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Depth of loose snow and slush.
Air and road surface temperatures.

Air humidity.

- Lateral unevenness.

Friction.

Due to the fact that many results were unreliable, in addition to the absence of repeatability

measurements in many instances, further measurements were carried out during the winter of 1998/99,
primarily in reference to snow depth, temperature and humidity.

In addition to the foregoing, studies were conducted aimed at proposing possible future uses of the
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Förord

Vid halvårsskiftet 1999 gav Vägverket ut publikation 1996:96 "Projekt Vintermätbil för FoU-
ändamål 1998-1999". Rapporten, som var en fortsättning på den rapport som publicerats året

innan, redovisade resultat och erfarenheter från det utvecklingsarbete som hade bedrivits med
vintermätbilen under vintersäsongen 1998-99.

I projektarbetet deltog ett tiotal personer från olika organisationer och företag. Följande

personer har författat, eller lämnat bidrag till, de olika avsnitten i rapporten.

0 Joakim Espell: Avsnitt 2.3.2, 3.1 (bidrag), bilaga 1 och bilaga 2 (bidrag).

0 Lars Lindström: Avsnitt 3.1 (bidrag) och bilaga 2 (bidrag).

0 Staffan Möller: Sammanfattning, avsnitt 1 och 2.5 (bidrag).

0 Olle Nordström: Bilaga 2 (bidrag).

0 Pontus Sandell: Avsnitt 2.1, 2.2, 2.3.4, 2.7, 3.1 (bidrag) och bilaga 2 (bidrag).

0 Carl-Henrik Ulegård: Avsnitt 4.

0 Peter Wretling: Avsnitt 2.3.1, 2.3.2 (bidrag), 2.3.3 och 2.5 (bidrag).

Översättning av sammanfattningen har gjorts av Kathleen Olsson, Vägverket.

Denna rapport är innehållsmässigt identisk med den rapport som Vägverket givit ut. Endast

några redaktionella ändringar har gjorts.

Skälen till att VTI beslutat trycka denna Vägverksrapport i Vles egen publikationsserie är

dels att ge större spridning åt rapporten och förbättra extern sökning av densamma, dels att

dokumentera de delar av rapporten som skrivits av medarbetare vid VTI.

Linköping i februari 2000

Staffan Möller
Projektledare vid VTI
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Sammanfattning
Under vintersäsongen 1997/98 undersöktes och/eller dokumenterades noggrannhet och, där så
var möjligt, repeterbarhet hos vintermätbilen när det gällde att mäta följ ande parametrar.

Tjocklek hos lös snö och snömodd.

Luftens och vägytans temperatur.

Luftfuktighet.

Oj ämnheter i vägens tvärled.

Friktion.

Eftersom flera resultat var osäkra och repeterbarhetsmätningar saknades i många fall fortsatte

mätningarna under vintern 1998/99 framför allt av snödjup, temperatur och luftfuktighet.

Följ ande resultat erhölls då.

Vid snödjupsmätningarna var de yttre förhållandena mycket bättre än under förra vintern.
Snötäcket kunde emellertid inte betraktas som jämntjockt vid något mättillfälle. Trots

detta gjordes beräkningar av Vintermätbilens repeterbarhetsfel, som då naturligtvis blev

överskattat. I genomsnitt uppgick felet till 1 cm. Det sanna repeterbarhetsfelet är således

mindre än 1 cm, vilket får anses vara acceptabelt. En analys av noggrannheten visade att

vintermätbilen generellt underskattar snödjupet något, speciellt vid små snödjup. När

manuellt uppmätta snödjup är 2 alternativt 8 cm ger mätbilen värden på knappt 1 respek-

tive knappt 8 cm.

Repeterbarheten vad gäller temperatur och luftfuktighet har kontrollerats vid ett mättill-
fälle. Repeterbarhetsfelet uppgick till ca 0,5 OC vid mätning av lufttemperatur och väg-

ytans temperatur och till omkring 2 procentenheter för relativ luftfuktighet. För att under-
söka Vintermätbilens mätnoggrannhet gjordes jämförelser med ordinarie VViS-stationer,
tillfälligt uppsatta mätstationer och även med handhållna temperaturmätare. Jämförelserna

visade god eller mycket god överensstämmelse.

Vid mätning av ojämnhet i naturliga hjulspår uppgick repeterbarhetsfelet över en 100-
meterssträcka till i genomsnitt knappt 0,3 cm. Mätbilen underskattar ojämnheterna med
ungefär 20 %. En för hand uppmätt ojämnhet på 2 cm mäts av bilen till 1,7 cm. Såväl

repeterbarhet som noggrannhet får anses tillräckligt bra.

För att jämföra vintermätbilen med manuella väglagsobservationer, gjordes sex samtidiga
bedömningar/mätningar av väglaget. Vid två av dessa var det is- eller snöväglag. Resul-
tatet blev att i knappt 40 % av fallen har vintermätbilen och observatören angivit samma

väglag. För friktionen var överensstämmelsen bättre, cirka 70 %.

Vidare genomfördes idéstudier som syftade till att föreslå framtida användning av vintermät-
bilen för FoU och för operativ verksamhet.
Följ ande användningsområden var i första hand tänkbara.

Klimatkartering för exempelvis placering av VViS-stationer.

Undersökning av friktionsskillnad på vägbanan till exempel mellan linjemarkering och
beläggning. Ett lämpligt sätt att ange skillnaden kan vara att använda sladdriskmåttet split

friction, som är den största absoluta skillnaden i friktion mellan höger och vänster hjulpar.

VTI meddelande 877 5



Summary
During the winter of 1997/98, the accuracy and repeatability of the measurement results were

examined and/or recorded in most cases as regards the following parameters:

Depth of loose snow and slush

Air and road surface temperatures

Air humidity

Lateral unevenness

Friction

Due to the fact that many results were unreliable, in addition to the absence of repeatability

measurements in many instances, further measurements were carried out during the winter of 1998/99,
primarily in reference to snow depth, temperature and humidity.

The following results were obtained at that time:

Compared to the previous winter, the external conditions were much more favourable as far as

snow depth measurements were concerned. Nonetheless, the snow depth did vary along the test

stretch on some measurement occasions. Despite this fact, the repeatability error was calculated,
which needless to say proved to be on the high side. The average error was 1 cm. The true

repeatability error is thus less than 1 cm, which ought to be acceptable. An accuracy analysis

showed that the winter road condition monitoring vehicle generally underestimates the snow depth

somewhat, particularly when there is little snow. When manual measurements show a snow depth

of 2 or 8 cm, the values obtained through measurements using the vehicle are a little less than 1

and 8 cm respectively.

Repeatability, as regards temperature and air humidity, was checked on one measurement

occasion. The repeatability error was about 0.50C when measuring the ambient air and road

surface temperatures and was around 2 percent with respect to the relative air humidity. In order to

examine the measurement accuracy of the winter road condition monitoring vehicle, comparisons

were made with the values obtained from the regular Road Weather Information System (RWIS)

stations, temporary measurement stations and even by using manual thermometers. The agreement
between the comparisons ranged from good to very good.

When measuring unevenness in natural wheel tracks, the repeatability error amounted to an

average of a little less than 0.3 cm across a lOO-metre stretch of road. The vehicle underestimates

unevenness by about 20 %. Hence, a manual unevenness measurement of 2 cm is recorded as 1.7

cm by the vehicle. Both repeatability and accuracy should be considered sufficient.

On six occasions, the results obtained using the winter road condition monitoring vehicle were

compared with simultaneous manual road condition observations. There was ice or snow on the

road surface on two of these occasions. The result showed the same road surface condition was

reported in almost 40% of the cases. The agreement was even better as far as friction was
concerned, about 70%.

In addition to the foregoing, studies were conducted aimed at proposing possible future uses of the

winter road condition monitoring vehicle within R&D projects and within the actual operations
context.

The following main areas of use were considered conceivable:

Microclimatic mapping as a basis for such things as siting RWIS stations.

Examining the difference in friction across the carriageway, for example, the difference between

the line markings and the pavement surface. A suitable way to specify the difference could be the

split friction measurement indicating the skid risk, which is the greatest absolute difference in
friction between the right and left wheel pairs.
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1 Inledning
Denna rapport redovisar de resultat som erhölls när projekt Vintermätbil för FoU-ändamål

fortsatte under vintersäsongen 1998/99.

Resultaten från vintersäsongen 1997/98 finns dokumenterade i Vägverkets Rapport 1998:89

och VTI meddelande 876.

För att underlätta att denna och förra vinterns rapport läses tillsammans har i princip samma

indelning i kapitel/avsnitt och tillhörande numrering gjorts i båda rapporterna.

Syftet med projekt Vintermätbil under vintern 1998/99 var att:

0 Fortsätta test och dokumentation av vintermätbilens mätförmåga avseende repeterbarhet
och noggrannhet med särskild tyngdpunkt på snödjupsmätningar.

0 Funktionstesta vintermätbilen vid olika typer av väglag och bedöma/påvisa bilens mät-

kapacitet och driftsäkerhet.

Möjliggöra att kvaliteten på mätdata dokumenteras i samband med mätning.

Jämföra med manuell väglagsuppföljning.

Samordna och uppdatera datamiljön i mätbilen.

Föreslå framtida användningsområden för vintermätbilen.

Deltagare i projektet har varit, i bokstavsordning.

Jan-Ove Eriksson; regional kontakt, operatör, Vägverket Region Mitt.

Benny Ersson; projektledare, Vägverket Region Mitt.

Joakim Espell m.fl.; hårdvara, operatör, Enator Telub AB.

Sven-Åke Lindén; tekniker BV 14, operatör, VTI.
Lars Lindström m.fl.; mjukvara, Tuben Teknik AB.

Staffan Möller; metod och analys, projektledare, VTI.

Olle Nordström; utveckling BV 14, projektledare, VTI.

Pontus Sandell; koordinator, Tuzell AB.

Carl-Henrik Ulegård; projektledare, Vägavdelningen Borlänge.

Mats Wiklund; analys och statistik, VTI.

Peter Wretling; analys och statistik, VTI.

Projektet omfattade genomförande/genomgång av följ ande moment.

0 Fortsatt byggnation av vintermätbilen.

0 Fortsatt utveckling av mätsystemet.

0 Test av repeterbarhet och mätnoggrannhet.

0 Jämförelse med manuell väglagsuppföljning.

0 Funktionstest och bedömning av bilens mätkapacitet och driftsäkerhet.

0 Upprättande av kalibreringsrutiner.

0 Framtagning av operatörshandbok till vintermätbilen och tekniska beskrivningar.

0 Erfarenhet av mätsystem och mätmetod.

0 Framtida användningsområden för vintermätbilen.
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2 Redovisning av genomförda aktiviteter

2.1 Bilbyggnation
Utifrån förra säsongens erfarenheter har följande modifiering/montering utförts i vintermät-
bilen.

0 För att förbättra den inre säkerheten har arbetsbordet placerats så att operatören sitter i
bilens färdriktning.

0 Passagerarstolen har flyttats för att underlätta utbildning och förevisning.

0 Platt bildskärm har införskaffats och placerats infälld i arbetsbordet.

0 Strömbrytare som förhindrar att den elektriska kylarfläkten startar och genererar ultraljud.

0 Indikeringslampor som visar när lyftande eller belastande kompressor i BV 14 arbetar
samt varnar när arbetstrycket är för lågt.

0 Anslutningsdon som förenklar byte av läges givare.

0 Extraljus för att erhålla bättre sikt under mörkerkörning.

0 Transportfäste för att minska slitaget på BV 14.

Dessa förändringar har bl.a. gett bättre operatörs- och förarergonomi samt bättre förutsätt-

ningar för att använda vintermätbilen vid insamling av uppgifter till Vägdatabanken.

2.2 Mätsystem
Fortsatt utvecklingsarbete har utförts i syfte att ytterligare förbättra fordonets mätsystem. Ett

nytt mätinsamlingsprogram (MIP) har tagits fram för att få mer lätthanterliga funktioner vid

planering och resultatbehandling av mätuppdrag. Denna utveckling har även gjort mätsyste-

met mer effektivt.

Genom att medelvärde och standardavvikelse för mätdata blivit tillgängliga i rapportutskrif-
terna har såväl systemkontroll som kvalitetskontroll av mätdata förbättrats. Med MIP finns
även möjlighet att kontinuerligt mäta långa sträckor. Dessutom kan en mätning startas mycket

snabbt, exempelvis vid intermittenta mätningar.

2.3 Repeterbarhet och mätnoggrannhet

2.3.1 Snödjup

Vid kontroll av variabeln snödjup behövs en yta med ett naturligt, orört och jämntjockt snö-
täcke. Det kan t. ex. vara en stor asfaltplan, en sjöis eller del av ett flygfält.

Snödjupsmätning med vintermätbilen genomfördes vid 8 tillfällen under perioden januari till
och med mars 1999. I försöksplanen för mätning av snödjup står det att dessa ska genomföras
enligt följ ande.
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0 Testhastigheten ska vara 40 och 60 km/h.

0 Försöken ska utföras vid snödjup runt 0, 2, 6 och 10 cm.

0 Försök ska om möjligt upprepas vid kall snö och vid blöt kramsnö.

Första mätningen gjordes på Ope flygfält utanför Östersund den 5:e januari. En 500 meter

lång mätsträcka kördes fyra gånger, två i vardera hastigheterna 40 och 60 km/h. Vädret var

mulet och temperaturen runt 00 C. Snön beskrevs som halvpackad kramsnö. Det manuellt

uppmätta snödjupet var ca 4 cm.

På Orsa flygfält genomfördes den andra mätningen den 17:e februari. Vid detta tillfälle

utnyttjades två ytor, 300 respektive 100 meter långa, som bägge kördes fyra gånger, två per
hastighet. I början av mätningen av den 300 meter långa sträckan snöade det, därefter uppe-

håll. Temperaturen var drygt- 50 C. Snödjupet var 4-5 cm.

Den 23:e februari utnyttjades Ope flygfält igen för mätning nummer tre. En 200 meter lång

sträcka kördes två gånger i 40 km/h. Vädret var halvklart och temperaturen ca - 50 C. Snödju-

pet var ungefär 7 cm.

Hede flygfält användes för snödjupsmätningama den 2:e mars. Fältet delades i två ytor. På

den ena ytan kördes sju 200 meter långa sträckor, fyra i 40 km/h och tre i 60 km/h, och på den

andra kördes fem 200 meter långa sträckor, två i 40 km/h och tre i 60 km/h. Vädret var mol-

nigt med ca - 30 C. Snödjupet varierade från 6 till 10 cm.

Den 3:e mars genomfördes nya snödjupsmätningar på Ope flygfält. Två ytor, 300 respektive

200 meter långa kördes. På varje yta kördes det två gånger i vardera hastighet. Temperaturen

var ca - 100 C. Snödjupet var ca 6 cm.

Den 4:e mars utfördes åter mätningar på Hede flygfält. Åtta 200 meter långa sträckor kördes,

fyra i vardera hastigheterna 40 och 60 km/h. Temperaturen var - 80 C och snön var fluffig.

Snödjupet var ca 8 cm.

Tillbaka till Ope flygfält för mätning den 17:e mars. Fyra 200 meter långa sträckor kördes,

samtliga i 40 km/h. Det hade fallit nysnö under natten och temperaturen var kring 0° C. Snö-

djupet var ca 2 cm.

Vinterns sista snödjupsmätning gjordes på Ope flygfält den 14:e april. Tre 100 meter långa
sträckor kördes, samtliga i 40 km/h. Det var blötsnö och nollgradigt. Snödjupet var ca 5 cm.

Vintermätbilen genererar ett medelvärde per 20 meter i vänster respektive höger hjulspår,
sammanlagt tio medelvärden per 100 meter. För att kontrollera noggrannheten mäts snödjupet
manuellt. Detta görs på orörd snö fyra gånger per 20 meter direkt till vänster och höger om

respektive hjulspår, dvs. 4 X 2 x 2 X 5 = 80 värden per 100 meter körd sträcka. Vid kontrollen

av vintermätbilens repeterbarhet och noggrannhet jämförs medelvärden av snödjupet över 100

meter. När snön packas till under däcket skall det även noteras hur mycket som är kvar i hjul-
spåren mot asfalten.
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I tabell 1 redovisas medelvärde och standardavvikelse för de medelsnödjup per 100 meter

hjulspår som uppmättes manuellt respektive med vintermätbilen. N är antalet 100-meters-
sträckor.

Tabell 1 Medelsnöayup (cm) Över 100 m. Medelvärde och standardavvikelse per mät/ill-

                

 

fälle.

Mättillfälle N Medelvärde Standardavvikelse

Manuellt Bil Manuellt Bil

5/1 401< 4,1 2,5 0,26 0,29

17/2 A (1-4) 24 3,8 3,5 0,49 0,10

17/2 B (5-8) 8 4,6 3,9 0,13 0,11

23/2 8 7,0 6,3 0,23 0,35

2/3 (1,2,3) 12 8,8 6,3 0,47 1,20

2/3 (4) 4 6,2 5,4 0,38 0,36

2/3 (5,6) 8 9,7 8,7 0,45 0,48

2/3 (7,8) 8 7,4 6,9 0,80 0,81

2/3 (9,10) 8 8,3 7,3 0,50 0,38

2/3 (11,12) 8 6,7 5,7 0,52 0,54

3/3 A (la-4a) 24 6,5 5,6 0,22 0,35

3/3 B (lb-4b) 16 5,8 4,9 0,71 0,70

4/3 32 8,1 8,2 0,52 0,61

17/3 16 2,2 1,4 0,17 0,59

14/4 6 5,1 3,9 0,05 0,21

  

 

 

   

* Endast 39 manuella mätningar.

En förutsättning för att korrekt kunna beräkna vintermätbilens repeterbarhetsförmåga är att
snötäeket vid varje mättillfälle är jämntjockt. Kontrollen huruvida detta är uppfyllt eller inte
resulterade i att ingen yta kunde anses vara jämntjock. Trots detta görs beräkningar av repeter-

barhetsfelets storlek, som då naturligtvis blir Överskattat.

Med repeterbarhetsfelet X cm menas att skillnaden i medelsnödjup mellan två mätningar på

samma 100-meterssträcka sällan (i högst 5 % av fallen) överstiger X om.

I tabell 2 redovisas repeterbarhetsfelet per mättillfälle. N är antalet 100-meterssträckor.
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Tabell 2 Repeterbarhetsfelper mättillfälle och 1 OO-meterssträcka.

                 

             

Mättillfälle Hjulspår N Repeter-

barhetsfel

' (Cm)

5/ 1 Vänster 20 0,90

Höger 20 0,65

17/2 (A) Vänster 12 0,35

Höger 12 0,25

17/2 (B) Vänster 4 0,30

Höger 4 0,35

23/2 Vänster 4 0,65

Höger 4 0,75

2/3 (1,2,3) Vänster 6 2,10

Höger 6 1,00

2/3 (4) Vänster 2 1,10

Höger 2 0,70

2/3 (5,6) Vänster 4 0,70

Höger 4 1,35

2/3 (7,8) Vänster 4 1,60

Höger 4 2,85

2/3 (9,10) Vänster 4 1,00

Höger 4 1,20

2/3 (11,12) Vänster 4 1,80

Höger 4 0,70

3/3 (A) Vänster 12 0,75

Höger 12 0,65

3/3 (B) Vänster 8 2,00

Höger 8 2,00

4/3 Vänster 16 0,90

Höger 16 2,20

17/3 Vänster 8 0,70

Höger 8 1,70

14/4 Vänster 3 0,20

Höger 3 0,40

 

  

 

  
Av tabell 2 framgår det att repeterbarhetsfelet varierar från 0,20 till 2,10 cm i vänster hjulspår

och från 0,25 till 2,85 cm i höger. I genomsnitt är repeterbarhetsfelet 0,90 cm i vänster hjul-

spår och 1,05 cm i höger hjulspår. Den stora variationen i repeterbarhetsfelet förklaras till viss

del av att ytorna är ojämna.

Med förutsättningen att det beräknade repeterbarhetsfelet är överskattat får ett repeterbarhets-
fel på i genomsnitt ca 1 om anses vara acceptabelt. Om testen genomförts under perfekta för-
hållanden, med en jämntjock yta, hade repeterbarhetsfelet blivit mindre än 1 om. Hur mycket

mindre är omöjligt att ha någon uppfattning om.

VTI meddelande 877 11



För att kontrollera vintermätbilens noggrannhet användes regressionsanalys och en modell

anpassades där vintermätbilens värden (medelvärdet per 100 meter) är beroende variabel och

där det manuellt uppmätta snödjupet (medelvärdet över 100 meter), hjulspär samt hastighet är
förklarande variabler enligt följande:

Bi1100 = [30 + Man100 * [31 + Hjulspär * Bg + Hastighet * [33 + 8

där

Bi1100 = medelvärde av vintermätbilens uppmätta snödjup per 100 meter (cm)

Man100 = medelvärde av manuellt uppmätt snödjup per 100 meter (cm)

Hjulspär = 1 om vänster och 0 = höger
Hastighet = 1 om 70 km/h och 0= 50 km/h

[30, Bl, [32 och Bg är regressionskoefñcienter som bestäms vid regressionsanalysen. 8 är resi-
dualen dvs. slumpvariationen som inte förklaras av regressionsekvationen.

I figur 1 visas en jämförelse mellan manuellt uppmätt snödjup och snödjup enligt vintermät-
bilen.
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Figur 1 Jämförelse mellan manuellt uppmätt snöaj'up och snöaj'up enligt vintermätbilen.
(1341:122).

Resultatet av regressionsanalysen blev följ ande.

BillOO = - 1,6 + 1,1 * Man100 + 0,44 * Hjulspär - 0,066 * Hastighet
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Vintermätbilen mäter ungefär 0,5 cm större snödjup med vänstra mäthjulet än med högra.

Mäthastigheten 40 eller 60 km/h har ingen betydelse för mätresultatet.

Bilen underskattar generellt snödjupet. Interceptet ([30) visar att när snödjupet är lika med noll

(Man100 = 0) så ger vintermätbilen ett negativt snödjup på drygt 1 cm. Vid ett snödjup på

2 cm (Man100 = 2) mäter vintermätbilen att snödjupet är knappt 1 cm. Förklaringsgraden R2,

som är ett mått på hur stor andel av variationen i datamaterialet som förklaras av modellen, är
0,92.

Analysen förväntades ge ett intercept nära 0 och en riktningskoefficient under 1,0. Så blev nu

inte fallet utan kombinationen mellan intercept och riktningskoefficient gav värdena - 1,6

respektive 1,1.

Om regressionen påverkas genom att linjen tvingas gå genom origo, alltså att interceptet sätts

till 0, vrids regressionslinjen så att riktningskoefficienten blir ungefär 0,9. Detta är mer logiskt
men ger sämre anpassning till mätdata.

2.3.2 Temperatur och luftfuktighet

Under perioden februari till maj 1999 har 16 st mätningar genomförts vid Enator och på E 4

norr om Gävle i syfte att verifiera vintermätbilens luftfuktighets- och temperaturvärden. De

parametrar som testats är lufttemperatur låg (0,3 m över vägbanan), lufttemperatur hög (2 m

över vägbanan), vägytetemperatur samt relativ luftfuktighet. Referensmätningar har utförts

med en VViS-station.

Fem stycken stillastående mättillfällen har genomförts på Enators innergård mot en kalibrerad
och tillfälligt uppsatt mätstation. Fyra mättillfällen har genomförts på gamla E 14 vid Enator i

Östersund, vart och ett i 30, 50 och 70 km/h. Mellan varje mätning kördes en sträcka på 520
till 2 100 meter för att ändra givarnas förutsättningar. Körtiden var ca 2-3 minuter. Underlaget

var till mestadel sandad is eller packad snö.

På E 4 norr om Gävle genomfördes 7 st mättillfällen i 70 km/h med en körsträcka på 10 mil

mellan mätningarna. Dessa mätningar är utförda under produktionslika förhållanden med

varierande underlag. Se vidare bilaga 1.

Mätningarna av lufttemperatur hög och låg har i möjligaste mån försökt förläggas vid olika
yttre förhållanden men främst med hänseende till att mäta olika temperaturer. Mätningar har

genomförts i olika hastigheter och vid temperaturer på + 11, + 7, + 5, + 1, 0, - 5, - 8, - 11 och

- 12 0C.

För att kontrollera repeterbarhetsfelet gjordes vid fyra tillfällen upprepade mätningar av luft-

temperatur hög, vägytans temperatur och relativ luftfuktighet. Vid tre av tillfällena var dock

väderförhållandena inte konstanta utan såväl temperaturer som luftfuktigheten ändrades under

mätningens gång. Repeterbarhetsfelet, som då bara kan beräknas för ett mättillfälle, uppgick
till ca 0,5 OC vid mätning av lufttemperatur och vägytans temperatur och till omkring 2 pro-

centenheter för relativ luftfuktighet.
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Vintermätbilens noggrannhet kontrollerades med hjälp av regressionsanalys. En modell

anpassades där vintermätbilens värden är beroende variabel och mätstationens värden förkla-

rande variabel enligt följ ande.

Bil Parameter = [30 + [31 * Mätstation Parameter + 8

där

Bil Parameter = vintermätbilens uppmätta värde på parametem.

Mätstation Parameter = mätstationens uppmätta värde på parametem.

[30, och [31 är regressionskoefñcienter som bestäms vid regressionsanalysen.

8 är den slumpvariation som inte förklaras av regressionsekvationen.

De parametrar som behandlas i detta avsnitt är lufttemperatur hög (LH), vägytans temperatur
(YT) och relativ luftfuktighet (RH).

I figuren nedan visas en jämförelse mellan lufttemperatur hög mätt med VViS och med vin-
termätbilen.
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Figur 2 Jämförelse mellan lufttemperatur hög, LH, enligt VViS och vintermätbilen.

Resultatet av regressionsanalysen blev följande:

Bil LH = 0,22 + 0,97 * Mätstation LH

Mätningarna visar på mycket god överensstämmelse och en liten spridning. Förklaringsgra-
den, R2, är så hög som 0,99.
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Lufttemperatur låg mäts med en Pt IOO-givare. Då referensgivare med bättre mätnoggrannhet

är svåra att uppbringa kan endast rimligheten i dessa mätningar konstateras.

Vid försöken att mäta vägtemperatur användes en lös referensgivare, en Pt 100-givare ned-

fräst i vägbeläggningen samt Vintermätbilens IR-yttemperaturgivare. Den lösa referensgivaren

är en Pt 'IOO-givare monterad på ett kopparbleck för att få större kontaktyta med mätobj ektet.

Följande resultat erhölls.
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Figur 3 Jämförelse mellan vägytans temperatur, YT, enligt VViS och vintermätbilen.

Regressionsanalysen gav följande samband:

Bil YT = 0,055 + 1,0 * Mätstation YT

Mätvärdena från yttemperaturmätningama Visar på god överensstämmelse och relativt liten

spridning. Förklaringsgraden är hög, 0,99.

Intressant är att studera mätvärdena från Gävle som Visar påfallande god överensstämmelse.

Se närmare beskrivning i bilaga 1.

Diagrammet nedan visar en jämförelse mellan Vintermätbilens yttemperaturgivare och den

lösa referensgivaren.
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Figur 4 Jämförelse mellan vägytans temperatur, YT, enligt lös mätstation och vin-

termätbilen.

Resultatet av regressionsanalysen blev följande:

Bil YT = - 1,2 + 0,95 * Lös mätstation YT

Resultaten visar på en god överensstämmelse mellan givama, dock något sämre än med den i

vägytan nedfrästa Pt100-givaren. Förklaringsgraden är 0,97.

Mätningar av relativ luftfuktighet (RH) har genomförts vid luftfuktighetsnivåer på ca 30, 50,

70 och 90 %. Vid de stillastående mätningarna har det varit variationer i överensstämmelsen

mellan den fasta mätstationen och vintermätbilens mätvärden. Dessa variationer minskade när
mätningarna gjordes på E 14 med bilen i rörelse. Detta beror troligen på att Testogivaren krä-

ver ett visst luftflöde för att mäta noggrant. För att ytterligare undersöka orsaken till variatio-

nema genomfördes mätningar med tre olika typer av filter. Ett med endast mekaniskt skydd,
ett annat i teflonutförande och ett tredje som tillverkades vid Enator av finmaskigt koppamät
monterat på ovannämnda mekaniska skydd. Det kunde dock konstateras att filtren ej påver-

kade mätresultatet. En annan faktor till missvisning är att direkt solljus påverkar luftfuktig-

hetsvärdena. Detta åtgärdades med ett strålskydd som visat sig effektivt.

Figur 5 visar en jämförelse mellan vintermåtbilens och VViS-stationens mätningar av den
relativa luftfuktigheten. Endast mätningar med bilen i rörelse har tagits med.
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Figur 5 Jämförelse mellan relativ luftfuktighet, RH, enligt VViS och vintermätbilen.

Regressionsanalysen gav resultaten enligt nedan:

Bil RH = 3,1 + 0,98 * Mätstation RH

Figuren visar att det är god överensstämmelse mellan mätbil och VViS-station. Förklarings-
graden är 0,96.

Vid de försök som genomfördes vid växlande väderlek upplevdes vintermätbilen mäta föränd-
ringar i relativ luftfuktighet snabbare än de stationära mätstationema.

2.3.3 Ojämnheter i tvärled

Förra vinterns prov på naturliga ojämnheter i tvärled genomfördes på konstruerade hjulspår.

Under perioden januari till och med mars 1999 gjordes test av ojämnheter i tvärled på spårsli-

tage som skapats av trafiken efter ett snöfall.

Målsättningen var att mäta in minst tre olika spårproñler i cirka 300 meter/profil. Mätningen

skulle ske på lågtraflkerad väg på följande spårproñler:

0 Smalt spår som är ungefär lika brett som ett däck och med relativt skarp kant.

0 Spårbredd på cirka 20-30 cm.

0 Brett spår på cirka 40-60 cm med mjuk kant.

Mätningarna skulle genomföras i 50 km/h och gå till så att bilen kör 5 gånger över vänstra
respektive högra spårproñlen.
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Den första platsen som utnyttjades för mätning var Vallsundet den 26:e januari. Det var rejält

kallt med drygt femton minusgrader. Spårdjupet var ca 0,8 cm. Mätningen genomfördes på en
600 meter långa sträcka med både en gammal och en ny version av mätprogrammet.

Den 8:e februari gjordes mätningar i Kungsfors. En 500 meter lång sträcka användes. Tempe-

raturen var knappt tio minusgrader och spårdjupet var ca 1,2 cm. Det gjordes ingen manuell
mätning på grund av problem med trippmätaren.

Tredje mättillfället ägde rum vid Brynje den 30:e mars. Det var ca 5 plusgrader i luften och
spårdjupet var ca 3 cm. Mätsträckan var 100 meter lång.

Senare samma dag, den 30:e mars, mättes ojämnheterna vid Slåtteråsen på en 100 meter lång
sträcka. Temperaturen i luften var ca 5 plusgrader och spårdjupet var ca 3 cm.

För det femte och sista mättillfället utnyttjades Bringåsen. Vid mättillfället var det nollgradigt
och spårdjupet var ca 2 cm. Mätsträckan som användes var 100 meter lång.

Vintermätbilen genererar ett medelvärde per 20 meter för sidolägena vägmitt och mellan hjul-
spår. Med sidoläge vägmitt menas att vintermätbilen gränslar vänster hjulspår och med sido-

läge mellan hjulspår att bilen gränslar höger hjulspår. Manuellt mättes ojämnheterna med en

60 cm lång rätskiva. Rätskivan ska vila mellan två ojämnheter eller mellan en ojämnhet och
vägytan. Mätning görs i vänster och höger hjulspår 4 gånger per 20 meter. Både vänster och

höger sida i spåret mäts och det djupaste värdet noteras.

I tabell 3 redovisas medelvärde och standardavvikelse för de medelojämnheter per 100 meter

hjulspår som uppmättes manuellt respektive med vintermätbilen. N är antalet 100-meters-
sträckor.

Tabell3 Medelojämnhet (cm) Över 100 meter. Medelvärde och standardavvikelse per

        

mätplats.

Mät 0lats N Medelvärde Standardavvikelse

Manuellt Bil Manuellt Bil

Vallsundet (ny) 6 0,85 0,77 0,39 0,43

Vallsundet (gammal) 6 0,85 0,75 0,39 0,32

Kungsfors 5 1,2 0,40

Slåtteråsen 2 2,6 2,2 0,40 0,66

Brynje 2 3,1 2,5 0,03 0,13

Bringåsen 4 1,8 1,6 0,22 0,05

       

Med repeterbarhetsfelet X cm menas att skillnaden i medeloj ämnhet mellan två mätningar på
samma 100-meterssträcka sällan (i högst 5 % av fallen) överstiger X cm.
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I tabell 4 redovisas repeterbarhetsfelet för vintermätbilen per mätplats och sidoläge.

Tabell 4 Repeterbarhetsfelper mättillfälle och 100-meterssträcka.

                 

Mätplats Sidoläge N Repeter-

barhetsfel

(Cm)
Vallsundet (ny) Vägmitt 30 0,10 - 0,50

Mellan hjulspår 29 0,15 - 0,40

Vallsundet (gammal) Vägmitt 30 0,05 - 0,25

Mellan hjulspår 30 0,15 - 0,60

Kungsfors Vägmitt 25 0,10 - 0,30

Mellan hjulspår 25 0,10 - 0,25

Slåtteråsen Vägmitt 5 0,15

Mellan hjulspår 5 0,40

Brynje Vägmitt 5 0,15

Mellan hjulspår 5 0,15

Bringåsen Vägmitt 5 0,20

Mellan hjulspår 5 0,20

 

Av tabellen framgår det att repeterbarhetsfelet varierar från 0,05 till 0,50 cm i sidoläge väg-

mitt och från 0,10 till 0,60 cm i sidoläge mellan hjulspår. I genomsnitt är repeterbarhetsfelet
0,19 cm i sidoläge vägmitt och 0,26 cm i sidoläge mellan hjulspår.

Repeterbarhetsfelet är något mindre jämfört med förra vinterns resultat, 0,3-0,5 cm.

Syftet med regressionsanalysen är att undersöka med vilken noggrannhet vintermätbilen

mäter. I den modell som anpassades är vintermätbilens värden, Bi1100 (medelvärdet över 100
meter), beroende variabel och den manuellt uppmätta oj ämnheten, Man100 (medelvärdet över

100 meter) och sidoläge förklarande variabler. Samtliga körningar genomfördes i hastigheten
50 km/h.

Bil100 = BO + Man100 * [31+ Sidoläge * [32 + 8

där

Bil100 = medelvärde av vintermätbilens uppmätta snödjup per 100 meter (cm)

Man100 = medelvärde av manuellt uppmätt snödjup per 100 meter (cm)
Sidoläge = 1 om vägmitt och 0 = mellan hjulspår

130, [31, och Bg är regressionskoefficienter som bestäms vid regressionsanalysen. 8 är residualen

dvs. slumpvariationen som inte förklaras av regressionsekvationen.

I figur 6 visas en jämförelse mellan manuellt uppmätt ojämnhet och ojämnhet enligt vin-
termätbilen.
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Figur 6 Jämförelse mellan manuellt uppmätt ojämnhet och ojämnhet enligt vintermätbt'-

len. (qu:R2).

Resultatet av regressionsanalysen blev följande.

Bi1100 = 0,13 + 0,79 * Man100 - 0,026 * Sidoläge

Enligt regressionsanalysen så underskattar vintermätbilen ojämnheterna med ungefär 20 %,
vilket överensstämmer med resultaten från förra vinterns mätningar. Effekten av sidoläge är

marginell, Vilket innebär att de båda hjulspåren hade i stort sett samma ojämnhet. Rz-värdet,

som är ett mått på hur stor andel av variationen i datamaterialet som förklaras av modellen, är

0,92.

Slutsatserna från förra vinterns mätningar kvarstår, dvs. att vintermätbilen mäter ojämnhe-

tema med bra noggrannhet men att regressionsmodellen möjliggör förbättringar.

2.3.4 Friktion

En jämförande friktionsstudie mellan vintermätbilen och enklare friktionsmätare utfördes den

16 februari 1999 på initiativ av Bo Skogwik. Platsen var Orsa flygfält. Målet med träffen var

att driftansvariga i Dalarna skulle få ett begrepp om vad olika väglag har för friktion samt hur
de skulle mäta/bedöma om friktionen är tillfredställande eller ej. Gränsen går vid ett frik-

tionstal på 0,25 mätt med BV 14 eller annan vedertagen friktionsmätare. Fyra 100-meters-

sträckor med olika underlag mättes tre gånger vardera med BV 14. Resultat Visas i tabell 5.
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Tabell 5 Friktionstal uppmätta via1 Orsaflygplats mea1 höger respektive vänster mathjul
på BV 14.

 

Underlag Körning 1 Körning 2 Körning 3

 

   

Sandad vinterväg som V 0,31 V 0,29 V 0,32 V 0,31

först varithyvlad H 0,28 H 0,30 H 0,32 H 0,30

Hyvlad vinterväg V 0,21 V 0,22 V 0,24 V 0,22

H 0,24 H 0,23 H 0,24 H 0,24

Plogad skogsbilväg V 0,30 V 0,30 V 0,30 V 0,30

H 0,30 H 0,28 H 0,28 H 0,29

Ruggad is V 0,08 V 0,09 V 0,09 V 0,09

H 0,11 H 0,10 H 0,10 H 0,10

       

Dagen avslutades med diskussion om BV 14:s mätprincip samt skillnaden i mätresultat bero-

ende på om Vinter- eller sommardäck använts vid mätningen. Driftansvariga fick även

bekräftat vikten av att göra inbromsningen kraftfullt för att få bra kvalitet på friktionstalet vid

mätning med deras enklare retardationsmätare.

Vid ett tillfälle har en längre testmätning med BV 14 utförts. Mätsträckan var 32 km lång. Vid

mättillfället rådde låg friktion. Lufttrycket var 3,0 bar i 20 km, vilket är gränsen för det
rekommenderade trycket i BV 14. Efter 32 km hade trycket sjunkit till strax under 2,5 bar.

Ingen nämnvärd värmeutveckling eller märkbart slitage på mätdäcken kunde konstateras efter

slutfört prov.

2.4 Metodbeskrivning
Ingen utveckling av metodbeskrivning vintermätbil har skett under vintern 1998/99. Den

metodbeskrivning som finns i bilaga 6 till Rapport 1998:89 och VTI meddelande 876 gäller

fortfarande.

2.5 Jämförelse med manuell väglagsuppföljning
Manuella observationer av tillståndet på vägnätet vintertid görs på följande sätt. En tränad
observatör färdas längs en slinga och stannar på i förväg utvalda platser och beskriver tillstån-
det på en 100 m lång sträcka av vägen. I ett protokoll noteras först vilken plats som observe-

ras och tidpunkten för detta. Därefter anges vädret och vägytans temperatur vid observations-
tillfället. Väglagstypen, och tjockleken på lösa skikt, anges för varje sektionselement (körfält,

vägren etc.) och observationsyta (vägmitt, hjulspår, mellan hjulspår etc.). Friktion och ojämn-

heter mäts eller bedöms, och om en mittsträng förekommer, anges dess bredd. Observationen

kompletteras senare med vädret under det senaste dygnet.

En komplett vintermätbil kan objektivt mäta/identifiera alla uppgifter som en observatör ska
ange utom väder, väglagstyp och mittsträngsbredd.
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En jämförelse mellan observatörens och vintermätbilens uppföljningar gjordes i januari, feb-

ruari och mars 1999 genom att observatör och mätbil ungefär samtidigt observerade/mätte

samma platser. För detta ändamål användes E 4:an norr om Gävle. Slingan startade i trafik-
plats Gävle Norra och fortsatte norrut till Noran där man vände och körde tillbaka söderut.

I tabell 6 och 7 nedan visas en jämförelse mellan manuella observationer och vintermätbilens
resultat vad gäller väglagstyp, friktion och snödjup på redovisningsnivån observationsyta.

Totalt sett var vinterrnätbilen ute vid sju tillfällen och vid sex av dessa var observatören ute

samtidigt. Vid två av dessa sex gemensamma rundor var det is- eller snöväglag. Antalet jäm-
förelser är 105 per tillfälle, alltså totalt drygt 200jämförelser.

Ojämnheter redovisas inte i tabellen eftersom man alltid fick samma resultat, varken obser-
vatören eller vinterrnätbil angav några oj ämnheter vid något tillfälle.

  

 

International _

Airnort

 

   

Figur 7 Vinterma'tbilen efter avslutad snöaj'upsmätning via' Hedlana'a international air-

port.
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Tabell 6 Jämförelse mellan manuell väglagsuppföljning 00h vintermätbilen

avseende väglag, friktion och snöa'jup den 7:e februari 1999.

Punktnr. Manuell obs Körfält Tidpunkt Väglag/ friktion peri a

Varv Vintermätbil Vägmitt Vänster hjulspår Höger hjulspår Mellan hjulspår Körfältskant

Punkt 1 Manuell K1 19:30 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf LS2 / tillf

Manuell K2 19:30 LS1 /tillf LS1 /tillf LSl /tlllf LS1 /tillf TB/tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 20:18 TUl / 0,48 TUI / 0,32 TUI / 0,35 TUI / 0,57 TUI / 0,28

Varv 2 Vintermätbil K2 22:22 LS på PS / 0,10 LS på TUI /0,17 LS på TUl / 0,31 LS på TUI / 0,13 TUI / 0,56

Punkt 10 Manuell K1 19:45 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf LS2 /tlllf

Varv 1 Vintermätbil K1 20:27 PS / 0,19 TUI / 0,18 TUl /0,32 /0,42 TUI / 0,36

Varv 2 Vintermätbil K1 22:29 LS på P3 / 0,22 TUI /0,18 TUI / 0,35 TJI / 0,48 TJI /0,51

Punkt 2 Manuell K1 19:50 TUl /halka TUI /halka TUl /halka TUI /halka LS1 /tillf

Manuell K2 19:50 LS2/tillf LS1 /tillf LS1 /tillf LS1 /tillf TUl /halka

Varv 1 Vintermätbil K1 20:41 PS / 0,24 TUI / 0,15 TUI /0,23 TUl / 0,51 TUI / 0,35

Varv 2 Vintermätbil K2 22:33 TUI / 0,17 TUI /0,15 TUl /0,17 TUI / 0,41 PS / 0,45

Punkt 81 Manuell K3 18:15 LS1 /tillf TB /tillf TB / tillf TB / tillf LS1 /tillf

Varv 1 Vintermätbil K3 21 :03 PS / 0,16 TUI / 0,15 TUI / 0,15 TUl / 0,21 TUl / 0,39

Varv 2 Vintermätbil K3 22:46 PS / 0,25 TUI / 0,18 TUl / 0,22 TUl / 0,54 TUl / 0,47

Punkt 4 Manuell K1 20:15 LS1 /tillf TUI /halka TUI /halka TUI /halka LS1 /tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 21 :14 TJI / 0,20 TUI / 0,21 TUl /0,23 TUl / 0,33 PS / 0,17

Varv 2 Vintermätbil K1 23:00 TJI / 0,27 TUI /0,24 TUI / 0,33 TUl / 0,38 PS / 0,32

Punkt 6 Manuell K1 17:45 LS2 / halka TUI /halka TUI /halka TUI /halka TUI / halka

Varv 1 Vintermätbil K1 21 :27 TJI / 0,20 TUI / 0,12 TUI / 0,14 TUI / 0,15 TUl / 0,12

Varv 2 Vintermätbil K1 23:11 TJl / 0,17 TUI / 0,11 TUl / 0,20 TUI /0,18 TUl / 0,12

Punkt 7 Manuell K1 18:00 LS2 / halka TUI /halka TUI /halka TUI /halka LS1 /tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 21 :33 TJI / 0,29 TUI /0,12 TUI / 0,14 TUI / 0,17 TUI / 0,18

Varv 2 Vintermätbil K1 23:15 TJl / 0,21 TUI /0,19 TUl / 0,13 TUl /0,13 TUl / 0,42

Punkt 8 Manuell K1 18:15 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf LS1 /tillf

Manuell K2 18:15 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 21 :44 TUl /0,25 TUI /0,13 TUI / 0,18 TUI /0,49 TJI / 0,34

Varv 2 Vintermätbil K2 23:25 PS / 0,14 TUI /0,24 TUl /0,23 TUl / 0,31 TUI / 0,50

Punkt 21 Manuell K3 19:50 TJI /halka TJl /halka TJI /halka TJI /halka LS1 /tillf

Varv 1 Vintermätbil K3 21 :58 TJl / 0,27 TUI / 0,25 TUI / 0,35 TUI /0,54 TJI /0,32

Varv 2 Vintermätbil K3 23:36 TJl / 0,26 TUI /0,12 TUI /0,26 TUI / 0,55 TJl / 0,36

Punkt 11 Manuell K1 18:30 TB /tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf LS2 /tillf

Manuell K2 18:30 LS1 /tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 saknas

Varv 2 Vintermätbil K2 23:40 PS / 0,22 TUI / 0,27 TUI /0,27 TJI / 0,30 TUI / 0,36

Punkt 9 Manuell K1 18:45 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf LS1 /tillf

Manuell K2 18:45 LS1 /tillf TB /tlllf TB / tillf TB / tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 22:08 TUI /0,43 TUl /0,34 TUI /0,28 TUl / 0,66 TUI / 0,40

Varv 2 Vintermätbil K2 23:43 TJl / 0,11 TUl /0,26 TUI /0,56 TJI / 0,34 TUI / 0,54

Körfält: Kl = långsamf'åltet på trefältsväg och båda körfälten på tvåfältsväg

K2 = omkörningsfältet på trefältsväg

K3 = enda körfältet i motsatt riktning på trefåltsväg

Våglag: TB = torr barmark LSX = lös snö med snödjupet X cm

TUI = tunn is LS på PS = lös snö på packad snö
TJI = tjock is LS på TUI = lös snö på tunn is
PS = packad snö

Friktionsklass: Svår halka : u g 0,15

Halka: 15 < u < 0,25

Tillfredsställande (tillf) : u 2_ 0,25
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Tabell 7 Jämförelse mellan manuell väglagsuppfoljning och vinterma'lbilen avseende

väglag, friktion och snoa'jap den 9:e februari 1999.

Punktnr. Manuell obs Körfält Tidpunkt Väglag /friktion per a

Varv Vintermätbil Vägmitt Vänster hjulspår Höger hjulspår Mellan hjulspår Körfältskant

Punkt 1 Manuell K1 12:05 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB/tillf PS / tillf

Manuell K2 12:05 PS / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 10:26 TUI / 0,47 TUI /0,21 TUI / 0,23 TUI / 0,54 PS / 0,37

Varv 2 Vintermätbil K2 12:25 LS på TJI / 0,16 BIM / 0,48 BIM / 0,77 B / 0,39 B / 0,76

Punkt 10 Manuell K1 12:15 PS / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 10:34 PS / 0,29 FB / 0,68 FB / 0,92 FB / 0,97 FB / 0,88

Varv 2 Vintermätbil K1 12:32 PS / 0,25 B / 0,84 B/ 0,87 FB / 1,02 FB/ 0,91

Punkt 2 Manuell K1 12:25 TB /tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf PS / tillf

Manuell K2 12:25 PS / tillf TJI /tillf TJI /tillf PS / tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 10:45 FB / 0,70 FB / 0,89 FB / 0,92 FB/ 1,00 PS / 0,62

Varv 2 Vintermätbil K2 12:36 B / 0,72 B/ 0,89 B / 0,99 B/ 1,09 B / 0,64

Punkt 81 Manuell K3 13:20 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K3 10:57 BIM / 0,71 FB/ 0,77 FB / 0,75 FB / 0,97 PS / 0,33

Varv 2 Vintermätbil K3 12:48 FB / 0,66 FB / 0,92 FB / 0,68 B / 1,09 FB / 0,67

Punkt 4 Manuell K1 12:40 TUI /tillf TUI /tillf TUI /tillf TUI /tillf TUI / halka

Varv 1 Vintermätbil K1 11:00 PS / 0,21 FB / 0,48 FB / 0,58 FB / 0,87 PS / 0,26

Varv 2 Vintermätbil K1 12:51 PS / 0,28 FB / 0,45 FB / 0,61 FB / 0,85 PS / 0,28

Punkt 6 Manuell K1 12:55 PS / tillf TUI /tillf TUI /tiIIf TUI /tillf TUI /tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 11:11 TJI / 0,33 TUI / 0,31 TUI / 0,75 B / 0,93 TUI / 0,63

Varv 2 Vintermätbil K1 13:02 PS / 0,27 FB / 0,26 FB / 0,42 FB / 0,64 TUI / 0,47

Punkt 7 Manuell K1 13:05 LS2 /halka TUI /halka TUI / halka TUI /halka TUI /tiIlf

Varv 1 Vintermätbil K1 11:18 FB / 0,56 FB / 0,55 FB / 0,54 FB / 0,46 PS / 0,29

Varv 2 Vintermätbil K1 13:07 FB / 0,79 FB / 0,73 FB / 0,87 FB / 0,48 PS / 0,45

Punkt 8 Manuell K1 13:20 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf

Manuell K2 13:20 TUI /tillf TUI /tillf TUI /tillf TUI /tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 11:56 FB / 0,79 FB / 0,84 FB / 0,79 FB / 1,07 TJI / 0,82

Varv 2 Vintermätbil K2 13:17 PS / 0,45 PS / 0,56 PS / 0,92 PS / 0,25 B/ 1,00

Punkt 21 Manuell K3 12:25 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf PS / tillf

Varv 1 Vintermätbil K3 12:07 PS / 0,48 B / 0,92 B/ 1,04 B/ 1,11 TJI / 0,88

Varv 2 Vintermätbil K3 13:28 PS / 0,56 B/ 0,99 B/ 1,04 FB / 1,14 FB / 0,71

Punkt 11 Manuell K1 13:40 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf PS / tillf

Manuell K2 13:40 PS /tillf TUI /tillf TUI /tillf TUI /tillf TUI / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 12:11 FB / 0,59 FB / 0,42 FB / 0,36 TB/ 1,08 B / 0,68

Varv 2 Vintermätbil K2 13:33 PS / 0,69 TJl /0,63 TJI / 0,52 TJl / 0,56 B / 0,89

Punkt 9 Manuell K1 13:50 TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf PS / tillf

Manuell K2 13:50 TUI /tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf TB / tillf

Varv 1 Vintermätbil K1 saknas

Varv 2 Vintermätbil K2 13:37 PS / 0,27 FB / 0,62 FB/ 1,01 FB/ 1,01 FB/ 0,96

Körfålt: Kl = långsamfältet på trefältsvag och båda körfälten på tvåfältsv'ag

K2 = omkörningsf'altet på trefältsväg
K3 = enda körfältet i motsatt riktning på trefältsväg

Väglag: B = barmark TJI = tjock is
TB = torr barmark PS = packad snö
FB = fuktig barmark LSX = lös snö med X om snö
RIM = rimfrost LS på T] I = lös snö på tjock is

TUI = tunn is

Friktionsklass: Svår halka : u S0,15

Halka: 0,15 < u < 0,25

Tillfredsställande (tillf) : u 20,25
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I 81 fall av 210 eller i knappt 40 % har vintermätbilen och observatören angivit samma väg-

lag. Torr och fuktig barmark har betraktats som barmark. Det var klart fler överensstämmelser
den 9:e februari, dubbelt så många, jämfört med 7:e februari. En förklaring är säkerligen att

det var mer barmark den 9:e februari. Enligt den manuella bedömningen förekom lös snö vid

25 tillfällen och då främst i Vägmitten och körfältskanten. Snödjupet varierade mellan 1 till 2

cm. Snödjupet överensstämde dåligt mellan Vintermätbil och observatör eftersom vintermät-

bilen varje gång mätte snödjupet till 0 cm. Att vintermätbilen underskattar små snödjup visar
även regressionsanalysen. Ett sätt att komma åt problemet redovisas i avsnitt 3.1.4.

I tabell 8 redovisas, som en sammanfattning av detvå föregående tabellerna, vilket väglag
vintermätbilen och den manuella bedömningen angav.

Tabell 8 Va'glag enligt Vintermätbil och manuell bedömning den 7:e och den 9:e februari

          

1999.

Vintermätbil Manuell bedömnin ;

Barmark Tunn is Tjock is Packad snö Lös snö

Barmark 42 17 2 4 2

Rimfrost 3

Tunn is 37 27 6 12

Tjock is 4 3 2 2 1 1

Packad snö 5 13 6 5

Lös snö på tunn is 3

Lös snö på tjock is 1

Lös snö på packad snö 1 1

       

I mer än hälften av alla fall då vintermätbilen och observatören angav samma väglag var det

barmark. I övrigt är det ganska vanligt förekommande, i 37 fall, att när den manuella bedöm-
ningen säger barmark så är det tunn is enligt vintermätbilen. Även omvändningen, tunn is

enligt observatör och barmark enligt mätbil, förekommer i 17 fall. Det bör påpekas att den
skillnad i tidpunkt vid observation mellan vintermätbilen och observatören kan innebära att
tex. tunn is blivit barmark eller tvärtom.

I nedanstående tabell redovisas, som sammanfattning av tabell 6 och 7, vilken friktionsklass
vintermätbilen och den manuella bedömningen gav.

Tabell 9 Friktionsklass enligt Vintermätbil och manuell bedömning den 7:e och 9:e feb-

     

ruari.

Vintermätbil Manuell bedömnin

Svår halka Halka Tillfreds-

ställande

Svår halka 12 8

Halka 12 22

Tillfredsställande 23 133
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Överensstämmelsen i friktionen mellan den manuella bedömningen och vintermätbilens mät-

ning är, jämfört med förra vintern, bättre. När vinterväglag råder har observatören i ca 20 0/0

(50) av observationerna uppskattat friktionen till en högre nivå än vad vintermätbilen mätt,

det motsatta är drygt 10 0/0 (10). För resterande 70 % (40) är friktionen lika mellan den manu-

ella bedömningen och vintermätbilens mätning. (I parentes redovisas motsvarande procent-
siffror från förra vintern.)

Det är ganska stor skillnad mellan tillfällena. Den 7:e februari har observatören i knappt 40 %

av observationerna uppskattat friktionen till en högre nivå än vad vintermätbilen mätt, det
motsatta är drygt 10 %. Motsvarande procentsiffror för den 9:e februari är knappt 5 % och
knappt 10 %.

I tabell 10 visas skillnaden i mättidpunkt mellan vintermätbilen och den manuella observatio-
nen.

Tabell 10 Medelvärde och standardavvikelse av skillnaden i mattidpunkt mellan vin-
terma'tbilen och den manuella observationen.

     

Datum Varv Medelvärde Standardavvikelse

(min) (min)

7/2 1 134 77

2 247 70

9/2 1 -94 31

2 i 7 24

     

Den 7:e februari varierar skillnaden i genomsnitt från drygt två timmar till drygt fyra timmar

(observatören är alltid före vintermätbilen). På det första varvet 9:e februari var vintermät-

bilen i genomsnitt en och halv timma före observatören. På det andra varvet var vintermät-

bilen och observatören i stort sett samtidigt på platsen för observation.

Det bör noteras att de skillnader i angivet tillstånd som konstaterats ovan mellan observatör
och vintermätbil kan bestå av flera komponenter.

0 Skillnad i mättidpunkt.

0 Skillnad i mätsträckans längd (100 m för observatör mot ca 600 m för mätbilen p. g.a. mät-
ning i flera sidolägen).

0 Skillnad i mätteknik (vissa bedömningar/uppskattningar ersätts av mätningar respektive
vissa mätningar görs med annan utrustning).

2.6 Friktionens beroende av slitlager, ytjämnhet och
faktiskt vinterväglag

Inga ytterligare studier av denna fråga har gjorts under vintern 1998/99.
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2.7 Mätkapacitet och driftsäkerhet
Efter att mätinsamlingsprogrammet utvecklats klart har måtkapaciteten höj ts ytterligare. Näm-

nas kan att vid mätning i Gävle under produktionsliknande förhållanden den 18 mars, mättes

20 mil bestående av 22 observationspunkter på 2 tim och 30 min, vilket ger en genomsnitts-
hastighet på 80 km/h.

Driftsäkerheten är god. Under hela vintersåsongen byttes två ultraljudsgivare, en lägesgivare,

en givare till trippmätaren samt ett analogt/digitalt mätkort (A/D-kort). Alla felen kunde

åtgärdas på måtplatsen utom måtkortet, där experthjälp behövde tillkallas.

2.8 Kalibrerings- och verifieringsrutiner
Inom projektets ram har kalibrerings- och veriñeringsrutiner utvecklats. Dessa finns beskrivna
i bilaga 2 till denna rapport, Operatörshandbok Vintermätbil.

2.9 Dokumentation
Handhavandet av vintermåtbilen finns beskrivet i bilaga 2 Operatörshandbok Vinterrnåtbil .
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Figur 8 Interiör av Vintermätbil efter ombyggnad.
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3 Erfarenheter

3.1 Mätsystem

3.1.1 Mätbil

Ombyggnaden av vintermätbilens inredning har inneburit att operatörsmiljön har blivit

mycket bättre. Detta har även ökat trafiksäkerheten, komforten samt möjligheten att bedriva
utbildning på mätbilen.

3.1.2 Givare

Lägesgivarna har fungerat bra. En givare gick dock sönder i början av mätsäsongen under

transport till Linköping. Därefter har det inte varit något felutfall. Nedre gummikudden som

håller lägesgivaren på plats och tar upp eventuella genomslag har vid ett tillfälle gått av. Det

är relativt enkelt att byta ut denna i fält. Gummikuddar måste införskaffas och finnas som

reservdel i bilen, eftersom de har en udda dimension. Montering av anslutningsdon har för-

enklat framtida givarbyten.

Ultraljudsgivama har också fungerat bra. Vissa givarkontakter har börjat oxidera efter fyra år
i hård driftmiljö. En översyn av dessa är att rekommendera inför varje mätsäsong, för att på så
sätt minska driftstörningar.

Försök har gjorts med en lasergz'vare av märket Baumer Electric. Utfallet blev att den mätte
lika bra som ultraljudsgivaren på våt och packad snö. Några försök på så kallad fluffsnö, för
att se skillnaden mellan givartyperna, kunde tyvärr inte göras på grund av sen leverans.

Vid verifieringsmätningarna av RH-gz'vare konstaterades en missvisning vid direkt solljus på

givaren. Därför monterades ett strålskydd över givaren, vilket medförde bättre överensstäm-
melse med referensgivare.

Indikeringslampor samt byte till kompressorer som tål kontinuerlig drift har förbättrat driftsä-

kerheten och mätnoggrannheten vid friktionsmätning. Vid väglag med låg friktion (för att
mätdäcken ska hålla) klarar mätsystemet av att mäta upp till 20 km i sträck innan friktions-

mätningen bör avslutas. Sedan ska tryckluftstankama fyllas på innan fortsatt mätning kan
utföras.

3.1.3 Datorer

Huvuddatorn har anpassats till det nya mätinsamlingsprogrammet, MIP, med tillhörande
verktyg för att skapa rapporter. För att ge ett kvalitetsmått på de uppmätta värdena beräknas

standardavvikelsen för de momentanvärden som ligger till grund för mätresultaten. Införandet
av MIP har förenklat mätdefinitionema vilket möjliggör andra typer av mätuppdrag, till
exempel klimatkartering.

28 VTI meddelande 877



3.1.4 Parametrar

Vid genomgång av uppmätta resultat, vilket redovisas i avsnitt 2.3, påvisades en skillnad i

snödjup på drygt 4 mm mellan höger respektive vänster sida. Denna skillnad uppträder med
BV 14 i nedsänkt läge.

Förklaringen till avvikelsen är den beräkningsmodell som används vid snödjupsmätning.

Modellen har beroenden till fordonets dimensioner såsom axelavstånd, mätbalkens bredd och

avståndet mellan mätbalk och framaxel samt lägesgivarnas kalibrerade värden. När vintermät-
bilen byggdes anpassades beräkningsmodellen till uppmätta dimensioner. Vid en kontrollmät-

ning, som genomfördes under våren 1999, konstaterades att de dimensioner som legat till

grund för snödjupsmodellen inte var korrekta. Detta redovisas i efterföljande tabell.

Tabell 11 Ursprungliga och konirollmäita dimensioner hos vintermätbilen.

   

Dimension Ursprungligt mått Mått vid kontrollmätning
(mm) (mm)

Hjulaxelavstånd 3070 3070

Mätbalkens bredd 1440 1440

Avstånd mellan 1 170 1 170
främre läges givare

  

Avstånd mellan fram- 720 i 20, vilket ger 775 på höger sida. På vänster

axel och mätbalk 740 på höger sida och Sida 720 på givarens ovansida

700 på vänster sida och 685 på givarens undersida

    

Kommentar
Avståndet mellan höger och vänster lägesgivare och mätbalk uppvisar större skillnad än det

som förutsatts i den beräkningsmodell som används för vinterns mätning. Vänster lägesgivare
lutar också 35 mm, vilket får till följd att karossens höjd över vägytan inte mäts korrekt.

Genom att i modellen använda de mått som framkommit vid kontrollmätningen, samt korri-

gera vänster lägesgivare, blir skillnaden i snödjup mellan höger och vänster sida acceptabelt
nära noll (< 1 mm). Enklare försök på barmark visar också på detta.

Den regressionslinje som redovisas i avsnitt 2.3, och som visar en skillnad mellan mätbilens

resultat och manuell mätning, förklaras inte med felaktiga dimensioner i beräkningsmodellen.

Slutsats
För att förbättra överensstämmelsen mellan mätbil och manuell mätning förslås att den befint-
liga beräkningsmodellen för snödjup kompenseras enligt regressionsanalysen.

3.1.5 Kalibrering och verifiering

Det har visat sig att kalibreringsrutinen som användes i början av mätsäsongen var ett osäker-
hetsmoment som kunde ge felaktiga mätresultat av snödjup och ojämnheter. Därför förändra-
des rutinen så att kalibrering endast utförs t ex vid byte av felaktiga givare.
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När kalibreringsrutinen ändrades så vidareutvecklades en funktion för verifiering av snödjup

och ojämnhet. Denna verifiering görs genom att placera en balk på ett givet avstånd från

ultraljudsgivama. Med hjälp av en speciell programfunktion i mätdatom kan värdena kon-
trolleras oavsett fordonets lutning mot vägytan. Denna verifiering skall genomföras rutinmäs-

sigt inför varje mätuppdrag. Se vidare instruktioner i Operatörshandboken bilaga 2.
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Figur 9 Vintermätbil med monterad balkför verifzering av snöajup och ojämnhet.
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4 Framtida användning av vintermätbilen
Vintermätbilens främsta egenskap är att den kan mäta flera parametrar samtidigt. Därför bör
följ ande användningsområden vara intressanta.

0 Klimatkartering för exempelvis placering av VViS-statiöner.

0 Undersökning av friktiönsskillnad på vägbanan till exempel mellan linjemarkering och
beläggning. Ett lämpligt sätt att ange skillnaden kan vara att använda sladdriskmåttet split

frictiön, som är den största absoluta skillnaden i friktion mellan höger och vänster mäthjul.
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Inledning

Mätningarna genomfördes på E4 Norr Gävle mot VViS-stationen vid Testeboån datumen
21/1, 7/2, 9/2, 15/2, 18/2, 11/3 och 18/3. Valda parametrar i försöken var: Lufttemp hög

(OC, temp 2 meter), Lufttemp låg (°C), Luftfuktighet (%RH) och Vägytetemperatur (OC).

Operatörer vid mättillfällena var Jan-Ove Eriksson, VV Härnösand och Pontus Sandell,
Tuzell AB. Mätningarna genomfördes i en fart av 70 km/h. De samlade mätvärdena är

sparade på Enator Telub AB's server Gudfast med namnet divmatningar.xls.

        

Mätresultat

Mät nr BiIYT MätstYT BilLH MätstLH BiILL BiIRH MätstRH
*1 4 2.6 5.3 5.7 4.7 94 89
3 -10.5 -11.7 -12.2 -12.4 -12.2 89 94
4 -12.4 -13 -13.5 -13.5 -13.8 85 93

-9.6 -9.1 -8.1 -8.5 -9 72 80
?7 2.7 1.8 4.3 4.1 4 79 86
8 2.2 2 4.4 4.3 3.9 82 88
9 -1.4 -3.8 0.3 -0.2 -0.4 52 61
10 -2.7 -3.8 0.3 -02 -1 53 61
11 -4.2 -4.5 -5.7 -6 -6.2 86 93
12 -4.8 -4.8 -5.8 -6.2 -6.2 85 93
,13 3.5 3.1 2.8 2.2 1.9 89 96
§14 3.1 2.9 2.7 2.1 1.7 91 96

Kommentar:

Mätning 1 och 2 är gjorda den 21/1 kl 9.02 resp 11.18 där mätning 2 felade
Mätning 3 och 4 är gjorda den 7/2 kl 22.08 resp 23.43

Mätning 5 och 6 är gjorda den 9/2 kl 13.38 (mätning 6) där mätning 5 felade
Mätning 7 och 8 är gjorda den 15/2 kl 20.08 resp 22.04

Mätning 9 och 10 är gjorda den 18/2 kl 10.44 resp 10.41

Mätning 11 och 12 är gjorda den 11/3 kl 20.51 resp 22.21
Mätning 13 och 14 är gjorda den 18/3 kl 13.54 resp 15.12
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Lufttemperatur Hög
Bilens höga (2 meter) termometer är av märket Testo. Bilens temperatur låg (BilLL) finns

även med i detta diagram som jämförelse. Bilens mätvärden hämtades från MIP (Mät
Insamlings Program) och sparades på mätbilens hårddisk.
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Mätning

Resultat/Analys
Vi kan i diagrammet se en god överensstämmelse mellan temperaturgivama. Man skall

vara uppmärksam på att mätningarna ej är gjorda vid samma tillfälle men ger en god bild

Över bilens långtidsrepeterbarhet, vilken i försöket var god.
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Luftfuktighet
Bilens luftfuktighetsgivare är av märket Testo (kalibrerad). Vid mätningen användes ett

standard teflonñlter. Denna jämfördes med en sk "hårharpa". Bilens mätvärden hämtades

från MIP (Mät Insamlings Program) och sparades på mätbilens hårddisk.

            

     

Luftfuktighet RH
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Mätning

Resultat/analys
Diagrammet visar att i dessa försök ser det ut som om bilens givare underskattar luft-

fuktigheten. Detta kan bero på flera faktorer. 1. Om Vi antar att bilens luftfuktighetsgivare
visar rätt kan underskattningen bero på att denna är snabbare än VViS-stationemas pga

lägre luftllöde vid stationema. 2. Om vi antar att det är bilens givare som visar fel så
ligger det i linje med ett mönster som vi (Enator Telub) har noterat hos Testogivare i
VViS-stationer, nämligen att givaren har en tendens till att underskatta luftfuktigheten.

Mest troligt beror missvisningen på en kombination av dessa båda teorier.
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Yttemperatur

Bilens IR-tempgivare jämfördes mot en i asfalten nedfräst PT-lOO givare kopplad till

VViS-stationen vid Testeboån.
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Mätning

Resultat/Analys
Vi kan i diagrammet se en god Överensstämmelse mellan temperaturgivama. Man skall
vara uppmärksam på att mätningarna ej är gjorda vid samma tillfälle men ger en god bild

Över bilens långtidsrepeterbarhet, vilken i försöket var god.
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