11,00] 2601 10,73 12,60] 10,96 101/ 11,38] 2,56) 11,15

Typ 3 441 8,24/[2,26/ 7,821 8,54/2,231 7,93 71 6,69) 1,82| 5,92

Typ 4 [956] 6,57/1,91| 6,15| 696! 6,58|1,95| 6,14] 260] 6,55| 1,81) 6,18

M ätp lats

For- Kolmården Åby totalt Kolmården+Åby

dons- _ _ -

typ n P G p30 n P G p30 n P 0 p30

Typ 2 684 12,11|2,97/ 12,00] 3611 10,91 12,60] 11,00] 10451 11,70 12,91 11,58

Typ 3 116| 8,55/2,52] 8,53| 44| 7,82| 160] 8,47/2,45| 8,31

Typ 4 1718] 6,30/1,77] 5,97] 956| 6,57[1,91| 6,15| 2674| 6,40/1,83| 6,04              
 

' Åby A-C, mättid tisdag kl 15:16 till torsdag kl 14:49, bortfall torsdag 14:50 - fredag 11:56

* Åby A-B, mättid torsdag kl 14:50 till fredag kl 11:56, ersätter Åby A-C under bortfallsperioden
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Bilaga 3

Sid 1(1)

Tabell över p-värdesfördelningar uppmätta 1994

Här nedan redovisas uppmätta p-värdesfördelningar för tre olika typer av tunga

fordon:

typ 2: lastbilar utan släp och alla bussar

typ 3: lastbilar med släp, 3-4 belastade axlar

typ 4: lastbilar med släp, 5-9 belastade axlar

Beräkningarna är grundade på data insamlade vid motlutsmätningar i april 1994:

e E4, Kolmården, mätsträckans längd 1 905 meter, genomsnittlig lutn. 3,33 %

e Rv55, Åby", mätsträckans längd 1 050 meter, genomsnittlig lutn. 3,06 %

e Rv55, Åby", mätsträckans längd 706 meter, genomsnittlig lutn. 2,90 %

 

 

 

Kumulativ procent

P-värde Typ 2 Typ 3 Typ 4

1 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,1

4 0,3 3,0 4,9

5 0,8 6,6 26,4

6 1,7 20,0 49,3

7 3,9 32,5 67,8

8 8,7 47,5 79,6

9 16,3 55,8 89,0

10 27,4 68,0 95,4

11 40,5 82,1 99,1

12 56,6 92,0 100,0

13 71,3 99,3

14 81,3 100,0

15 88,5

16 93,8

17 96,7

18 98,2

19 98,6

20 99,0

21 99,2

22 99,6

23 99,7

24 99,8

25 99,9

26 99,9

27 99,9

28 99,9

29 99,9

30 100,0
     

 

 

' Åby A-C, mättid tisdag kl 15:16 till torsdag kl 14:49, bortfall torsdag 14:50 - fredag 11:56

!9 Åby A-B, mättid torsdag kl 14:50 till fredag kl 11:56, ersätter Åby A-C under bortfallsperioden
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Bilaga 4

Sid 1(1)

Förändrade p-värden i simuleringsmodellen

p-värdesfördelningar för tunga fordon, införda 1995

I figuren nedan redovisas p-värdesfördelning för tre olika typer av tunga fordon:

typ 2: lastbilar utan släp och alla bussar

typ 3: lastbilar med släp, 3-4 belastade axlar

typ 4: lastbilar med släp, 5-9 belastade axlar

Beräkningarna är grundade på data insamlade från restidsmätningar i motlut ut-

förda i april 1994. Motluten beskrivs nedan:

e E4, Kolmården, längd 1 905 meter, genomsnittlig lutning 3,33 %

e Ryv55, Åby , längd 1 050 meter, genomsnittlig lutning 3,06 %

e Ry55, Åby , längd 706 meter, genomsnittlig lutning 2,90 %

De uppmätta fördelningarna har justerats med hänsyn till smärre avvikelser i

det insamlade materialet. Syftet med justeringarna var att erhålla jämna

fördelningar utan påtagliga "hack".

 

 

 

    

Kumulativ procent

P-värde Typ 2 Typ 3 Typ 4

1 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0, 1

A 0,3 3,0 4,9

5 0,8 6,6 26,4

6 1,7 20,0 49,3

7 3,9 34.0 67,8

8 8,7 47,5 79,6

9 16,3 60.0 89,0

10 27,4 71.5 95,4

11 40,5 82,0 99,1

12 56,6 92,0 100,0

13 71,3 99,3

14 81,3 100,0

15 88,5

16 93,8

17 96,7

18 98,2

19 98,6

20 99,0

21 99,3

22 99,6

23 99,8

24 99,9

25 100,0
 

 

 

11 Åby A-C, mättid tisdag kl 15:16 till torsdag kl 14:49, bortfall torsdag 14:50 - fredag 11:56

!2 Åby A-B, mättid torsdag kl 14:50 till fredag kl 11:56, ersätter Åby A-C under bortfallsperioden
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