
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper 

ISSN 1650-6553 Nr 389 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering av väderdata från 
fordonsbaserade nätverk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikaela Brink Dahlström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INSTITUTIONEN FÖR 

GEOVETENSKAPER  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper 

ISSN 1650-6553 Nr 389 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering av väderdata från 
fordonsbaserade nätverk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikaela Brink Dahlström 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1650-6553 
 
Copyright © Mikaela Brink Dahlström 
Publicerad av Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet (www.geo.uu.se), Uppsala, 2017 



Sammanfattning  
 
Utvärdering av väderdata från fordonsbaserade nätverk 
Mikaela Brink Dahlström 
 
Fordonsbaserade mätningar av meteorologiska parametrar kan ge detaljerad väderinformation från en 
större täckande yta. Dagens bilar har redan flera monterade sensorer som kan användas för att skapa 
sådan information, exempelvis temperaturgivare eller vindrutetorkarnas hastighet som ett mått på 
nederbördsintensitet. Det finns även utrustning som kan monteras in och som efter vissa beräkningar 
ger däckens friktion mot underlaget. Om mätdata skickas direkt från fordonet till en databas kan 
väderinformationen tillhandahållas i realtid. 

I det här projektet utvärderas meteorologisk mätdata från sådana fordonsbaserade sensorer. Mätdata 
från en leverantör bearbetas och två perioder med mätdata från Göteborgsområdet undersöks. En 
längre period med mätningar från ett fordon och en kortare period med flera fordon. Den mätdata som 
används innehåller information om temperaturen och friktionskoefficienten. 

Arbetet har lett fram till en första metod för databehandling av fordonsbaserad mätdata, då ingen 
standardiserad metod finns ännu. En statistisk analys görs av mätdatas kvalitet, genom jämförelse med 
analysmodellen MESAN (Mesoskalig analys) samt genom jämförelse med data från VViS-stationer 
(VägVäderInformationsSystem). Det görs också en undersökning av korrelationer av temperatur-
differensen mellan fordon och MESAN med olika meteorologiska faktorer. 

De fordonsbaserade mätningarna har hög korrelation med modellen och stationerna, men visar 
generellt en högre temperatur. Bildata visar potentiellt också fler meteorologiska detaljer. Temperatur-
skillnaden är större i Göteborg centrum än utanför, vilket till stor del beror på fenomenet stadsvärmeö 
som inte representeras explicit i modellen. Temperaturskillnaden är också större vid högre 
temperaturer, som kan förklaras med vägarnas högre albedo och mindre evapotranspiration jämfört 
med omgivningen. 

En klimatologisk kartläggning av friktionskoefficienten har gjorts för månaderna februari till 
augusti samt för november. I det här arbetet syns inget tydligt samband mellan friktionskoefficienten 
och andra meteorologiska parametrar. Detta kan bero på den stora mänskliga påverkan på friktionen, 
exempelvis genom vinterväghållning. 

För att minska osäkerheten i resultaten krävs mer mätdata både i tid och rum, vilket kan betyda att 
mätdata från flera leverantörer bör analyseras. Att använda temperaturdata med större noggrannhet 
ökar potentialen att upptäcka fler och tydligare samband mellan temperaturen och de andra 
meteorologiska parametrarna som undersöks i den här studien. 
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Popular Science Summary 
 
Assessing Environmental Measurements from Vehicle-Based Networks 
Mikaela Brink Dahlström 
 
Environmental measurements from vehicle-based networks could provide detailed weather 
information from a greater area. The cars of today already have several sensors that could be used to 
create such data. For example thermometers and the speed of the windshield wipers as a measure of 
intensity of precipitation. There also exists sensors that could be mounted on to the car, which after 
calculations shows the amount of friction between the tires and the ground. If the data were to be sent 
directly to a database real time weather information could be provided. 

In this project the meteorological data from such vehicle-based sensores is assessed. Data from one 
provider is processed and two sets of data from the Gothenburg area in Sweden are analyzed. One set 
which contains data from a longer time period, with observations from only one vehicle. The other set 
contains data from a shorter time period with observations from several vehicles. The data collected 
contains information about air temperature and the coefficient of friction. 

This project has led to a first method of processing data from vehicle-based measurements, since no 
such standardized method yet exists. A statistical analysis of the quality of the observations was 
implemented by means of comparison with the analysis model MESAN (Mesoscale Analysis) and 
with observations from VViS-stations (VägVäderInformationsSystem). In addition an analysis of the 
correlation of the temperature difference between the vehicle and MESAN with some meteorological 
parameters were made. 

The vehicle-based measurements have a high correlation with the model and the stations but 
measures higher temperatures in general. The vehicle data potentially also shows more meteorological 
details. The difference in temperature is larger closer to the center of Gothenburg city than outside, in 
large part due to the phenomenon called Urban heat island which is not represented explicitly in the 
model. The temperature differences are also greater at higher temperatures, and can be explained by 
the higher albedo of the roads and less evapotranspiration compared to the surrounding environment. 

Climatological mapping of the coefficient of friction during February to August and during 
November were plotted. In this study no relation between the coefficient of friction and other 
meteorological parameters were found. This could be due to the human impact on friction, for example 
through snow clearing. 

To decrease the uncertaincy of the results more measurements are required both in time and space, 
which could infer that data from more providers would be needed. To use temperature data with higher 
accuracy increases the potential of finding more and more evident relations between the temperature 
and the other meteorological parameters that are analysed in this study. 
 
Keywords: Vehicle-based measurements, mobile ground observations, micrometeorology, MESAN, 
VViS  
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 1 Inledning

Observationer är den mest grundläggande informationen inom meteorologi,  även om meteorologer

använder olika modeller som hjälpmedel för att göra väderprognoser. För att modellerna ska kunna

göra  bra  beräkningar  krävs  noggrann  kartläggning  av  utgångsläget.  När  kartläggningen  görs

assimileras  observationer  från  satelliter,  väderradar,  väderballonger,  flygplan,  fartyg  och  olika

markbaserade  mätstationer  (SMHI,  2015d). Det  finns  två  uppsättningar  av  mätstationer,  VViS-

stationer (VägVäderInformationsSystem) och meteorologiska mätstationer som är utplacerade på olika

platser  i  Sverige.  Detta nät av mätstationer har vissa brister.  Stationerna står ojämnt fördelat över

landet med flest stationer i Götaland och östra Svealand. Det finns inte heller så många mätstationer i

urbana miljöer  utan stationerna är  oftare placerade i  utkanten av städerna eller  längs större  vägar

(Trafikverket, u.å.; SMHI, 2016b). Alla dessa mätstationer bidrar till ett nät av punktmätningar. Mellan

dessa punkter finns ingen information, så för att  skapa information där interpolerar modellerna på

olika  sätt.  Generellt  ger  det  en  bra  prognos,  men  vid  analys  av  mindre  skalor  kan  vissa  lokala

variationer missas (SMHI, 2015e; SMHI, 2015a).

Om man, utöver de mätningar som finns idag, även kan använda fordonsbaserade mätningar skulle

man ha tillgång till mer information från en större täckande yta. Det finns redan en del utrustning som

utför vädermätningar på vissa flygplan och fartyg (SMHI, 2015d). Observationer från markbaserade

fordon skulle ge en unik möjlighet. Framför allt från bussar, taxibilar och lastbilar som används dygnet

runt,  men även från personbilar.  Det  finns  dock ett  etiskt  problemet  med att  använda personbilar

eftersom  att  varje  persons  bilfärder  skulle  kunna  kartläggas.  Därför  behövs  det  avtal  för  hur

fordonsbaserade mätningar från personbilar får användas.

Dagens bilar har redan flera monterade sensorer som mäter olika parametrar och som kan användas

för att skapa sådan information. Parametrar som mäts och kan användas är utomhustemperatur och

vindrutetorkarnas hastighet som ett mått på nederbördsintensitet. Det finns även utrustning som kan

monteras på bilar som mäter hur mycket däcken slirar och utifrån det kan friktionen mot underlaget

beräknas.  Om telekommunikation används i  bilarna kan dessa mätdata skickas till  en databas och

informationen kan tillhandahållas i realtid.

Tack vare information från en större täckande yta fås fördelen att interpoleringen inte behöver ske

för lika stora avstånd vilket minskar osäkerheten i prognosen. Det går även att få en bättre insikt i

mikrometeorologin, alltså den småskaliga meteorologin. Till den skalan kan exempelvis en vägsträcka

eller en stad räknas.

I städerna skulle tillgången till mer mätdata kunna förbättra den småskaliga stadsprognosen. Sådan

mätdata kan användas i olika tillämpningar för produkter i staden. Vägarna i Sverige utgör en viktig

del  av  infrastrukturen  och  det  är  viktigt  att  vägarna  är  framkomliga  på  ett  säkert  sätt.

Vinterväghållningen skulle kunna effektiviseras om man med större noggrannhet vet vilka vägar som
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behöver underhållas med snöröjning eller halkbekämpning. Då kan man även undvika att sanda och

salta i onödan vilket har en negativ miljöpåverkan (Minnesota Pollution Control Agency, 2016). 

Byggnader behöver ofta reglera temperaturen genom uppvärmning eller nedkylning, men för stora

byggnader  kan  det  ta  lång  tid.  Värmeverk  som  sköter  sådan  fastighetsstyrning  optimerar

förbränningsmaterial efter hur väderprognoserna ser ut. Genom sådan optimering kan stora byggnader

spara upp till 15 % på energiförbrukningen (Foreca, u.å.). Om de även skulle använda fordonsbaserade

mätningar, som ger mer lokal väderinformation, skulle optimeringarna kunna bli ännu bättre, vilket

både är ekonomiskt  och bättre för miljön. Prognoser baserade på de fordonsbaserade mätningarna

skulle  kunna  användas  av  SMHI  vid  beräkning  av  Energi-Index  som  sedan  används  av

energileverantörer. Energi-Index beräknas för specifika byggnader eller för olika områden och anger

uppvärmningsbehovet just där och hur det skiljer sig från det normala. Genom bättre lokala prognoser

kan  förbrukningen  normeras  och  väderkomponenten  tas  bort  för  att  fastighetsstyrningen  ska  bli

effektivare (Ohlsson, 2016; Värmevärden, u.å.).

En annan tillämpning är att använda fordonsbaserade mätningar i spridningsmodeller för partiklar

eftersom  spridningen  av  partiklar  på  vägbanan  påverkas  olika  när  vägen  är  fuktig  eller  torr

(Andersson, 2016; Reflab - modeller, 2014).

För att bilmätningarna ska vara användbara finns vissa krav för mätdata. Mätningarna måste ha

tillräckligt bra kvalitet och det kan variera beroende på vad data ska användas till. Datatäckningen

måste också vara tillräckligt bra både i tid och i rum. Även här beror vad som är tillräckligt bra på vad

mätdata  ska användas till.  Eftersom personbilar  främst  används under  dagtid skulle  kommersiella

fordon  som  används  relativt  mycket  även  under  nattid  kunna  bidra  till  en  mer  kontinuerlig

datatäckning  i  tiden.  Genom  att  använda  mer  mätdata  från  olika  leverantörer  ökar  också

datatäckningen både i tid och rum.

Det  finns  flera  faktorer  som utgör  vägarnas  mikrometeorologi  och  som skulle  kunna  påverka

mätdata.  Sådana faktorer kan vara olika vid vägen och den omgivande miljön.  Mellan vägen och

atmosfären  sker  ständigt  ett  energiutbyte  som  består  av  flera  energiflöden  som  kan  påverka

temperaturen.  Mellan  vägens  omgivning  och  atmosfären  sker  också  ett  energiutbyte.  Dessa

energiutbyten kan vara olika och därför påverka temperaturen vid vägen och i omgivningen på olika

sätt (Hartmann, 1994). Energiflöden beror på mängden moln och på vilken sorts moln det är och på

sky view factor  som är en faktor som beskriver  hur  mycket  av himlen som täcks av exempelvis

byggnader eller skog om man tittar rakt upp, samt på atmosfärens gaser och aerosoler (Svensson,

2004). Dessa faktorer påverkar mängden solinstrålning som når marken men även utstrålningen och

hur mycket av den som kan strålas ut. Två andra av dessa faktorer är albedo och emissivitet. Albedot

beskriver hur mycket av den solinstrålningen som når till vägen eller omgivande byggnader, skog eller

fält som reflekteras bort igen. Emissiviteten beskriver hur bra vägen eller omgivande miljö är på att

emittera värmestrålning. Dessa faktorer är mediumberoende. Olika material kan släppa igenom eller

reflektera olika mycket värme och vatten. Olika förhållanden för dessa medium kan även påverka

2



albedo och emissivitet. Om ytan är snötäckt blir albedot högre men snön kan också ge en isolerande

effekt  som sänker  emissiviteten  (SMHI,  2015b). Värmeflödet  vid  vägen  kan  också  påverkas  av

mängden bilar. Desto mer bilar desto mer total värme från bilarnas motorer och avgaser. När bilarna

kör skapas turbulens kring dem som gör att luften omblandas och underlättar värmeflödet.

Vägytans  material  eller  förhållande  påverkar  inte  bara  temperaturen  utan  kan  också  påverka

friktionen. Is, snö, mycket vatten eller förångning av asfalten vid höga temperaturer kan göra att vägen

blir  hal.  Energiflödet  kan  påverka  dessa  vägförhållanden.  Exempelvis  kan  solinstrålningen  öka

friktionskoefficienten genom att smälta bort all is eller snö som ligger på vägarna. Solinstrålningen

kan även minska friktionskoefficienten genom att värma upp vägen och öka förångningen av asfalten.

Det är inte bara naturliga faktorer som kan påverka friktionen, även människan kan vara med och

påverka friktionen på vägen. Detta kan ske exempelvis genom snöröjning eller halkbekämpning som

sandning eller saltning.

Det har gjorts ett utvecklings- och demonstrationsprojekt, RSI (Road Status Information), som är

likt det här projektet. RSI-projektet använder testbilar som mäter temperatur, friktion och nederbörd

som ska användas i en produkt för vinterväghållning (RSI, u.å.; Trafikverket, 2015). Mer information

om det projektet hittas på deras hemsida http://www.roadstatus.info/.

Projekt  med  fordonsbaserade  mätningar  har  gjorts  för  andra  parametrar.  En  undersökning  i

Australien har gjorts med vind- och turbulens-mätningar där instrumenten har monterats på en bil. De

kom fram till att en bil kan ge pålitliga mätningar av turbulensen nära marken genom att använda

utrustning för en relativt låg kostnad (Belušić, Lenschow & Tapper, 2014).

Syftet  med  det  här  projektet  är  att  utvärdera  mätdata  från  fordonsbaserade  sensorer.  Mätdata

bearbetas och tillgängligheten undersöks både i tid och rum, även hur stora medelvärden i tid och rum

som behövs för att  få tillräckligt bra datakvalitet  undersöks. Hur många procent  av Sveriges bilar

skulle  behöva  göra  dessa  mätningar  för  att  datakvaliteten  ska  bli  tillräckligt  hög  för  olika

tillämpningar?  Mätdatas  kvalitet  undersöks  genom jämförelse  med  SMHIs  analysmodell  MESAN

(Mesoskalig  analys)  samt  genom  jämförelse  med  data  från  trafikverkets  VViS-stationer.  Vidare

undersöks vilka externa förhållanden som påverkar mätdata och dess kvalitet och under vilka av dessa

förhållanden som datakvaliteten är  bättre respektive sämre.  Kvaliteten presenteras sedan uttryckt  i

olika statistiska mått.

I  avsnitt  2  gås  teorin  för  bilmätningarna  igenom,  både  angående  sammansättning  av

observationsfelet  och  mikrometeorologin  som  används  för  tolkning.  I  avsnitt  3  presenteras  den

fordonsbaserade mätdata, MESAN-modellen och VViS-observationerna. Här beskrivs också metoden

för bearbetning av mätdata samt dess begränsningar och utförandet av de statistiska metoderna för

undersökningarna. Resultaten presenteras i avsnitt 4 och diskuteras i avsnitt 5. I avsnitt 5 diskuteras

också rekommendationer för vidare undersökningar. Slutligen presenteras slutsatserna i avsnitt 6.

Det här projektet har varit möjligt att genomföra tack vare ett stipendium som utdelats till det här

projektet utav NVF (Nordiskt vägforum).
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 2 Teori

 2.1 Temperatur och energibudget
Jordens  energibudget  beskrivs  ofta  i  termer  av  värmeflöden  per  areaenhet  och  mäts  i  watt  per

kvadratmeter. Över land kan energibudgeten uttryckas med ekvation 1 som innehåller den resulterande

strålningen, RS, det sensibla värmeflödet, H, det latenta värmeflödet, LE, och värmeflödet till marken,

FG (Wallace & Hobbs, 2006).

RS=H+L E+FG  (1)

Det  latenta  värmeflödet,  LE,  innehåller  termen  E som  betecknar  evapotranspiration.

Evapotranspiration är summan av vattenavdunstningen från marken till luften och transpirationen från

vegetation  till  luften  (Hartmann,  1994).  Det  latenta  värmeflödet  är  relaterat  till  den  relativa

luftfuktigheten genom att låg relativ fuktighet ger potential för stor avdunstning. Avdunstningen beror

även på andra faktorer, exempelvis hur mycket fukt som finns tillgänglig i marken.

Nettostrålningen  beskrivs  med  inkommande  och  utgående  kortvågig,  SSW,  och  långvågig,  SLW,

strålning. Där den resulterande kortvågiga strålningen, Δ SSW,  till stor del beror på hur mycket värme

markytan absorberar 1 – α. Där α är markytans albedo som beskriver hur mycket av den inkommande

kortvågiga strålningen som reflekteras av markytan. Detta samband beskrivs i ekvation 2 (Hartmann,

1994).

RS=(1−α)Δ S SW+Δ S LW (2)

Temperaturen vid markytan, TS, beror på nettostrålningen, alltså på hur mycket energi som stannar

kvar vid marken. Detta betyder att temperaturen vid marken också beror på de termer som finns i

ekvation 1 och ekvation 2 och vad dessa termer beror av. Exempelvis är strålningen beroende av

mängd och typ av moln, albedot beroende av typ av markyta, latenta värmeflödet beroende av hur

mycket fukt som finns tillgänglig och den kortvågiga strålningen latitudberoende vilket medför en

skillnad mellan sommar och vinter.

 2.2 Stadsvärmeö
En  stadsvärmeö  är  det  meteorologiska  fenomen  när  lufttemperaturen  i  städerna  är  högre  än

temperaturen  i  omkringliggande  miljö.  Temperaturskillnaden  varierar  beroende  på  meteorologiska

förutsättningar,  plats-  och  stadsegenskaper.  För  en  typisk  stadsvärmeö finns  en kraftig  horisontell

temperaturgradient mellan landsbygd och tätortsbebyggelse. Temperaturen fortsätter att öka men med

en  svagare  temperaturgradient  mot  stadskärnan  och  i  stadskärnan  finns  en  eller  flera

temperaturmaximum beroende på stadskärnans utseende. Tvärsnittet av en typisk stadsvärmeö visas i

figur 1. Temperaturskillnaden kan bli som störst under natten vid svaga vindar och en molnfri himmel.
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Figur  1. Tvärsnitt  av  en  typisk  stadsvärmeö.  Bildkälla:  Alexchris. (2011).  (Omgjord  bild)  Tillgänglig:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urban_heat_island_(Celsius).png [2017-01-04], med originalbild från
NOAA. (u.å.). Tillgänglig: http://www.crh.noaa.gov/images/lsx/recent_event/urban.gif [2017-01-05].

Att vindarna, ū, är svaga är det viktigaste kriteriet eftersom starkare vindar blandar om luften så att

temperaturskillnaden jämnas ut. Temperaturskillnaden är proportionell mot ca 1 över kvadratroten av

ū (Oke, 1987). Molnmängden och molntypen påverkar in- och utstrålningen av långvågig strålning

och påverkar därför också temperaturskillnaden. Molnfri himmel under dagen ger ökad uppvärmning

av både staden och landsbygden vilket ger en större potential för en värmeö. På landsbygden hjälper

vegetationen till att sänka lufttemperaturen genom evapotranspiration när växterna avger vatten till

luften. I staden där det är mycket asfalt och betong är det inte lika fuktigt eftersom stor del av vattnet

försvinner  genom avrinning.  På  grund  av  att  det  finns  mycket  mindre  vegetation  är  det  latenta

värmeflödet mindre i staden. Det gör att värmebudgeten, som beskrivs i ekvation 1, balanseras genom

högre utstrålning och högre temperatur vid markytan. Albedot i staden är oftast lägre än albedot för

landsbyggden. Lägre albedo gör, enligt ekvation 2, att mer solstrålning absorberas och staden värms

upp.  Stadsmiljön  emitterar  även  värme  långsammare  under  natten  än  landsbygden  vilket  ökar

temperaturskillnaden.  Storleken av staden har  också betydelse,  med en temperaturskillnad som är

proportionell mot log(P), där P är populationen i staden. Årsmedelvärdet av temperaturskillnaden för

en stor stad är mellan 1 – 3 grader Celsius. Vid ideala förhållanden för uppkomsten av en stadsvärmeö

kan lufttemperaturen i stadskärnan vara upp till 12 grader Celsius varmare än omgivande landsbygd,

men skillnaden för markytans temperatur kan vara ännu större (Berdahl & Bretz, 1997; Akbari et al.,

2008; Oke, 1987).
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 2.3 Data-assimilering och fel
Data-assimilering används ofta av meteorologer och är en viktig del i kartläggningen av väderläget

som används i de numeriska prognosmodellerna. Metodiken att kombinera och integrera mätdata med

modelldata är det som kallas data-assimilering (Lindskog, 2015).

Meteorologiska observationer som används i data-assimilering innehåller flera typer av fel.  Det

totala felet brukar delas upp i tre delar; instrumentfelet, det representativa felet och den mänskliga

faktorn. Dessa fel brukar ofta kvadreras, för att undvika olika tecken, innan de adderas till det totala

felet (Kalnay, 2003).

Instrumentfelet  är  det  fel  som mätinstrumenten  bidrar  med.  Det  felet  kan  vara  väderberoende

genom exempelvis att solen skiner på instrumentet och gör att instrumentet mäter fel värde om det inte

är  korrekt  strålningsskyddat.  Instrumentfelet  kan  vara  både  systematiskt  och  slumpmässigt.  Det

representativa felet fås när observationerna fångar upp verkliga värden som inte modellen fångar upp.

Det  kan  exempelvis  vara  att  största  delen  av  en  modells  ena  gridruta  består  av  skog och  därför

representerar modellen skog där. Om observationen är gjord på en plats i gridrutan där det inte är skog

ger  observationen  ett  annat  mätvärde  än  modellens  värde.  Skillnaden  mellan  värdena  här  är  det

representativa felet, som också kan vara både systematiskt och slumpmässigt. Systematiska fel kan

bestämmas  exempelvis  genom  kalibrering  eller  genom  att  använda  tidsmedelvärden  medan

slumpmässiga fel antas vara normalfördelade. Det mänskliga felet är ett slumpmässigt fel som oftast

tillkommer vid beräkning eller överföring av observationsdata (Kalnay, 2003).

Det finns olika metoder för att kontrollera kvalitet av observationsdata. Förr använde man ofta flera

olika test efter varandra som kastade bort alla värden som klassades som fel. Ett sådant test är gross-

check som rensar bort värden med de största felen. Detta görs genom att jämföra varje observation

med en klimatologisk fördelning. Om observationen skiljer sig ett visst antal standardavvikelser från

den klimatologiska fördelningen kastas observationen bort. Nyare system sparar mer data även fast

värdena klassas som felvärden. Istället väger de in data beroende på hur sannolikt det är att värdet är

korrekt. Detta kan exempelvis göras med en kost-funktion (Kalnay, 2003).
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 3 Mätdata, modeller och metod

 3.1 Fordonsbaserade mätdata
Leverantören som har samlat ihop de fordonsbaserade mätdata heter NIRA Dynamics AB. De fordon

som har  använts  för  mätningarna  är  huvudsakligen  taxibilar  men  även  leverantörens  tjänstebilar.

Modellen på de bilar som använts är Volvo V70 (Kristiansson, 2016). Det fanns också kontakt med

andra  leverantörer  som visade  stort  intresse,  men  de  kunde  inte  leverera  data  i  tid.  Detta  p.g.a.

rättigheter, kostnader och kanske även prioriteringar.

Den data som erhölls till det här projektet processerades av NIRA Dynamics AB och levererades

via en ftp-server. De fordonsbaserade mätdata innehåller information om tid och position för varje

mätpunkt i form av en tidsstämpel samt longitud och latitud.

Den  temperaturdata  som samlas  mäts  med  frekvensen  1  Hz  och  mäts  i  hela  grader  Celsius.

Temperaturen mäts av bilarnas egna termometrar som kan vara placerade på olika ställen på bilen. De

kan vara monterade i bilens sidobackspegel på förarsidan som är ungefär en meter över marken, i

grillen längst fram på bilen där luften som ska kyla ned motorn kommer in, i underredet på bilen eller i

bilens främre stötfångare (Kristiansson, 2016).

För att kunna undersöka friktionen mellan däck och underlag tas en friktionskoefficient fram. Detta

görs av leverantören genom att göra en uppskattning utifrån beräkningar av hjulens slir mot marken.

Hur mycket däcken slirar beror på hur mycket fäste däcken har och kan beräknas med hjälp av en

hjulhastighetssensor  och  mätning av  däckens lufttryck.  Värden för  friktionskoefficienten finns  för

varje sekund som bilen används. Friktionskoefficienten har en skala från 0,0 till 1,0 där olika värden

ger en indikation om väglaget. Det finns tre definierade nivåer där värden mellan 0,0 till 0,2 påvisar att

friktionskoefficienten är låg och det är halt väglag. Medelhög koefficient är när värdet är mellan 0,2

och 0,6, då är vägen troligtvis fuktig. När värdet är över 0,6 klassas friktionskoefficienten som hög och

det är troligtvis torrare väglag (Kristiansson, 2016).

För det här projektet har två mätserier använts, en längre och en kortare. Den längre mätserien,

dataset 1, är från mitten av februari (2016-02-17) till mitten av oktober (2016-10-12) och mätningarna

gjordes av en bil. Här finns mätningar från flera olika platser i Sverige men flest mätningar är från

Göteborgsområdet och därför har detta område valts ut för fler av jämförelserna i projektet.

Den kortare mätserien, dataset 2, innehåller mätningar från flera bilar, men under en kortare period.

Perioden är ca en månad lång och löper från mitten av oktober (2016-10-18) till slutet av november

(2016-11-23).  Även  i  den  här  dataserien  finns  mätningar  från  flera  platser  i  Sverige  med  flest

mätningar  i  Göteborgsområdet.  Därför  har  Göteborgsområdet  valts  ut  för  jämförelserna  även  för

dataset 2.
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 3.2 MESAN
MESAN står för MESoskalig ANalys och är en beräkningsmodell som gör en analys av det aktuella

väderläget.  Sedan år 1999 har MESAN varit  i  drift  och har successivt utvecklats och förbättras. I

nuläget finns två versioner av MESAN, en som använder den nya prognosmodellen HARMONIE-

Arome (Hirlam Aladin Research towards Mesoscale Operational  NWP In Europe -  Application of

Research to Operations at Mesoscale) och en som använder den gamla prognosmodellen HIRLAM. I

den här studien har den nyare versionen använts då den har högre upplösning (Josefsson, 2015; SMHI,

2016a).

Prognosmodellen  HARMONIE-Arome är  en  modell  som utvecklats  i  samarbete  mellan  NWP-

konsortia  ALADIN och HIRLAM (Bengtson,  et  al.,  2017).  En operationell  version  har  skapats  i

samband med MetCoOp och täcker ett område innanför hörnen: sydvästra 52,4N, 2,0W, nordvästra

71,5N, 9,5W, nordöstra 71,16N, 39,7E och sydöstra 52,3N, 27,8E. Modellen gör en första gissning

som  används  som  utgångsläge  för  det  aktuella  väderläget.  HARMONIE-Arome  tar  hänsyn  till

atmosfärens fysik. Modellen är en icke-hydrostatisk, kompressibel spektralmodell. Modell-produkten

består av ett rutnät av gridpunkter som har en horisontell upplösning på 2,5*2,5 km och är i GRIB-

format med Lambertprojektion (SMHI, 2016a).

Efter  att  den  första  gissningen  är  gjord  används  optimal  interpolation  som data-assimilations-

metod. Interpoleringen beräknar värden för alla variabler och viktar in dessa beroende på trovärdighet

i  rutnätet  av  gridpunkter.  Observationerna  som  MESAN  använder  är  satellitbilder,  radarbilder,

väderballonger,  markbaserade  observationer  från  synop-stationer  och  VViS-stationer  (Josefsson,

2015).

Analysen  görs  varje  timme  och  innehållet  varierar  över  dygnet  beroende  på  parametrarnas

ackumuleringstid.  Analysen  innehåller  information  om  väderparametrarna:  temperatur,  nederbörd,

lufttryck, byvind, vind, relativ fuktighet, sikt och moln. Varje gridruta på 2,5*2,5 km ska ha dessa

variabler med värden som representerar hela arean av rutan. Strukturfunktionen i MESAN beskriver

genomsnittlig variation för varje variabel och används för att få mer utjämnade värden som inte är lika

känsliga för lokala variationer. Värdena blir då mer generella och kan representera hela gridrutan.

Även  MESAN-produkten  är  i  GRIB-format  men  har  roterade  koordinater  istället  för

Lambertprojektion (Josefsson, 2015; SMHI, 2014).

 3.3 VViS-stationer
VViS-stationer  är  meteorologiska  mätstationer  som trafikverket  har  placerat  ut  längs vägar  i  hela

Sverige. Det finns ca 775 stationer som till skillnad från andra meteorologiska mätstationer, som vill

ha mer representativa värden, är placerade på platser med väderextremer. De kan exempelvis vara

placerade i svackor eller på broar där risken för halka och snödrev är som störst. Detta görs för att

syftet med VViS-stationerna är att hitta extremer som bör åtgärdas exempelvis genom snöröjning och

halkbekämpning. Detta betyder att mätningarna inte ska representera ett större område som MESAN
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Figur 2. Karta över VViS-stationer i Göteborgsområdet. Bildkälla: Karta från Google. Map data ©2017 Google
(Redigerad).

gör  och att  det  representativa felet  därför  blir  större vid jämförelse mellan dessa.  Stationerna gör

mätningar var tionde minut av väderparametrarna: vägytans temperatur, lufttemperatur på 2 m höjd,

vindhastighet,  vindriktning  och  luftfuktighet.  Typ  av  nederbörd  och  nederbördsmängd  mäts  var

trettionde minut. Flera av stationerna har även väglagskameror. Data från VViS-stationer används som

indata till vissa meteorologiska modeller, exempelvis i MESAN. Vilket gör att data från MESAN och

från VViS-stationerna inte är oberoende. Data används även som underlag för Forecas väderprognoser

(Städje, 2009). Både temperaturen och nederbörden som används i den här undersökningen mäts med

en decimals noggrannhet.

Under  sommaren  när  mätstationerna  inte  behövs  i  lika  stor  utsträckning  utför  Trafikverket

uppdateringar  och  reparationer  av  stationerna.  Detta  kan  resultera  i  att  VViS-stationerna  är  mer

pålitliga på vintern eftersom några av dom inte visar korrekta värden under delar av sommaren samt

att mätdata inte är kvalitetskontrollerad (Städje, 2009).

Det  finns  sju  VViS-stationer  i  Göteborgsområdet  och  dessa  har  använts  i  den  här  studien.

Placeringarna av dessa mätstationer visas på kartan i figur 2 och en lista över dessa visas i tabell 1.
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Tabell 1. Lista över VViS-stationerna i Göteborgsområdet.

Stationsnamn Stationsnummer Longitud Latitud

Öxnäs 1417 11,89 57,79

Angered 1421 12,00 57,70

Fiskhamnsmotet 1440 11,93 57,70

Delsjön 1414 12,07 57,67

Åbro 1433 12,02 57,65

Fiskebäck 1419 11,86 57,64

Säve 1435 11,86 57,78

 3.4 Metod

 3.4.1 Kvalitetskontroll

De olika mätningarna från fordonen innehåller  vissa  slumpmässiga  eller  systematiska  fel  och  har

genomgått  kvalitetskontroller  för  att  minimera  dessa.  Med  visuell  inspektion  upptäcktes  felaktiga

värden som efter  återkoppling  med  leverantören  kunde  identifieras  som observationer  som gjorts

under testperioder. Dessa observationer har sedan tagits bort från dataseten. Kvalitetstester har även

raderat värden för alla parametrar om tidsstämpeln eller positionen varit felaktig. Informationen om

både  tidsstämpeln  och  positionen  behövs  vid  undersökningen  av  temperaturen  och

friktionskoefficienten. Ett  test har tagit bort felaktiga värden där GPS:en angivit positioner utanför

Sverige där bilen inte har färdats. Ett annat test har raderat data när tidsstämpeln saknat information.

Andra tester har gjorts för temperaturmätningarna respektive värdena för friktionskoefficienten. En

grov rimlighetskontroll, ignorerar värden om mätinstrumenten visar en enligt bedömning orimligt hög

eller orimligt låg temperatur. Exempelvis om temperaturen har varit omkring 20 grader Celsius och

sedan under några mätningar hoppa upp till 460 grader för att sedan hoppa ner igen. Dessa extrema

temperatur har ofta legat på samma värde vilket visar på ett instrumentfel. Att värdena ofta är samma

gör  också  att  dessa  värden  är  relativt  lätta  att  filtrera  bort.  För  friktionskoefficienten  har  en

kvalitetskontroll kontrollerat att värdena är innanför spannet 0,0 till 1,0.

 3.4.2 Datamängd och begränsningar

Mängden av fordonsbaserad mätdata har undersökts i rum och i tid. Genom att göra en frekvenskarta

över  Sverige för respektive dataset  undersöks för vilka platser  mätningar  finns  och även hur stor

mängd data som finns på dessa platser. Mätningarna finns från flera platser i Sverige men den här

studien har begränsats till ett mindre område där flest mätningar finns. Denna begränsning har gjorts

för att fler mätningar inom samma område kan ge en större säkerhet för resultaten. Begränsningen gör

det även lättare att undersöka samband mellan mätningarna och meteorologiska parametrar för olika

tidsgränser, exempelvis säsonger eller tider på dygnet eller andra gränser som snöfall när temperaturen
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är över eller under noll grader. Flest fordonsbaserade mätningar finns i Göteborgsområdet och därför

har det området valts ut i den här studien. Göteborgsområdet är här definierat som området mellan

longituderna 11,80-12,14 och latituderna 57,61-57,81.

Genom att göra ett histogram som visar antalet mätningar per dag över hela mätperiod 1 respektive

mätperiod 2 fås spridningen av data i tiden. För att undersöka dygnsvariationen av data görs ett annat

histogram som visar frekvensen av mätningarna under varje timme på dygnet.

Att första datasetet består av data från endast en bil beror på begränsningen av tillgängligheten av

data. Av samma anledning innehåller andra datasetet med flera fordon endast mätningar från en kortare

tidsperiod.

 3.4.3 Statistiska metoder

Det  går  inte  att  jämföra  de  fordonsbaserade  mätningarna  med  riktiga  värden  på  temperatur  och

friktionskoefficient eftersom det inte finns sådana observationer för varje punkt där fordonen mäter.

Istället  har  mätningarna jämförts  med värden från två olika källor;  MESAN-modellen och VViS-

stationer.

Mätdata för temperatur och friktion har jämförts med flera parametrar  från MESAN. Eftersom

MESAN gör en analys varje heltimme har mätdata jämförts med närmaste heltimme. Mätdata mellan

heltimme och halvtimme (minut 00-29) har jämförts med föregående timme från MESAN och mätdata

mellan halvtimme och heltimme (minut 30-59) har jämförts med nästkommande timme. Det betyder

att  tidsosäkerheten  är  30  minuter.  För  varje  mätpunkt  från  de  fordonsbaserade  mätningarna  har

närmaste  gridpunkt  i  MESAN  hittats  och  värdena  för  parametrarna  har  hämtats  och  jämförts.

Osäkerheten i rummet är alltså 1,25 km.

Bilmätningarna  av  temperaturen  har  också  jämförts  med  både  2  m-temperaturen,  vilket  är

lufttemperaturen uppmätt 2 m över marken, och vägytans temperatur från VViS-stationer. Sju VViS-

stationer i Göteborgsområdet har använts vid jämförelsen och deras placeringar visas i figur 2. Två

villkor för jämförelsen med VViS-data har använts. Något av fordonen måste ha varit inom 100 m i

longitud  och  longitud  från  någon  av  stationerna  för  att  data  ska  användas.  Den  metriska

avståndsberäkningen i longitud och latitud har gjorts genom ekvation 3 och ekvation 4, där jordens

krökning försummas. Denna approximation kan användas eftersom avståndet 100 m är så pass kort.

I ekvationerna är x och y longitud och latitud i meter och λ och φ är longitud och latitud i grader.

φm är latituden där mätningarna gjorts. För den här beräkningen har φm avrundats till 60 grader.

                  x = Δλ cos(ϕm) (3)

y = Δϕ (4)

Det andra villkoret för jämförelsen är att stationsmätningen måste ha gjorts inom fem minuter före

eller efter att bilen har varit inom det givna området.

För dessa jämförelser har olika statistisk metoder använts. För både dataset 1 och 2 har tidsserierna
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för temperaturerna från de olika källorna studerats. Temperaturserierna har jämförts genom att beräkna

medelskillnaden mellan dem som ett mått på det statistiska felet, samt att beräkna standardavvikelsen

som ett mått på spridningen av temperaturdifferensen.

Differenserna  mellan  temperaturserierna  har  undersökts  genom  att  göra  histogram  med

fördelningen av medelskillnaderna. Jämförelse med gausskurva visar att temperaturdifferenserna inte

är normalfördelade och deras skevhet och kurtosis beräknades. Ekvationerna för dessa två statistiska

mått  finns  i  appendix  i  den  här  rapporten  (Nist  Sematech,  u.å.).  På  samma  sätt  har

temperaturdifferensen  mellan  de  bilbaserade  temperaturmätningarna  och  MESAN-temperaturen

jämförts för Göteborgs centrum och utanför centrum.

Differenserna  mellan  temperaturserierna  har  också  undersökts  genom  sambandsdiagram,  där

regressionsberäkning  med  minsta-kvadrats-anpassning  har  används  för  att  undersöka  om

temperaturerna  korrelerar.  Lutning,  skärningspunkt,  r-värde  och  standardfel  beräknas  för

regressionslinjerna.  R-värdet  är  korrelationskoefficienten  och  standardfelet  är  medelavståndet  från

observationerna till regressionslinjen. Om korrelationskoefficienten är nära 1, d.v.s. att korrelationen

är  hög,  undersöks också om korrelationen är  statistiskt  signifikant.  Detta görs genom att  använda

signifikanstestet  Student's  t-test  som  beskrivs  i  appendix  i  den  här  rapporten  (Alexandersson  &

Bergström, 2009; Alm & Britton, 2008).

I statistisk analys av en process antas oftast att processen är stationär vid medelvärdesbildning. För

meteorologiska parametrar är processerna sällan stationära utan snarare cyklo-stationära. Ofta finns

både en dygnscykel och en årscykel och ibland finns även andra cykler också (Zwiers & von Storch,

2002).  Därför  tas  hänsyn  både  till  dygns-  och  års-variationer  i  följande  analys.  Dygnscykeln  av

differensen  mellan  temperaturen  från  de  olika  källorna  har  undersökts  genom  att  ta  fram

medelskillnaderna och standardavvikelserna över dygnet. Detta har gjort för både dataset 1 och dataset

2. För friktionskoefficienten har dygnscykeln undersökts på samma sätt  både för mars månad från

dataset 1 och för november från dataset 2.

De statistiska metoder för undersökning av korrelation genom sambandsdiagram, som nämns ovan,

har även använts vid undersökning av korrelationer mellan temperaturen och relativ luftfuktighet och

molntäcke,  samt  vid  undersökning  av  korrelationer  mellan  friktionskoefficienten  och  andra

meteorologiska parametrar. Dessa parametrar är: molntäcket, lufttemperaturen, markytans temperatur,

daggpunktstemperatur, relativ luftfuktighet, regn och snö. Daggpunktstemperaturen är beräknad från

MESANs parametrar temperatur och relativa luftfuktighet.

Korrelationen  för  differensen  mellan  de  fordonsbaserade  mätningarna  av  temperaturen  och

temperaturen  från  MESAN samt  molntäcket  från  MESAN har  studerats.  För  dataset  1  har  även

korrelationen  mellan  temperaturdifferensen  och  molntäcket  under  sommarsäsongen  (apr-sep)

respektive vintersäsongen (okt-mar) och dag (08.00-20.00) respektive natt (20.00-08.00) under de två

säsongerna studerats.  Klockslagen för  dag  och  natt  har  bestämts  som medelvärden eftersom lång

tidsperiod  används  vid  undersökningen.  För  dataset  2  har  endast  uppdelningen  dag  och  natt
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undersökts, eftersom data gäller för samma säsong.

Undersökningen av korrelationen mellan friktionskoefficienten och nederbörd har delats upp i flera

delar.  Regn,  underkylt  regn  och  snöblandat  regn  har  klassats  som  regn  och  jämförts  med

friktionskoefficienten.  För  jämförelsen med snöfall  har  fyra  fall  studerats:  allt  snöfall,  snöfall  vid

minusgrader, plusgrader och snöfall när temperaturen är noll grader.

En  klimatologisk  kartläggning  av  friktionskoefficienten  i  Göteborgsområdet  har  gjorts  för

månaderna februari till augusti från dataset 1 och för november från dataset 2.
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 4 Resultat

 4.1 Datatäckning
För dataset 1 visas frekvenskartor med antalet mätningar i rummet i figur 3. Den vänstra kartan visar

antalet fordonsbaserade mätningar i Göteborgsområdet.  Flest mätningar i storleksordningen  102-103

finns i centrum och i storleksordningen 101-102 på de större vägarna ut från centrum. Kartan till höger

visar  istället  antalet  mätningar  i  hela  Sverige.  Flest  mätningar  i  storleksordningen  104 finns  i

Göteborgsområdet men många mätningar finns också i Linköpingsområdet. En del mätningar finns

också längs en tur till Öland och längs en tur till Åre via Stockholm och Sundsvall.

I figur 4 a) visas antal fordonsbaserade mätningar per dag under mätperiod 1. Antalet mätningar är

väldigt oregelbundet fördelade. Vissa dagar är mätningarna väldigt få eller saknas helt, andra dagar

finns gott om mätningar. Flest mätningar har gjorts under mars månad. Histogrammet i figur 4 b) visar

hur  de  fordonsbaserade  mätningarna  är  fördelade  över  dygnet  för  dataset  1.  Här  visas  att  antalet

mätningar även varierar över dygnet med fler mätningar under dagen mellan kl 10 och kl 16 med en

liten dipp mellan kl 12 och 13. Färre mätningar finns under natten från kl 18 till kl 06. Två små toppar

finns under natten vid kl 21 och mellan kl 01-04. Alla mätningar över dygnet har storleksordning 103.

Frekvenskartor med antalet mätningar i rummet för dataset 2 visas i figur 5. Den vänstra kartan

över  Göteborgsområdet  visar  liknande  resultat  som  för  dataset  1,  med  flest  mätningar  i

storleksordningen 102-103 i centrum och i storleksordningen 102 längs de stora vägarna. Den högra

kartan över Sverige har även här flest  mätningar i  storleksordningen 105 i  Göteborgsområdet.  Här

visas också att det finns många mätningar i Linköpingsområdet men även i Örebroområdet.

I  histogrammet  i  figur 6 a)  visas  antal  fordonsbaserade mätningar  per dag under mätperiod 2.

Antalet mätningar är väldigt oregelbundet fördelade. Vissa dagar saknas mätningar, speciellt fram till

första  november  och  andra  dagar  finns  gott  om mätningar,  med  flest  mätningar  8-10  november.

Histogrammet i  figur 6 b) visar hur de fordonsbaserade mätningarna är  fördelade över dygnet  för

dataset  2.  Här  visas  att  antalet  mätningar  även  varierar  över  dygnet.  Minst  antal  mätningar,  i

storleksordningen 103, har gjorts under natten, när många sover, med undantag för en topp mellan kl

03 och kl 04. Den toppen kan bero på att det är en vanlig tid för nattklubbar och barer att stänga och

många personer vill hem då. Flest mätningar i storleksordningen 104 har gjorts under dagen, mellan kl

10 och kl  16.  Detta är en storleksordning mer mätningar än för dataset 1 där mätningarna endast

kommer från en bil.

I dataset 1 är den procentuella mängden feldata och testdata 36,41 % vilket gör att totalt 189539

mätvärden  har  använts  för  undersökningen.  I  dataset  2  är  den  procentuella  mängden  feldata

1,78*10-3 % vilket är mycket mindre än för dataset 1. Detta beror till viss del på att ingen testdata

ingick i dataset 2. Totalt användes 449114 mätvärden i denna studie för dataset 2.
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Figur 3. Antalet mätningar i rummet för dataset 1. Göteborgsområdet, till vänster, har flest mätningar i centrum.
Sverige, till höger, har flest mätningar i Göteborgsområdet och i Linköpingsområdet.

Figur  4. (a)  Histogram  med  mätningar  per  dag  under  hela  mätperioden  för  dataset  1.  
(b) Histogram med dygnsvariationen av frekvensen av mätningarna för dataset 1.
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Figur 5. Antalet mätningar i rummet för dataset 2. Göteborgsområdet, till vänster, har flest mätningar i centrum.
Sverige, till höger, har flest mätningar i Göteborgsområdet, Linköpingsområdet och Örebroområdet.

Figur  6. (a)  Histogram  med  frekvensen  av  mätningarna  per  dag  under  hela  mätperioden  för  dataset  2.  
(b) Histogram med dygnsvariationen av frekvensen av mätningarna för dataset 2.
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 4.2 Fordonsbaserade temperaturmätningar
Resultaten  av  jämförelserna  mellan  de  fordonsbaserade  temperaturmätningarna,  temperaturen  från

MESAN, 2 m temperaturen från VViS-stationer och markytans temperatur från VViS-stationer, för

olika perioder, presenteras i det här avsnittet. En sammanställning av jämförelserna i olika statistiska

mått visas i tabell 2. Mittenområdet i tabellen visar värden för regressionerna mellan temperaturerna

och området till höger i tabellen visar statistiska mått för differensen mellan de olika temperaturerna.

I figur 7 visas tidsserien av temperaturmätningarna och MESAN-temperaturen för dataset 1. Den

uppmätta temperaturen följer modellens temperaturmönster  och man kan se årstidsvariationer med

högre temperaturer under sommaren och lägre under vinter och vår. Mätningarna visar oftast någon till

några grader varmare än modellens temperaturer. Fordonsdata kan vara upp till 10 grader varmare än

MESAN-data,  medan  det  bara  i  enstaka  fall  händer  att  fordonsdata  visar  kallare  temperatur  än

MESAN.

De  fordonsbaserade  mätningarna  av  temperaturen  och  modellens  temperaturer  har  en  positiv

korrelation som visas i figur 8 a). Temperaturerna skiljer sig mer åt vid högre temperaturer och mindre

åt vid lägre temperaturer. Det röda strecket i figuren är en regressionslinje som har tagits fram genom

minsta-kvadrats-anpassning och som ger korrelationskoefficienten, eller r-värdet, 0,99 vilket visar på

en stark korrelation. Genom att använda Student's t-test fås t-värdet 58,6 fram, vilket är väldigt högt

och skulle indikera att mätdata och modelldata har signifikant olika väntevärden. I det här fallet är det

mer troligt att ett t-test inte är representativt för den här sortens mätdata, vilket diskuteras i avsnitt 5.

Histogram  med  skillnaden  mellan  de  fordonsbaserade  temperaturmätningarna  och  MESAN-

temperaturen för dataset  1 visas i  figur 8 b).  Medelvärdet  för temperaturdifferensen är  2,1 grader

Celsius och en standardavvikelse är 1,5. Det röda strecket i figuren är en Gausskurva som beräknats

från  medelvärdet  och  standardavvikelsen  av  temperaturdifferensen.  Differensen  följer  inte

gausskurvan helt utan är både högre och förskjuten åt höger. Dessa värden på skevhet och kurtosis

hittas  i  tabell  2.  Att  temperaturdifferensen  inte  är  normalfördelad  beror  på  att  det  inte  endast  är

slumpmässiga fel utan att det också finns en koppling till fysiken, vilket diskuteras i avsnitt 5. De gråa

och svarta strecken i figuren markerar två respektive tre standardavvikelser för temperaturdifferensen.

För  att  bättre  kunna  tolka  resultaten  i  histogrammet  har  data  ignorerats  där  absolutbeloppet  av

differensen  är  större  än  10  grader,  vilket  är  över  5  standardavvikelser  från  medelskillnaden  och

troligtvis är felvärden.

För  dataset  2  visas  tidsserierna  av  de  fordonsbaserade  temperaturmätningarna  och  MESANs

temperatur i figur 9. Även för dataset 2 följer den uppmätta temperaturen modellens temperatur men är

även här ofta flera grader högre, dock oftast med betydligt mindre skillnad än i dataset 1. I likhet med

dataset 1 visar endast fordonsdata lite kallare temperaturer än MESAN i enstaka fall.

I figur 10 a) visas ett sambandsdiagram mellan de fordonsbaserade mätningarna och MESAN-data.

En positiv korrelation mellan de två temperaturerna syns med större skillnader vid högre temperaturer
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Figur  7. Tidsserierna  för  dataset  1  för  de  fordonsbaserade  temperaturmätningarna  visas  i  rött  och  för
temperaturen från MESAN visas i blått.

Figur 8. (a) Sambandsdiagram mellan de fordonsbaserade temperaturmätningarna och MESAN-temperaturen
för  dataset  1.  Det  svarta  strecket  visar  1:1-linjen.  (b)  Histogram  med  skillnaden  mellan  fordonsbaserade
temperaturmätningarna och MESAN-temperaturen för dataset 1. Det röda strecket är en Gausskurva, de gråa och
svarta strecken markerar två respektive tre standardavvikelser.

än vid lägre. Linjära regressionen ger en korrelationskoefficient som är 0,96, vilket visar på att även

dataset 2 har en stark korrelation mellan de båda temperaturerna. Från Student's t-test fås t-värdet

129,0 vilket är extremt högt. Histogram med skillnaden mellan temperaturerna för dataset 2 visas i

figur 10 b). Här är medelvärdet för temperaturdifferensen 1,5 grader Celsius och en standardavvikelse

är 1,2.  Gausskurvan i  figuren har även här beräknats från medelvärdet  och standardavvikelsen av

temperaturdifferensen.  Differensen  följer  inte  kurvan  helt  för  dataset  2  utan  är  både  högre  och
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Figur  9. Tidsserierna  för  dataset  2  för  de  fordonsbaserade  temperaturmätningarna  visas  i  rött  och  för
temperaturen från MESAN visas i blått.

Figur 10. (a) Sambandsdiagram mellan de fordonsbaserade temperaturmätningarna och MESAN-temperaturen
för  dataset  2.  Det  svarta  strecket  visar  1:1-linjen.  (b)  Histogram  med  skillnaden  mellan  fordonsbaserade
temperaturmätningarna och MESAN-temperaturen för dataset 2. Det röda strecket är en Gausskurva, de gråa och
svarta strecken markerar två respektive tre standardavvikelser.

förskjuten åt höger. Dessa värden på skevhet och kurtosis presenteras i tabell 2. De gråa och svarta

strecken i figuren markerar två respektive tre standardavvikelser för temperaturdifferensen mellan de

fordonsbaserade  temperaturmätningarna  och  modellens  temperatur.  För  att  bättre  kunna  tolka

resultaten i histogrammet har data ignorerats, som i figur 8 b), där absolutbeloppet av differensen är

större  än  10  grader,  vilket  är  över  7  standardavvikelser  från  medelskillnaden  och  troligtvis  är

felvärden.
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Figur  11  visar  temperaturserien  för  biltemperatur,  MESAN-temperatur,  2  m temperaturen  från

VViS-stationerna och vägytans temperatur från VViS-stationerna för dataset 1. Alla fyra temperaturer

följer  samma mönster.  Vägytans temperatur är oftast högre än de andra temperaturerna, ofta runt 5

grader högre men enstaka gånger upp emot 15 grader varmare. Biltemperaturen är näst högst med

drygt 1 grad högre temperatur än lufttemperaturen på 2 m höjd mätt av VViS-stationerna.

Ett sambandsdiagram mellan biltemperaturen och 2 m stations-temperaturen för dataset 1 visas i

figur 12 a). Linjära regressionen ger en korrelationskoefficient på 0,99, vilket är väldigt högt, och det

visar på en starkt positiv korrelationen. Genom Student's t-test fås t-värdet 3,17 vilket är lägre än de

tidigare  beräknade t-värdena,  men är  fortfarande så  högt  att  det  skulle  påvisa  att  temperaturernas

väntevärden har en statistiskt signifikant skillnad. Det är förmodligen inte lämpligt att använda t-test

här heller. Medelskillnaden är 1.8 grader Celsius och spridningen blir större med högre temperaturer.

Figur  12  b)  visar  ett  sambandsdiagram mellan  biltemperaturen  och  markytans  temperatur  för

dataset 1. Korrelationskoefficienten är 0,97, vilket visar på att den linjära regressionslinjen beskriver

temperaturdifferensen bra. Lutningen av regressionslinjen är 1,22, vilket beskriver att differensen ökar

vid högre temperaturer. Temperaturdifferensen fluktuerar också mycket vid högre temperaturer, vilket

visas i spridningen i det här sambandsdiagrammet, med en standardavvikelse på 3,8. För de högre

temperaturerna är biltemperaturen lägre än stationsmätningarna av markytans temperatur, vilket skiljer

sig från de andra resultaten. Även detta resultat pekar på att skillnaden är större vid högre temperaturer

även om skillnaden här är åt andra hållet.

För  dataset  2  visas  temperaturserierna  av  bilmätningarna,  modelldata,  2  m  och  vägytans

temperaturer från VViS-stationerna i figur 13. De fyra temperaturerna följer samma mönster. Här är

biltemperaturen  högre  än  de  andra  temperaturerna,  med  nästan  1  grad  varmare  än  både

lufttemperaturen mätt på 2 m höjd av VViS-stationerna samt markytans temperatur. I figur 14 a) visas

sambandsdiagram mellan biltemperaturen och 2 m temperaturen från VViS-stationerna för dataset 2.

Linjära regressionen ger en korrelationskoefficient på 0,98, vilket är ett väldigt högt r-värde. T-värdet

erhålls genom Student's t-test och är 6,28 vilket också är högt. Medelskillnaden är 1,2 grader Celsius,

vilket  är  0,6  grader  lägre  än  för  samma  jämförelse  för  dataset  1.  Spridningen  i  form  av

standardavvikelsen  är  0,7,  vilket  är  lite  lägre  än  för  dataset  1.  Precis  som  för  dataset  1  är

temperaturskillnaden större vid de högre temperaturerna än vid de lägre temperaturerna. I figur 14 b)

jämförs biltemperaturen med markytans temperatur för dataset 2. Här är medelskillnaden 0,9 grader

Celsius, men spridningen är mindre, än för dataset 1, med en standardavvikelse på 1,5 grader Celsius.

Korrelationskoefficienten är 0,92 och t-värdet är 9,16.

Figur 15 a) visar dygnsvariationen av temperaturdifferensen mellan bilmätningarna och MESAN-

modelldata  för  dataset  1  och  figur  15  b)  visar  dygnsvariationen av  temperaturdifferensen  mellan

bilmätningarna  och  2  m  temperaturen  från  VViS-stationerna  för  dataset  1.  Dygnsvariationen  är

uppdelat  i  tvåtimmarsmedelvärden.  Båda  graferna  i  figuren  visar  ett  mönster  med  ett  högre

systematiskt fel mitt på dagen och ett lägre systematiskt fel under natten. Eftersom dataset 1 innehåller
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Figur 11. Tidsserierna för dataset 1 för de fordonsbaserade temperaturmätningarna, temperaturen från MESAN,
2m temperaturen från VViS-stationerna och markytans temperatur från VViS-stationerna.

Figur 12. (a) Sambandsdiagram mellan de fordonsbaserade temperaturmätningarna och 2 m temperaturen från
VViS-stationerna för dataset 1. (b) Sambandsdiagram mellan de fordonsbaserade temperaturmätningarna och
markytans temperatur från VViS för dataset 1. De svarta strecken visar 1:1-linjen.

data  från  flera  månader  är  dessa  systematiska  fel  ett  medelvärde  över  både  sommarmånader  och

vårmånader. Standardavvikelsen är större för dygnsvariationen mellan bilmätningarna och modelldata

där  representationsfelet  är  större.  För  biltemperaturen  och  temperaturen  från  VViS  är

representationsfelet istället mindre vilket visas genom en mindre standardavvikelse.
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Figur 13. Tidsserierna för dataset 2 för de fordonsbaserade temperaturmätningarna, temperaturen från MESAN,
2m temperaturen från VViS-stationerna och markytans temperatur från VViS-stationerna.

Figur 14. (a) Sambandsdiagram mellan de fordonsbaserade temperaturmätningarna och 2 m temperaturen från
VViS-stationerna för dataset 2. (b) Sambandsdiagram mellan de fordonsbaserade temperaturmätningarna och
markytans temperatur från VViS för dataset 2. De svarta strecken visar 1:1-linjen.

För dataset 2 visas dygnscykeln av det systematiska felet mellan biltemperaturen och MESAN-

temperaturen  i  figur  16  a).  I  figur  16  b)  visas  dygnsvariationen  av  medelskillnaden  mellan

biltemperaturen och 2 m temperaturen från VViS-stationerna för dataset 2. De båda graferna följer

samma mönster där skillnaden av det systematiska felet inte varierar så mycket över dygnet. Eftersom

att dataset 2 endast innehåller data från ungefär en månads tid under hösten, visas det systematiska

felet  som ett  medelvärde över ca en månad istället  för  över flera månader som för dataset  1.  Att
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Figur 15. (a) Dygnsvariationen av temperaturdifferensen mellan de fordonsbaserade temperaturmätningarna och
temperaturen  från  MESAN  för  dataset  1.  (b)  Dygnsvariationen  av  temperaturdifferensen  mellan  de
fordonsbaserade mätningarna och 2 m temperaturen från VViS för dataset 1.

Figur 16. (a) Dygnsvariationen av temperaturdifferensen mellan de fordonsbaserade temperaturmätningarna och
temperaturen  från  MESAN  för  dataset  2.  (b)  Dygnsvariationen  av  temperaturdifferensen  mellan  de
fordonsbaserade mätningarna och 2 m temperaturen från VViS för dataset 2.

variationen inte är så stor över dygnet är konsistent med tidigare resultat att  temperaturdifferensen

visar  större  variationer  under  sommaren  vid  mer  solinstrålning  än  under  hösten  vid  mindre

solinstrålning. Temperaturdifferensen är något högre under natten än under dagen till  skillnad från

samma  undersökning  för  dataset  1,  men  denna  skillnad  är  väldigt  liten  jämfört  med  den  höga

standardavvikelsen.  Standardavvikelsen  av  medelskillnaden  i  grafen  i  figur  16  a)  är  större  än

medelskillnaden i grafen figur 16 b), i enighet med dataset 1. Eftersom representationsfelet mellan

biltemperaturen  och  temperaturen  från  MESAN  är  större  än  representationsfelet  mellan

biltemperaturen och lufttemperaturen mätt på 2 m höjd av VViS-stationerna.

De fordonsbaserade temperaturmätningarna har en stark korrelation både med temperaturen från

MESAN och temperaturen från VViS. I tabell 2 visas korrelationskoefficienterna för dessa jämförelser

och alla dessa är nära 1 vilket tyder på att den linjära regressionslinjen beskriver temperaturdifferensen

bra . Lutningen av regressionslinjen för samma jämförelser är också nära 1, förutom för jämförelsen

mellan bildata och marktemperaturen från VViS för dataset 1. En lutning av regressionslinjen nära 1

tyder på hög korrelation. Lutningarna visas också i tabell 2.
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Tabell 2. Jämförelse av regressionslinjer och statistiska mått för olika temperaturdata.

Temperaturdata Data-
set

Figur Lutning Skärnings-
punkt

r-värde Standard-
fel

Medel-
skillnad

Standard-
avvikelse

Skevhet Kurtosis

Bil & MESAN 1 8 0,91 -1,13 0,99 4,47e-4 2,1 1,5 0,9 5,8

Bil & MESAN 2 10 0,97 -1,39 0,96 6,08e-4 1,5 1,2 1,7 8,2

Bil & VViS 2m 1 12a 0,95 -0,93 0,99 4,55e-3 1,8 1,0 - -

Bil & VViS 2m 2 14a 0,98 -1,04 0,98 6,67e-3 1,2 0,7 - -

Bil & VViS 0m 1 12b 1,22 -0,23 0,97 0,02 1,2 3,8 - -

Bil & VViS 0m 2 14b 0,84 -1,05 0,92 0,01 0,9 1,5 - -

Bil & MESAN 
centrum

2 18a - - - - 2,0 1,3 1,6 6,3

Bil & MESAN 
utanför centrum

2 18b - - - - 1,2 1,0 1,6 10,3

Medelskillnaden av temperaturen mellan fordonsdata och temperaturen på 2 m höjd från VViS är

lägre än mellan fordonsdata och temperaturen från MESAN. Även standardavvikelsen är mindre för

skillnaden mellan fordonsdata och 2 m temperaturen från VViS. Dessa värden visas i tabell  2 och

dessa resultat visar att det representativa felet är större för jämförelse med MESAN än med VViS.

Medelvärdet av temperaturskillnaden, som visas i tabell 2, är större i centrum än utanför centrum,

vilket påvisar det representativa felet mellan fordonsdata och MESAN.

 4.3 Mikrometeorologiska faktorer på temperaturdata
Nu undersöks hur skillnad mellan de olika temperaturerna kan tolkas som följd av meteorologiska

faktorer.  Figur  17  visar  en  karta  över  Göteborgsområdet  med  temperaturdifferensen  mellan  de

fordonsbaserade  temperaturmätningarna  och  MESAN-temperaturen  för  dataset  2.  Den  svarta

fyrkanten i figuren markerar det område som i det här projektet räknas med i området för Göteborg

centrum. Området utanför fyrkanten räknas som utanför Göteborg centrum. Temperaturdifferensen är

generellt större i centrum med 2-3 graders skillnad jämfört med utanför centrum där skillnaden är 0-2

grader Celsius. Längs en del större vägar utanför centrum är skillnaden också relativt stor. Detta visar

på  ett  större  representationsfel  mellan  bilmätningarna  och  MESAN  i  centrum  och  ett  mindre

representationsfel utanför centrum. Figur 18 visar temperaturdifferensen mellan de två temperaturerna

för dataset 2, i diagrammet i a) för Göteborg centrum och för området utanför Göteborg centrum i

diagrammet  i  b).  Medelvärdet  för  temperaturdifferensen  i  centrum  är  2,0  grader  Celsius  och

standardavvikelsen  är  1,3.  Utanför  centrum  är  medelskillnaden  1,2  grader  Celsius  och

standardavvikelsen är 1,0 grader. Både medelskillnaden och standardavvikelsen är betydligt mindre

för temperaturdifferensen utanför Göteborg centrum än i  centrum.  Genom att  göra Student's  t-test

erhålls det  absoluta  t-värdet  153,2,  vilket  är  väldigt  högt.  Skillnaden  mellan  väntevärdena  för

temperaturskillnaden i centrum och utanför är statistiskt signifikant med en konfidensnivå på 99,9 %.
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Figur 17. Temperaturskillnaden  mellan  de  fordonsbaserade  mätdata  och  data  från  MESAN för  dataset  2  i
Göteborgsområdet. Den svarta fyrkanten markerar det som i projektet räknats som Göteborgs centrum.

Figur 18. (a) Temperaturdifferensen mellan de fordonsbaserade mätdata och data från MESAN för Göteborgs
centrum för dataset 2. (b) Temperaturdifferensen mellan de fordonsbaserade mätdata och data från MESAN för
området utanför centrum i för dataset 2. 

 

Molnigheten kan ses som indikator på mängden solinstrålning, eftersom det är en av de viktigaste

parametrarna som styr hur mycket solinstrålning som släpps in mot marken. Solinstrålningen är en

viktig del  i  energibudgeten som beskrivs i  avsnitt  2 i  den här rapporten.  Mer solinstrålning höjer

nettostrålningen  vilket  enligt  energibalansen  ger  en  ökning  av  marktemperaturen  och  även

lufttemperaturen.  Medelvärdet  samt  standardavvikelsen  av  temperaturdifferensen,  mellan  de

fordonsbaserade mätningarna och MESAN-modelldata, per åttondels molnighet visas för olika fall i

appendix i figurerna I, II, III och IV. Den största skillnaden mellan temperaturdifferensen för 0 % och

100 % molnighet finns under dagtid under vinterhalvåret och detta visas i figur 19. Samma metod med

t-test  som ovan  används  för  jämförelsen  mellan  noll  till  en  åttondels  molnighet  och  sju  till  åtta

åttondelars  molnighet. Det  beräknade  t-värdet  är  42,8  vilket  indikerar  att  skillnaden  mellan

väntevärdena för temperaturskillnaden vid under en åttondels molnighet och över sju åttondelar är

statistiskt signifikant med en konfidensnivå på 99,9 %. Detta visar på att temperaturskillnaden mellan

bildata och modelldata delvis beror på molnigheten i det här fallet, under dagtid på vintern.

25



Figur  19.  Sambandsdiagram  mellan  temperaturskillnaden  för  bildata  och  modelldata  och  molnighet  från
modellen för dataset 1.

Figur 20. (a) Sambandsdiagram mellan temperaturskillnaden för bildata och modelldata och relativ luftfuktighet
från modellen för dataset 1. (b) Sambandsdiagram mellan temperaturskillnaden för bildata och modelldata och
relativ luftfuktighet från modellen för dataset 2.

I avsnitt 2 beskrivs det latenta värmeflödet som en term i energibalansen. Ett mindre flöde att latent

värme  gör  att  energibalansen  sker  genom  en  ökning  av  markytans  temperatur  och  även

lufttemperaturen på 2 m höjd. En högre relativ luftfuktighet kan indikera på ett mindre flöde av latent

värme, även om andra faktorer också påverkar, och därför också en högre lufttemperatur. Figur 20

visar  på  rollen  av  relativ  luftfuktighet  för  temperaturskillnaden  mellan  fordonsbaserade  data  och
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modelldata från MESAN. I  20 a)  visas ett  sambandsdiagram för  dataset  1.  Temperaturdifferensen

minskar här med ökad relativ fuktighet. Skillnaden varierar med över 1 grad Celsius mellan låg och

hög  relativ  luftfuktighet.  I  20  b)  visas  sambandsdiagram  för  dataset  2.  Här  förändras

temperaturdifferensen inte med ökad relativ fuktighet.  En svag minskning av differensen visas vid

60 % luftfuktighet, men här finns inte mycket mätdata. För dataset 1 har samma signifikanstest som

ovan använts.  Det  beräknade t-värdet  är  34,9 vilket  indikerar att  skillnaden är  signifikant  med en

konfidensnivå  på  99,9  %.  Det  visar  på  att  för  dataset  1  påverkar  den  relativa  luftfuktigheten

temperaturskillnaden mellan bildata och modelldata.

 4.4 Jämförelse av friktion
Kartläggning av friktionskoefficienten, samt jämförelse av friktionskoefficienten och temperaturdata

visas i figurerna 21 till 24. En sammanställning av jämförelserna i statistiska mått visas i tabell 3.

Månadsmedelvärdena av friktionskoefficienten i Göteborgsområdet för både dataset 1 och 2 visas i

figur 21. Juni var en månad med väldigt högt månadsmedelvärde av friktionskoefficienten på de flesta

vägsträckorna. På några få korta sträckor var friktionskoefficienten nere på 0,2 i juni. Februari var en

månad med generellt lägre månadsmedelvärde ända ner på 0,3 på korta sträckor men också upp mot

1,0 på andra korta sträckor.

Dygnsvariationen  av  friktionskoefficienten  i  Göteborgsområdet  visas  i  figur  22  för  mars  och

november. Variationerna över dygnet är små och standardavvikelsen är väldigt hög. Största skillnaden

mellan månaderna är mellan kl 04 och kl 06. Då är friktionskoefficienten som högst för mars månad

på ca 0,8 och som lägst för november på runt 0,7. Andra skillnader mellan månaderna är mellan kl 00

och kl 4 då friktionskoefficienten är som lägst för mars på ca 0,7 och som högst för november på runt

0,8. Mellan kl 16 och kl 18 finns en liten topp i november och istället en liten dipp i mars.

I  grafen  i  figur  23  a)  visas  sambandsdiagram  mellan  de  fordonsbaserade  mätningarna  av

friktionskoefficienten och av temperaturen för dataset 1. Det röda strecket i figuren är medelvärdet

uppdelat i tio segment och det blåa skuggade området markerar plus och minus en standardavvikelse

för  varje  segment.  Det  gröna  strecket  i  figuren  är  en  regressionslinje  som beräknat  med  minsta-

kvadrats-anpassning.  Det  ser  ut  att  finnas  en  positiv  korrelation  mellan friktionskoefficienten  och

temperaturen  där  lutningen  på  regressionslinjen  är  nära  0  och korrelationskoefficienten  är  0,22.

Resultatet  visar  på  att  friktionskoefficienten  inte  korrelerar  med  de  fordonsbaserade

temperaturmätningarna. I grafen i figur 23 b) visas sambandsdiagrammet mellan de fordonsbaserade

mätningarna av friktion och temperaturen från MESAN för dataset 1. Även här ser det ut att finnas en

positiv  korrelation  och  också  här  har  regressionslinjen  en  lutning  som  är  väldigt  nära  0.

Korrelationskoefficienten,  r-värdet  är  0,20  vilket  visar  på  att  friktionskoefficienten  och  MESAN-

temperaturen inte korrelerar.
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Figur 21. Månadsmedelvärden av friktionskoefficienten i Göteborgsområdet för dataset 1 (februari till augusti)
och dataset 2 (november).

28



Figur 22. Dygnsvariationen av friktionskoefficienten i Göteborgsområdet i mars i diagram (a) och i november i
diagram (b). Data kommer från dataset 1 för mars och från dataset 2 för november månad.

Figur 23. Sambandsdiagram mellan fordonsbaserade mätningar av friktionskoefficient och temperatur i (a) och
fordonsbaserade mätningar av friktionskoefficienten och temperatur från MESAN i (b) för dataset 1. 

Figur 24. Sambandsdiagram mellan fordonsbaserade mätningar av friktionskoefficient och temperatur i (a) och
fordonsbaserade mätningar av friktionskoefficienten och temperatur från MESAN i (b) för dataset 2.
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För  dataset  2  visas  sambandsdiagrammet  mellan  den  uppmätta  friktionskoefficienten  och  den

uppmätta temperaturen i  figur 24 a).  Det  röda strecket  i  figuren är  det  beräknade medelvärdet  av

friktionen uppdelat i tio segment. Det gröna strecket är regressionslinjen, vilken har en lutning nära 0.

Korrelationskoefficienten är 0,20 och därmed är korrelerar inte heller friktionskoefficienten med den

fordonsbaserade  mätningen  av  temperaturen  för  dataset  2. Grafen  i  figur  24  b)  visar

sambandsdiagrammet  mellan  den  fordonsbaserade  mätningen av  friktionen och  temperaturen  från

MESAN för dataset 2. Lutningen av regressionslinjen är även här nära 0 och korrelationskoefficienten

är 0,17. Resultatet visar på att friktionskoefficienten inte heller korrelerar med MESAN-temperaturen

för dataset 2.

Friktionskoefficienten  från  fordonsmätningarna  korrelerar  inte med  den uppmätta  temperaturen

eller temperaturen från MESAN varken för dataset 1 eller dataset 2. I den här undersökningen visar

friktionskoefficienten  inte  heller  någon korrelation med  de  andra  meteorologiska  parametrarna:

daggpunktstemperatur,  molntäcke,  relativ  luftfuktighet,  regn  och  snö  för  olika  temperaturer  vid

snöfallet. Figurerna med dessa resultat finns i appendix, figur V och VI.

Friktionskoefficienten  korrelerar  inte  heller med  2  m  temperaturen  eller  vägytans  temperatur

uppmätt av VViS-stationerna i Göteborgsområdet för dataset 1 eller dataset 2. Dessa fyra jämförelser

har alla en korrelationskoefficient under 0,5 och spridningen är för stor för att ett signifikant samband

ska kunna påvisas. Dessa jämförelser visas i appendix i figur VII och IX.

Jämförelserna mellan friktionskoefficienten och nederbörden från VViS-stationerna har för lite data

för att undersöka samband mellan dem. Detta gäller både nederbörden i form av regn och snö och för

dataset 1 och dataset 2. Dessa jämförelser finns i appendix, figur VIII och X.

I  det  här  projektet  har  ingen korrelation hittats  mellan  friktionskoefficienten  och  temperaturen

varken  från  fordonsmätningarna  eller  MESAN.  Ingen  korrelation  har  heller  hittats  mellan

friktionskoefficienten och andra meteorologiska parametrar.  För alla jämförelser  som har gjorts  är

korrelationskoefficienten  under  0,5,  vilket  visas  i  tabell  3.  Lutningen  av  regressionslinjerna  som

anpassats till mätdata vid de olika undersökningarna av friktionskoefficienten är antingen väldigt nära

0 eller väldigt högt. Lutningarna visas också i tabell 3.
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Tabell 3. Jämförelse av regressionslinjerna mellan friktionskoefficienten och olika temperaturdata.

Friktionskoefficient 
och temperaturdata

Data-
set

Figur Lutning Skärnings-
punkt

r-värde Standard-
fel

Friktion & bil 1 23a 4,03e-3 0,73 0,22 5,31e-5

Friktion & bil 2 24a 7,52e-3 0.74 0,20 7,69e-5

Friktion & MESAN 1 23b 3,98e-3 0.73 0,20 5,76e-5

Friktion & MESAN 2 24b 6,23e-3 0.75 0,17 7,67e-5

Friktion & VViS 2m 1 VIIa 0,01 0,72 0,49 8,61e-4

Friktion & VViS 2m 2 IXa 0,02 0,69 0,45 1,07e-3

Friktion & VViS 0m 1 VIIb 7,71e-3 0,71 0,48 6,42e-4

Friktion & VViS 0m 2 IXb 9,32e-3 0,73 0,24 1,32e-3

Friktion & VViS regn 1 VIIIa 30,52 0,69 0,61 2,90

Friktion & VViS regn 2 Xa 12,75 0,76 0,23 6,22

Friktion & VViS snö 1 VIIIb -17,60 0,80 -0,18 13,95

Friktion & VViS snö 2 Xb 0,91 0,64 0,03 7,39
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 5 Diskussion

 5.1 Databehandling

Det finns ingen standard för bearbetningen av de fordonsbaserade mätningarna som använts i den här

studien. Mätdata har innehållit testdata och felvärden som har sorterats bort. Det hade underlättat vid

kvalitetskontrollen om det funnits ett standardiserat dataformat. Det hade även varit bra om formatet

också innehöll en flagga som används för intern kvalitetskontroll. Exempelvis hade en sådan flagga

kunna få ett värde om mätdata är testdata eller ett annat värde om det är problem med instrumentet.

Flaggan hade också kunnat markera alla mätvärden där skillnaden till MESAN-temperaturen är över

ett givet värde eller markera alla mätvärden utanför tre standardavvikelser.

Den procentuella mängd feldata inklusive testdata som har tagits bort i den här studien är 36,41 %

för dataset 1 och 1,78*10-3 % för dataset 2. Genom en standardiserad kvalitetskontroll hade kanske

mer data tagits bort, vilket hade kunnat givit mer pålitliga resultat eller eventuellt hade färre data tagits

bort och gjort att data hade visat bättre signifikans i resultaten.

Datatäckningen i både tid och rum är ibland väldigt bra och ibland väldigt bristfällig. Hur mycket

mätdata  det  behövs  beror  på  vilket  tillämpning  som  data  ska  användas  till.  Anledningen  till

områdesbegränsningen i det här projektet beror på att antalet fordon var begränsad vilket resulterade i

att för få observationer funnits på andra platser. Även tidsspannen som använts i projektet är utvalda

där observationer funnits tillgängligt. Det hade varit intressant att kunna göra en studie som innefattar

mer kontinuerligt insamlad mätdata samt mätdata från årets alla månader. Under arbetets gång fanns

kontakt med fler leverantörer som visade stort intresse men som inte levererade data i tid. Detta kan ha

varit p.g.a. problem med leverans av stora datamängder, rättigheter och etiska frågor, prioritet eller

kostnadsproblem.

 5.2 Temperatur

Den av fordonen uppmätta temperaturen följer samma mönster som temperaturen både från MESAN

och från VViS-stationerna. Skillnaden är att den uppmätta temperaturen oftast mäter någon till några

grader varmare än temperaturen från MESAN och 2 m temperaturen från VViS kan bero på flera olika

anledningar.

De  fordonsbaserade  mätningarna  och  MESAN-temperatur  gäller  för  olika  höjder,  vilket  skulle

kunna bidra till  temperaturdifferensen mellan dem.  MESAN har temperaturdata för 2 m höjd och

bilarna mellan ca 15 cm och 1 m, vilket ger 1 m eller mer i skillnad i mäthöjd. En högre temperatur

närmast  vägen  under  dagtid  beror  på  att  solstrålningen  värmer  marken  och  att  marken  emitterar

sensibel värme. En lägre temperatur närmast vägen beror istället på att utstrålningen från marken är

kraftigare  än instrålningen och en inversion uppstår,  vilket  vanligtvis sker under  natten.  Eftersom
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bilarna som mäter rör på sig, om de inte står tillfälligt stilla exempelvis vid trafikljus, bildas turbulens

kring bilen. Detta gör att luften blandas om och temperaturen delvis jämnas ut. Även vinden hjälper

till  med  detta.  Att  mätningen  sker  på  olika  höjder  under  2  m,  kan  alltså  ge  en  liten  skillnad  i

temperatur. Denna skillnad kan vara svår att upptäcka i temperaturdata.

Att det finns en skillnad mellan temperaturmätningarna på 2 m och 0 m från VViS-stationerna

beror mest  på att  mätningarna vid 2 m mäter  luftens temperatur  och mätningarna vid 0 m mäter

markens temperatur. Markytans temperatur kan både värmas upp och kylas ned snabbare än luften.

Skillnaden  påverkas  även  av  stationernas  placeringar,  eftersom  de  är  placerade  där

marktemperaturerna är extrema, exempelvis vid köldhål. VViS-stationerna mäter även temperaturen

med en decimals noggrannhet vilket gör att mindre temperaturskillnader mellan mätningarna på 2 m

höjd och vid markytan kan upptäckas.

Vägen  har  ofta  ett  lägre  albedo,  som  gör  att  vägen  reflekterar  mindre  strålning, än  de

omkringliggande ytorna. Vägen absorberar istället mer strålning vilket gör att vägen värms upp. Detta

gör i sin tur att vägen avger sensibel värme som värmer upp luften nära vägen där fordonet mäter,

enligt energibudgeten i avsnitt  2 i den här rapporten. Detta bidrar till  en temperaturdifferens , som

borde vara tydligare under dagtid och gärna vid molnfri himmel. Även här jämnas temperaturen över

vägen och  temperaturen  över  den  omgivande  miljön  ut  av  vinden och  av  turbulensen  skapad av

fordonen, vilket gör det svårt att mäta differensen med en upplösning på 1 grad Celsius. Ett teoretiskt

värde av temperaturskillnaden vid förändrat albedo har beräknats och finns i appendix c i den här

rapporten. Om albedot ändras 0,1, vilket är skillnaden mellan en asfalterad yta och en gräsyta, kan

temperaturen ändras upp till 11 grader Celsius (SMHI, 2015c). Denna beräkning är väldigt förenklad

och tar exempelvis inte hänsyn till luftens omblandning.

Om vägens omgivning innehåller vegetation sker inte samma evapotranspiration över vägen som i

den omgivande miljön. Vegetationen avger mer vattenånga som kyler ner luften vilket resulterar i att

en  högre  temperatur  borde  kunna  mätas  över  vägen  jämfört  med  omgivningen  om  luften  inte

blandades om. Eftersom luften blandas om är detta inte lätt att se om mätningen inte görs på en stor

asfalterad yta, exempelvis på ett flygfält. På samma sätt som temperaturskillnaden för förändrat albedo

kan temperaturförändringen för olika mycket latent värmeflöde beräknas, om tillgång till värden för

det latenta värmeflödet finns.

Att  skillnaden mellan  de  fordonsbaserade  mätningarna  av  temperaturen  och  temperaturen  från

MESAN  inte  är  normalfördelad  beror  på  att  det  inte  endast  är  slumpmässiga  fel  som  utgör

temperaturskillnaden utan att det också finns en koppling till fysiken. Vägen kan värmas upp mycket

mer  än  vad  den  kan  kylas  ned.  Detta  beror  på  effekten  från  vägens  albedo  och  brist  på

evapotranspiration, som båda nämnts ovan, samt påverkan av molntäcket.

MESAN har en upplösning på 2,5 x 2,5 km och visar det generella värdet eller medelvärdet för den

ytan, vilket gör att vissa lokala variationer kan missas, men som de fordonsbaserade mätningarna kan

hitta. Modelltopografin skiljer sig från den verkliga topografin. Detta bidrar till ett representationsfel
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som kan ge en temperaturdifferens. Exempel på lokala variationer som kan missas i modellen men

upptäckas i de fordonsbaserade mätningarna är variationer i det latenta värmeflödet och variationer i

molnighet.  Båda  dessa  meteorologiska  faktorer  påverkar  temperaturdifferensen mellan  bildata  och

modelldata.  Ett  annat  exempel  är  en  stadsvärmeö  som  är  ett  typiskt  exempel  på  ett

mikrometeorologiskt fenomen som kan missas av modellen. En gridruta kan exempelvis till största del

bestå av öppna fält men det ena hörnet består av en del av en stad. Gridrutan har då en temperatur som

representerar temperaturen över de öppna fälten. Om ett fordon passerar stadsdelen i gridrutan mäter

det temperaturen där vilken kan skilja sig från temperaturen över de öppna fälten. Här är det fordonet

som  mäter  upp  rätt  temperatur  på  den  platsen  och  modellen  visar  fel.  I  det  här  projektet  har

Göteborgsområdet använts för undersökningen. Vid jämförelsen av temperaturdifferensen i Göteborg

centrum och utanför centrum var skillnaden ungefär 1 grad Celsius, som är inom ramen för en typisk

stadsvärmeö, vilket betyder nästan en halvering av skillnaden. Det skulle kunna vara så att hela det

valda  området  ligger  innanför  gränsen  för  en  stadsvärmeö.  Detta  borde  i  så  fall  göra  att  de

fordonsbaserade mätningarna alltid mäter högre temperaturer än modellen om en stadsvärmeö uppstår.

Om  mer  mätdata  på  landsbygden  hade  varit  tillgänglig  hade  det  varit  intressant  att  jämföra  de

resultaten med resultaten för Göteborgsområdet i det här projektet. Då skulle man kunna undersöka

vägens mikrometeorologi på ett bättre sätt utan påverkan av en potentiell stadsvärmeö. I ett sådant fall

kanske temperaturdifferensen skulle minska ännu mer.

När temperaturen förändras snabbt med tiden, exempelvis när solen har gått ner kan temperaturen

sjunka snabbt, blir det inte representativt att jämföra fordonsbaserade mätdata med MESAN-data från

närmaste  heltimme.  Genom att  istället  interpolera  MESAN-data  mellan  heltimmarna  kan  ett  mer

representativt värde fås. Detta kan göras enkelt exempelvis genom linjär interpolering mellan kvart

över och kvart i eller mer avancerat om så önskas. Eftersom närmaste heltimme används kan det leda

till en större differens mellan den uppmätta temperaturen och MESAN-temperaturen som har använts

vid jämförelsen i den här studien.

Fordonens  temperaturmätare  kan  ta  tid  att  anpassa  sig  till  omgivningen  vilket  kan  generera

avvikelser när skarpa temperaturförändringar inträffar.  Det kan också påverka temperaturskillnaden

mellan fordonsobservationerna och temperaturen från MESAN och från VViS.

Även  mätningarna  från  VViS-stationerna  jämfört  med  modellen  borde  ge  representationsfel

eftersom stationerna inte är utplacerade för att representera ett större område. Vid jämförelse med de

fordonsbaserade temperaturmätningarna förekommer inte samma representationsfel  eftersom det  är

punktmätningar  gjorda  inom samma område.  Bilmätningarna visar  en  temperatur  som är  närmare

temperaturen  från  VViS-stationerna  än  från  MESAN.  För  dataset  2  är  medelvärdet  av  skillnaden

mellan  fordonsdata  och  VViS  under  1  grad  Celsius,  vilket  är  mer  än  en  halv  grad  lägre  än  för

jämförelsen med MESAN för dataset 2.

Dygnsvariationen av temperaturskillnaden mellan bildata och modelldata samt mellan bildata och

VViS-data skiljer sig över året. Under sommar- och vårmånaderna är skillnaden större under dagen
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och lägre under natten. På hösten varierar inte temperaturskillnaden lika mycket över dygnet, men

skillnaden  är  lite  lägre  under  dagen  än  under  natten.  Enligt  resultaten  skiljer  sig  temperaturerna

generellt mer vid högre temperaturer. Detta visas även här i dygnsvariationen, eftersom det är högre

temperatur under sommaren. Att temperaturskillnaden blir större vid högre temperaturer kan bero på

att det är mer solinstrålning då som påverkar mikrometeorologin, som har diskuterats ovan. Det skulle

även kunna vara ett  instrumentfel  om det  är så att  mätinstrumenten på fordonen inte mäter högre

temperaturer lika exakt p.g.a. att bilen inte är tillräckligt strålningsskyddad.

Vissa av de nämnda temperaturdifferenserna kan vara systematiska mätfel som går att korrigera

bort  för  att  få  ett  fel  som är  jämnare  och  som kan  bortses  från  om tillräckligt  många  bilar  gör

mätningar.  Det  kan  även  finnas  instrumentfel,  som  exempelvis  beror  på  biltyp  eller  på  hur

instrumenten monteras, som är systematiska som också bidrar till felet i data från de fordonsbaserade

mätningarna. Om mer information om instrumenten fanns, samt mer data, hade dessa systematiska fel

kunnat undersökas och också korrigeras bort för att få mer korrekta mätvärden.

Vid den statistiska analysen har t-värden beräknats med ett signifikanstestet. Dessa t-värden har

ofta  blivit  väldigt  höga.  Vid  beräkningar  med t-test  ska oberoende mätningar  användas.  I  det  här

projektet tas inte hänsyn till detta då många mätningar är beroende av varandra p.g.a. att mätningarna

görs nära varandra både i rum och tid. För dataset 2 där flera fordon gör mätningar blir värdena något

mer oberoende och t-värdet bör bli lite mer pålitligt. Vid jämförelserna med mätningar från VViS-

stationerna blir mätningarna mer oberoende. Detta är tack vare att endast de efterföljande mätningarna

som är inom rätt avstånd till en station används och resten ignoreras, vilket medför att inte lika många

efterföljande mätningar görs och t-värdet bör bli mer pålitligt.

 5.3 Friktion
Genom att  göra en kartläggning av friktionskoefficienten kan man studera hur mikrometeorologin

påverkar samhället  klimatologiskt.  Då skulle man få fram vilka vägsträckor som oftare är  halare,

fuktigare respektive torrare, snarare än vilka vägsträckor som måste underhållas vid det givna tillfället.

I den här studien undersöktes månadsmedelvärdet av friktionskoefficienten för februari till  augusti

samt för november. Resultatet visar att friktionskoefficienten inte varierar mycket mellan månaderna

och det kan ha flera orsaker.

För att göra en sådan klimatologisk undersökning hade det varit bättre med mer mätdata. Det hade

också varit intressant att göra en sådan undersökning med fler vintermånader. Förslagsvis längre norrut

i  landet  där  det  är  vanligare  med  mer  snö,  för  att  bättre  kunna  undersöka  relationen  mellan

friktionskoefficienten  och  olika  mängder  och  typer  av  snö.  Att  undersöka  en  sådan  relation  är

komplicerat, till stor del p.g.a. mänsklig påverkan.

Om det är halt på vägarna kommer de som sköter halkbekämpningen förmodligen att sanda eller

salta de sträckorna.  Detta resulterar  i  att  det  inte syns i  figurerna att  det  är  halt  på de sträckorna

eftersom den halkan är åtgärdad. Detta kan främst påverka de perioder då man är redo för halka och
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snabbt åtgärdar detta, exempelvis mitt i vintern. I början och slutet av vintersäsongen när halkan kan

komma mer sällan och oregelbundet kan det ta längre tid att åtgärda. Detta kan resultera i att man kan

se hala sträckor under dessa perioder.

En del vägsträckor inne i städer är uppvärmda på vintern, vilket också ger ett missvisande resultat.

På dessa sträckor är friktionskoefficienten mycket högre om det är snö och halt i området men den

uppvärmda vägsträckan är bar och torr.

Vissa sträckor där många bilar kör kan också bli  missvisande.  Om vägen är snötäckt blir snön

tillpackat, vilket gör att friktionskoefficienten minskar och väglaget blir halare. Om temperaturen är

nära noll och det ligger ett tunnare snötäcke på vägen kan bilarnas däck värma upp vägen en aning när

de kör där. Det kan vara tillräckligt mycket tillsatt värme för att istäcket i hjulspåren ska smälta bort

helt och halkan försvinna. Om istäcket istället inte smälter bort helt, utan det bildas ett vattenlager

ovanpå isen blir friktionskoefficienten istället mindre och vägen halare. Dessa scenarion gäller främst

vid korsningar där fordonen både gör inbromsningar och accelererar,  som värmer upp vägen mer.

Denna värme tillkommer p.g.a. att friktionskoefficienten mellan däck och underlag ökar och energin

övergår i värme. Eftersom friktionskoefficienten ökar vid dessa inbromsningar och accelerationer blir

korsningar mer komplicerade att undersöka.

Sättet som används för att mäta friktion skulle i vissa fall kunna vara missvisande. Om väglaget är

halt och speciellt om halkan är synlig eller om det har varnats för halka kan det göra att förarna av

fordonen anpassar sin körning för halt väglag. Förarna kör då inte lika snabbt som de annars skulle

gjort och minskar därför friktionskoefficienten. 

Dygnsvariationen av friktionskoefficienten i Göteborgsområdet skiljer sig inte så mycket mellan

mars och november. Friktionskoefficienten pendlar mellan ca 0,7 och 0,8 för båda månaderna. Att

friktionskoefficienten är något högre under dagen i mars kan bero på att temperaturen i mars oftast var

högre än noll grader. Under nätterna när temperaturen var som lägst blev det ibland runt noll grader

och om vägen då var fuktig kan den fläckvis ha fryst på vilket ger en lägre friktionskoefficient.  I

november var temperaturen oftare kring noll grader flera dygn, alltså även dagtid. Detta skulle kunna

förklara varför inte samma mönster visas i dygnsvariationen av friktionskoefficienten i november.

Många mänskliga faktorer påverkar friktionskoefficienten. Detta samt tillgången till endast en liten

datamängd resulterade i att en signifikant korrelation mellan friktionskoefficienten och meteorologiska

parametrar inte kunde hittas.

 5.4 Vidare undersökningar

I nuläget finns inte någon standard för bearbetningen av data. Det skulle vara bra om man kan ta fram

ett  standardiserat  dataformat  och  en  flagga  för  kvalitetskontrollen  till  den  mätdata  som fås  från

fordonen.

För det här projektet användes fordonsbaserade temperaturmätningar utan någon decimal. Det är

viktigt  att  utnyttja  noggrannheten  som  instrumenten  förmodligen  kan  leverera  genom  att  spara
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temperaturdata med en decimal. Det hade givit en mer rättvis jämförelse mellan temperaturen från de

olika källorna.

Vid jämförelsen av den uppmätta temperaturen och temperaturen från MESAN användes data från

närmaste heltimme i MESAN. Detta gjordes eftersom MESAN bara har nya värden varje heltimme.

Istället hade en interpolation mellan de närmaste två timmarna kunnat göras. Det hade exempelvis

kunnat  vara  en  linjär  interpolation  mellan  kvart  över  och  kvart  i  för  att  förhoppningsvis  minska

skillnaden mellan biltemperaturen och MESAN-temperaturen.

Topografin i MESAN följer inte den verkliga topografin. Det skulle vara intressant att ta hänsyn till

detta representationsfel och göra underökningen med en höjdanpassning till den verkliga topografin.

Den här undersökningen är begränsad till Göteborgsområdet. Det hade varit intressant att göra en

temperaturstudie längs en vägsträcka på landsbygden utan potentiell påverkan från en stadsvärmeö. Då

hade  möjligtvis  resultaten  för  vägens  mikrometeorologi  kunnat  göras  tydligare.  I  samband  med

mikrometeorologin vore det också intressant att få mätningar av solstrålning, molnighet, turbulens och

latent värmeflöde för att bättre kunna undersöka energibudgeten vid marken.

Det hade varit intressant att göra en studie som också innefattar en hel vintersäsong framför allt för

undersökningen av friktionskoefficienten men också för temperaturen.  Den uppmätta temperaturen

skiljer sig mer från MESAN-temperaturen och VViS-temperaturen vid högre temperaturer och därför

hade det varit intressant att göra en liknande undersökning även under vintermånaderna.

För  friktionskoefficienten  hade  det  varit  intressant  att  undersöka  samband  med  olika  typer  av

nederbörd genom att dela upp i regn, underkylt regn, snöblandat regn och snö. I det här projektet har

för lite mätdata med nederbörd funnits tillgänglig.

Det  hade  också  varit  intressant  att  använda  fler  parametrar  från  MESAN för  jämförelse  med

friktionskoefficienten. En sådan väderparameter är underkylt regn och en annan är molnhöjd. Genom

att  veta  molnhöjd  och  tid  på  dygnet  kan  man  undersöka  påverkan  på  friktionskoefficienten  av

utstrålningen från marken samt solinstrålningen.

Vid undersökningen av friktionskoefficienten hade en modell som tar in mänskliga faktorer varit

intressant att ha. Modellen hade kunnat ge information om snöröjning, olika sorters halkbekämpning

eller trafikdensitet.

Vid tillgång av mer mätdata samt mer förståelse av mätdata, som fås från fler undersökningar likt

den här studien, är en viktig vidare studie att integrera fordonsmätningarna i assimilations-processer.

En  intressant  undersökning  skulle  kunna  vara  att  jämföra  analysen  från  MESAN-modellen  där

fordonsmätningarna används med analysen från MESAN som den är i nuläget.
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 6 Slutsats

 6.1 Datamängd och databehandling

 Mest mätdata tillgänglig för det här projektet är från Göteborgsområdet och under dagtid, men

väldigt ojämnt fördelat över månaderna.

 Mer mätdata samt mer kontinuerlig mätdata i både tid och rum hade gjort det möjligt att få

fram fler resultat och även gjort det möjligt att utföra fler jämförelser.

 Eftersom det  inte  finns  någon standardiserad metod för  databehandling av fordonsbaserad

mätdata behövdes det sökas fram en metodik. Arbetet har lett fram till en första metod för

sådan databehandling.

 6.2 Temperatur

 De fordonsbaserade mätningarna visar  en signifikant  korrelation med MESAN och VViS-

mätningar. Lutningen av regressionslinjen ligger nära 1. Generellt  mäts högre temperaturer

med fordon än temperaturen från de andra två källorna.

 Skillnaden mellan fordonsmätningarna och modellen beror till stor del på att undersökningen

är  gjord  i  Göteborgsområdet  där  det  mikrometeorologiska  fenomenet  stadsvärmeö

förekommer som inte representeras explicit i modellen. Detta visas även i jämförelsen mellan

skillnaden i temperatur i och utanför centrum, där skillnaden är störst i centrum.

 Temperaturdifferensen mellan fordonsmätningarna och de andra temperaturdata är större för

högre temperaturer.  Under vår och sommar är  temperaturskillnaden större under dagen än

under  natten,  vilket  beror  på  att  solinstrålningen  är  störst  då  och  det  påverkar

mikrometeorologin  genom albedo  och  minskad  evapotranspiration  över  gatan.  Ytterligare

påverkan kan uppstå p.g.a. att  mätinstrumentet i  bilen inte är ordentligt strålningsskyddad.

Under hösten är skillnaden inte lika stor som under sommaren, men differensen är lite större

under natten än under dagen. Detta beror på utstrålningen från marken.

 Markytans  temperatur  från  VViS-stationerna  är  oftast  högre  än  temperaturen  från

fordonsmätningarna under sommaren och lägre under hösten. Det stämmer bra överens med

temperaturskiktningen över vägen och energibalansen för marken och atmosfären.

 6.3 Friktion

 En klimatologisk kartläggning av friktionskoefficienten har gjorts för månaderna februari till

augusti samt för november, där endast en liten skillnad finns mellan månaderna. Vilket till stor

del beror på att det endast fanns få observationer med snö.
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 Det är svårt att  hitta samband mellan friktionskoefficienten och meteorologiska parametrar

som temperatur, molnighet och nederbörd p.g.a. mänsklig påverkan på vägen. En ytterligare

anledning till det i det här projektet är både att tidsperioden är kort men också att endast en

liten mängd friktionsdata vid olika typer av nederbörd fanns att tillgå.
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Appendix A - Figurer

Figur I. Sambandsdiagram mellan molntäcke och temperaturdifferens (fordon och MESAN) för dataset 1 för
hela perioden (vänster), under sommaren (mitten) och under vintern (höger). 

Figur II. Sambandsdiagram mellan molntäcke och temperaturdifferens (fordon och MESAN) för dataset 2 för
hela perioden (vänster), under dagtid (mitten) och under nattid (höger).

Figur III. Sambandsdiagram  mellan molntäcke och temperaturdifferens (fordon och MESAN) för  dataset  1
under  sommardagar  (uppe  till  vänster),  sommarnätter  (uppe  till  höger),  vinterdagar  (nere  till  vänster)  och
vinternätter (nere till höger). 

44



Figure IV.  Sambandsdiagram mellan molntäcke och temperaturdifferens (fordon och MESAN) för dataset 2.
Skillnad mellan i centrum (uppe till vänster) och utanför centrum (uppe till höger). Skillnad i centrum (mitten till
vänster) och utanför (mitten till höger) under dagen. Skillnad i centrum (nere till vänster) och utanför (nere till
höger) under natten.
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Figur  V. Sambandsdiagrammen  mellan  de  fordonsbaserade  mätningarna  av  friktionskoefficienten  och
meteorologiska  parametrar  från  MESAN  för  dataset  1.  Fyra  olika  fall  av  snöfall:  allt  snöfall,  snöfall  när
temperaturen är noll grader och snöfall när temperaturen är under noll och snöfall när temperaturen är över noll
grader.
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Figur  VI. Sambandsdiagrammen  mellan  de  fordonsbaserade  mätningarna  av  friktionskoefficienten  och
meteorologiska  parametrar  från  MESAN  för  dataset  2.  Fyra  olika  fall  av  snöfall:  allt  snöfall,  snöfall  när
temperaturen är noll grader och snöfall när temperaturen är under noll och snöfall när temperaturen är över noll
grader.
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Figur VII. Sambandsdiagram mellan friktionskoefficienten och 2 m temperaturen från VViS-stationer (vänster)
och  sambandsdiagram  mellan  friktionskoefficienten  och  0  m  temperaturen  från  VViS-stationer  (höger)  för
dataset 1. Den gröna linjen är en regressionslinje.

Figur VIII. Sambandsdiagram mellan friktionskoefficienten och nederbördsmängd i form av regn från VViS-
stationer (vänster) och sambandsdiagram mellan friktionskoefficienten och nederbördsmängd i form av snö från
VViS-stationer (höger) för dataset 1. Den gröna linjen är en regressionslinje.
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Figur IX. Sambandsdiagram mellan friktionskoefficienten och 2 m temperaturen från VViS-stationer (vänster)
och  sambandsdiagram  mellan  friktionskoefficienten  och  0  m  temperaturen  från  VViS-stationer  (höger)  för
dataset 2. Den gröna linjen är en regressionslinje.

Figur X. Sambandsdiagram mellan  friktionskoefficienten  och  nederbördsmängd i  form av  regn  från  VViS-
stationer (vänster) och sambandsdiagram mellan friktionskoefficienten och nederbördsmängd i form av snö från
VViS-stationer (höger) för dataset 2. Den gröna linjen är en regressionslinje.
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Appendix B - Statistik
Skevhet

Skevheten beskriver hur asymmetrisk stokastisk variabel eller en fördelning är, alltså hur långa eller

korta svansar fördelningen har till höger eller till vänster. Skevheten beräknas genom ekvation (i), där

xx  är medelvärdet, n är antalet mätvärden, s är skattningen av standardavvikelsen.

Skevhet =

∑
i=1

n

(x i− x̄ )3/n

s3
(i)

Kurtosis

Kurtosis beskriver sannolikheten för de mer extrema utfallen hos en fördelning, alltså hur tjocka eller

smala svansar en fördelning har. Skevheten beräknas genom ekvation (ii), där xx  är medelvärdet,  n är

antalet mätvärden, s är skattningen av standardavvikelsen.

   
Kurtosis =

∑
i=1

n

( x i− x̄)4
/n

s4
(ii)

Student's t-test

För  att  undersöka  om  två  väntevärden,  μ1 och  μ2, skiljer  sig  signifikant  från  varandra  görs  ett

signifikanstest, Student's t-test.

Genom  att  anta  normalfördelning  för  medelvärdena  samt  approximera  att  skillnaden  mellan

medelvärdena också är normalfördelad, fås ekvation (iii) fram, 

Rμ 1−μ 2
=

x̄1− x̄2−(μ1−μ2)

√ sx1
2

n1

+
sx2

2

n2

≈ t ( f )

(iii)

där  R är  en  referensvariabel,  xx  är  medelvärdet,  n är  antalet  mätvärden,  s är  skattningen  av

standardavvikelsen och visas i ekvation (iv).

sx
2

=
1

n−1
∑
i=1

n

( x i− x̄)2

(iv)
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t(f) är en funktion av konfidensgraden, där värdet kan kollas upp i en tabell för t-fördelning för att få

fram konfidensintervallet, och f fås från ekvation (v).

        

1
f

=
1

n1−1

(n2 s x1
2 )2

(n2 sx1
2 +n1 sx2

2 )2
+

1
n2−1

(n1 s x2
2 )2

(n2 sx1
2 +n1 sx2

2 )2

 (v)

Genom att anta nollhypotesen H0: μ1 = μ2 kan ekvation (iii) förenklas till ekvation (vi).

 

t =
x̄1−x̄2−(0)

√ sx1
2

n1

+
s x2

2

n2  (vi)

Om absolutbeloppet av  t är större än ett  visst gränsvärde kan nollhypotesen förkastas med en viss

felrisk. Dessa gränsvärden och felrisker är:

| t | > 1,96 för 5 % felrisk 

| t | > 2,58 för 1 % felrisk 

| t | > 3,29 för 0,1 % felrisk

51



Appendix C – Beräkning av energibalansen

Genom att utgå från ekvation 1 och 2 i avsnitt 2 fås ekvation vii, där SW är den kortvågiga strålningen,

LW är den långvågiga strålningen, H är sensibel värmeflöde, LE är det latenta värmeflödet och Fg är

strålningen från marken.

  SW +LW = H+L E+F g (vii)

Den kortvågiga strålningen kan också uttryckas  enligt  ekvation viii,  där  S är  ett  typiskt  värde för

instrålning mitt på dagen under sommaren och på latitud 60 N och α är markens albedo.

SW = S (1−α) (viii)

Den långvågiga strålningen kan uttryckas enligt ekvation ix, där σ är Stefan Boltzmanns konstant och

Ts är marktemperaturen.

LW = σT s
4

(ix)

Genom att sätta det sensibla värmeflödet, det latenta värmeflödet och strålningen från marken som

konstanter och undersöka skillnaden av marktemperaturen för olika albedo fås ekvation x.

S (α2−α1) = σ(T s2
4 −T s1

4 )
(x)

Följande värden sätts in i ekvation x: 

S = 550 Wm-2

α1 = 0,1 (albedo för asfalt)

α2 = 0,2 (albedo för gräs)

σ = 5,67x10-8 Wm-2K-4

Ts1 = 273 K

Ts2 beräknas till 284 K och marktemperaturens skillnad blir då 11 grader Celsius. 

52



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper 
ISSN 1650-6553 




