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Förord
Studier av sambandet mellan vägytestandard och fordonskostnader har i Världs-

bankens regi genomförts i Brasilien, Kenya, Indien och Karibien. Dessa studier

har redovisat med ökande vägoj åmnhet dramatiskt Ökande kostnader för for-

donsslitage och -skador. Det finns anledning att förmoda att dessa samband är,

åtminstone för svenska förhållanden, kraftigt överdrivna. Föreliggande rapport

syftar till att, baserad på en litteraturstudie, utröna i vilken mån vågojämnheten

bidrar till slitage och skador på fordonsparken i Sverige och om behov av fortsatt

forskning förefaller påkallad, föreslå metod härför.

Rapporten har liksom VTI notat 32A-l996 Relationship between the

functional properties of road surface and traffic safety. A State-of-the-Art Report

av Peter Wretling och VTI notat 53A-1997 Effects of road surface texture on

environment, economy and safety of traffic: measures and methods to describe the

influence. A state-of-the-art study av Ulf Sandberg utarbetats på uppdrag av

Vägverket inom ramen för projektet State-of-the-art Vågytans funktionella

egenskaper .

Linköping, oktober 1998

Georg Magnusson

VTI notat 21-1998



VTI nOtat 21-1998



Innehållsförteckning

Sammanfattning

Summary

1 Inledning

2 Resultat av litteraturstudie

3 Diskussion och rekommendation

4 Referenser

VTI notat 21-1998

C
O
C
D
N
O
'
I

18

20



VTI notat 21-1998



Kan jämnhetsstandarden hos det svenska vägnätet förorsaka fordonsskador
och onödigt fordonsslitage?

av Georg Magnusson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
Föreliggande rapport redovisar resultatet av en litteraturstudie över sambandet

mellan vägojämnhet och fordonsslitage/-skad0r. Trots en omfattande litteratur-

sökning kunde endast sju referenser med någorlunda relevans för ämnet påträffas.

De mest påtagliga resultaten av studien är att den tredje revisionen av Världs-

bankens fordonskostnadsmodell (HDM-III) anför att fordonsslitaget är oberoende

av vägoj ämnheten vid IRI S 3 m/km. En studie genomförd i USA antyder vidare att

utmattningsskador hos fordonskomponenter förekommer i försumbar utsträckning

vid IRI < 3,8 m/km. Mot bakgrund av att endast 10% av den belagda delen av det

svenska vägnätet uppvisar ojämnheter med IRI > 3,8 m/km framstår fortsatta

svenska studier av här behandlat samband som mindre angelägna. Rapporten

utmynnar i författarens rekommendation att fortsatt forskning i stället fokuseras på

sambandet mellan vägytestandard och bränsleförbrukning och däckslitage.
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Could the evenness standard of the Swedish road net possibly cause vehicle

damage and unnecessary vehicle wear?

by Georg Magnusson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 Linköping

Sweden

Summary
The report accounts for the result of a literature survey with the purpose to

elucidate the relationship between road unevenness and vehicle wear and damage.

In spite of a rather comprehensive literature search only seven reports Which can

be regarded as at least fairly relevant for the subject of the study could be found.

The most relevant results of the study are the observation that the third revision of

the World Bank°s vehicle Operating costs model HDM-HI advocates that vehicle

wear/damage is independent of the road unevenness at IRI values S 3 m/km.

Furthermore, a study carried out in USA indicates that fatigue damage to vehicle

components is unlikely to occur if IRI < 3,8 m/km. Considering the fact that only

10% of the paved part of the Swedish road net shows unevenness levels in excess

of IRI = 3,8 m/km further studies in Sweden of the relationship dealt with in this

report seem to be less warranted. Instead the author of the report recommends that

further research concerning vehicle Operating costs are focused on the relationship

between road surface quality and fuel consumption and tyre wear.
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1 Inledning
Vägverkets ställer krav på vägytans jämnhet i längs- och tvärled, tvärfall och frik-

tionsegenskaper, såväl vid trafikpåsläpp som senare under vägens brukandetid.

Gällande gränsvärden redovisas i Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruk-

tioner - VÄG 94 , del 1 Gemensamma förutsättningar samt i Regler för under-

håll och drift , Vägverkets interna föreskrifter 1990:2, publikation 1990:51.

Den sistnämnda publikationen föreskriver att Vägnätets tillståndsfördelning

skall vara sådan, att vägkapitalet långsiktigt vidmakthålls. Vidare skall kostna-

derna för miljö, olyckor, transportuppoffringar och väghållning minimeras. Före-

liggande rapport redovisar resultatet av en litteraturstudie avseende den del av

transportuppoffringen som utgörs av kostnaderna för den del av det totala vägfor-

donsslitaget som kan anses vara beroende av vägens ojämnheter. Fokuseringen på

detta samband har sin bakgrund i att de fordonskostnadsstudier som tidigare

genomförts i Världsbankens regi samtliga har redovisat med vägoj ämnheten dra-

matiskt ökande kostnader för fordonsslitage och -skador samtidigt som det kunnat

konstateras att dessa samband baserats på vägoj ämnhetsnivåer vida överstigande i

Sverige förekommande. Frågan är därför om dessa samband över huvud taget är

tillämpliga för svenska förhållanden och, om icke, nya studier specifikt inriktade

på det svenska Vägverkets behov bör inledas.

Rapporten kan ses som en fortsättning på det av VTI 1986 utgivna Meddelande

Nr. 500 (Magnusson, 1986) som dels redovisar ett enkelt uttryck för fordonskom-

ponenters livslängd som funktion av körsträcka och hjullastens RMS-värde, dels

resultatet av en litteraturstudie med i huvudsak samma mål som den här redo-

visade och dels en sammanställning av de samband mellan reservdelskostnader

och vägoj ämnhet som redovisats i de av Världsbanken genomförda studierna.

2 Resultat av litteraturstudie

Enligt de i Världsbankens regi tidigare genomförda fordonskostnadsstudierna ökar

fordonsslitaget mycket kraftigt med ökande grad av vägojämnhet. I synnerhet är

detta fallet med den brasilianska studien som anses kraftigt övervärdera väg-

ojämnhetens betydelse för fordonsslitaget. I en reviderad version av den på dessa

studier baserade fordonskostnadsmodellen, Highway Design and Maintenance

Standards Model (HDM-III) föreslås att fordonsslitaget skall antas vara oberoende

av vägojämnheten vid IRI-värden S3 m/km. Denna uppfattning kvarstår i den

senaste revisionen, HDM-4.

Poelman, och Weir (1992) redovisar resultatet av mätning av påkänning i ett

antal hjulupphängningsdetalj er på två typer av personbil vid körning på vägar med

olika grad av ojämnhet. Båda bilarna är amerikanska, en Dodge Shelby Daytona,

1988, och en Dodge Grand Caravan, 1989. Den förra är av typen mindre sport-

vagn och den senare en sk. minivan.

Skälet till att man mätte på två olika bilar var att man ville veta om mätresul-

tatet var avhängigt av biltypen. På båda bilarna mättes longitudinell och trans-

versal kraft i nedre högra kulleden i framhjulsupphängningen, vertikalrörelsen hos

främre krängningshämmare, vertikalrörelsen hos framhjulsupphängningens högra

skruvf]äder (vanligen men felaktigt benämnd spiralfjäder) och longitudinell kraft i

höger bärarm i bakhjulsupphängningen. På Dodge Shelby Daytona mättes också

vertikalrörelsen hos bakhjulsupphängningens högra skruvfjäder och den vertikala

kraften på bakaxelns högra genomslagsstopp. På Dodge Grand Caravan mättes
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också vertikalrörelsen hos framhjulsupphängningens vänstra Skruvfjäder, vertikal-

rörelsen hos höger och vänster bakf] äder (bladfjäder) och böjmomentet i

bakaxelns centrum.

Mätningarna utfördes på åtta betongvägar och 17 asfaltvägar. Mätsträckorna

varierade i längd mellan 0,3 och 2,4 km. Tidigare mätningar hade visat att vägar

med jämnhet i området PSI = 2,5-5 hade försumbar inverkan på utmattningen av

ovannämnda fordonskomponenter varför mätsträckorna valdes så att jämnheten

låg i intervallet PSI = 0-2,5.

Påkänningen uttrycks i begreppet stränghet (severity) som definieras som ett

relativt mått på normaliserad vägyteorsakad belastning på respektive fordonskom-

ponent, summerad över provsträckans längd. Strängheten beräknades ur den av

Miner föreslagna linjära delskadeteorin som utnyttjas som en grov uppskattning av

utmattningsskada orsakad av kraftamplitudspektrum, utvärderad enligt en metod

kallad rainflow counting .

Strängheten beräknades enligt nedanstående formel:

N N
S: 2 B :Z10[log(Ax)-log(lx/T)/K] (1)

1:1 1:1

S = stränghet,

Bx = antalet normaliserade cykler,

AX == antalet verkliga cykler,

Ix = antalet topp-till-topp -cykler beräknade enligt rainflow -metoden,

uttryckt i tekniska enheter,

= normaliserande ° topp-till-topp -värde, uttryckt samma enhet som IX,

approximativ lutning hos kraft/livslängdskurvan (Wöhlerdiagrammet),

= antalet IX i rainflow -tabellen.2
%
*

H

Konstanterna K och T har valts till -0,16 respektive 453,6 kp (1000 lb).

Ett stränghetsvärde beräknas för varje provsträcka och detta värde normaliseras

sedan till någon vald standardlängd representerande någon rimlig användningstid

hos fordonet. I rapporten har man valt att normera strängheten till en körsträcka av

cirka 160 000 km (100 000 miles).

Mätresultaten är tämligen entydiga och oberoende av fordonstyp och fordons-

komponent. De kan sammanfattas sålunda:

PSI > 2,5 ; försumbar utmattning,

2,5 > PSI > 1; övergångsområde mellan ingen utmattning och stor

utmattning,

1 > PSI; stor utmattningsrisk.

PSI-skalan utvecklades i samband med AASHO-försöken i USA 1956-1961.

Den ursprungliga PSI-skalan fastställdes genom att ett antal bedömare färdades

över de i AASHO-försöken ingående provvägarna och bedömde upplevelsen av

vibrationsberoende komfortstörning i en femgradig skala, PSR (Present

Serviceability Rating), där 5 anger en perfekt väg och 1 en otjänlig sådan.

Jämnheten på provvägarna uppmättes med den sk. AASHO-profilometern som är

(eller möjligen var) en släpkärra i framänden kopplat till en dragbil och i bakänden

uppburet av två bärhjul. Jämnhetsmätningen utfördes med hjälp av två mäthjul
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monterade i tandem i varsin ände av en arm lagrad i chassiet. Dessa mäthjul som

vid mätning belastas av en del av mätfordonets tyngd har ett inbördes avstånd av

225 mm och diametern 200 mm. Genom att AASHO-profllometern har (hade) två

sådan uppsättningar av mäthjul kunde jämnheten uppmätas i båda hjulspåren

samtidigt.

Den betraktade mätstorheten hos detta instrument är vinkeln mellan chassiets

längdriktning och den arm som uppbärs av de två mäthjulen. Denna vinkel avkän-

nes av en givare som ger en mot vinkeln proportionell spänning. Det betraktade

mätetalet är variansen hos denna vinkel, slope variance (SV). PSI beräknades

därefter med hjälp av en formel innehållande SV samt information om väg-

ytesprickor, spår och lagningar. Konstanterna i formeln anpassades så att de

erhållna PSI-värdena motsvarade PSR-värdena från komfortbedömningarna. Det

har sedermera visat sig att informationen om sprickor, spår och lagningar endast

svarade för cirka 5% av sambandet och den moderna PSI-formeln innehåller där-

för endast SV-värdet.

Problemet med detta jämnhetsmått är att PSR-skalan med åtföljande PSI-skala

beror av vägoj ämnhetsomfånget hos de vägar på vilka bedömningarna utförts. De

olika amerikanska staterna har traditionellt registrerat ojämnheten i PSI. I sam-

band med ett nyligen infört krav att de enskilda staterna till FHWA skulle rappor-

tera jämnheten i IRI-skalan uppkom behovet avöversättning av PSI till IRI. Detta

har resulterat i ett stort antal olika sådan översättningsformler eftersom PSI-skalan

5-1 i en stat med god jämnhetsstandard kanske motsvarar IRI-värden från 1,0

m/km-3,0 m/km medan i en annan stat med sämre vägar PSI -skalan kanske kan

motsvara IRI = 2.0-8,0 m/km. För översättning av PSI till IRI i här refererad

rapport, där jämnheten rapporterats i Pennsylvanias PSI-skala, fordas sålunda

kännedom om Pennsylvanias översättningsformel. Paterson (1986) ger dels sådana

samband baserade på PSR-bedömningar i Brasilien, Texas, Sydafrika och Penn-

sylvania och dels ett medelsamband. Det visar sig att sambandet från Pennsyl-

vaniabedömningarna mycket väl stämmer överens med medelsambandet som där-

för används här. Om ovan refererade resultat översätts till IRI (m/km) med utnytt-

jande av detta samband:

IRI = 5,5><ln(5,0/PSI); (2)

fås:

IRI < 3,8 m/km; försumbar utmattning,

3,8 m/km < IRI < 8,9 m/km; övergångsområde mellan ingen utmattning och
stor utmattning,

8,9 m/km < IRI; stor utmattningsrisk.

Figur 1 visar jämnhetsfördelningen över det svenska vägnätet. Det framgår att

endast cirka 10% av vägnätet har en jämnhet överstigande IRI = 3,8 m/km. Detta

antyder sålunda att det svenska vägnätet i huvudsak har så god jämnhetsstandard

att utmattningsskador på de fordonskomponenter vars livslängd kan förväntas vara

beroende av jämnheten är föga sannolik.
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Figur 1 Jämnhetsfördelningen uttryckt i [RI (W/km) Över det svenska väg-
nätet. (Källa: Vägverket).

Om man Vidare betraktar jämnhetsfördelningen uppdelad på trañkklasser visar

det sig som väntat att de ojämnare vägarna huvudsakligen återñnnes i den låg-

trañkerade delen av Vägnätet. T.ex. för vägar i ÅDT-klassen 750-1 000 uppvisar

endast 5% en sämre jämnhet än motsvarande IRI = 3,8 (se Figur 2). Detta

illustrerar ytterligare att en mycket liten del av trañkarbetet på det svenska

vägnätet utförs på vägar med så dålig jämnhet att utmattningsskador är att vänta.
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Figur2 Jämnhetsfördelningen uttryckt i IR] (mdcm) uppdelad på trafzk-
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klasser. (Källa: Vägverket).
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Världsbankens reviderade fordonskostnadsmodell HDM-4 anger följande sam-

band mellan förbrukningen av fordonskomponenter och vägoj ämnheten WD. Lea

International Ltd., 1995):

 

100000) [1+ CIRI(RI -- 3)] , (3)
CKM

PARTS = CO(

Där PARTS = standardiserad reservdelsförbrukningskostnad per 1000 km

dividerad med fordonets återanskaffningsvärde,

CO = kalibreringsparameter för att erhålla prediktionens absoluta

magnitud,

CKM = fordonets aktuella körsträcka i km,

kp = konstant som beskriver ökning av reservdelsförbrukning med

ökande total körsträcka,

CIRI = kalibreringsparameter för vägoj ämnhetens inverkan på

prediktionen,

RI == justerat IRI-värde.

Det anges inte vilka fordonskomponenter som ingår i PARTS men eftersom

bakgrundsmaterialet till stor del torde utgöras av resultaten från Världsbankens

fordonskostnadsstudier är det troligt att PARTS inkluderar samtliga fordons-

komponenter, dvs. även sådana vars förslitning inte kan anses vara direkt bero-

ende av vägoj ämnheten. Detta innebär sålunda att vid de låga ojämnhetsnivåer

som är aktuella för svenska förhållanden den dominerande delen av PARTS

troligen utgörs av rent körsträcke- och tidsberoende försämring av komponenter-

nas tillstånd, t.ex. motorslitage och rostskador.

Funktionen hos konstanten CO med den något kryptiska definitionen

kalibreringsparameter för att erhålla prediktionens absoluta magnitud torde vara

att ge för varje användare en med hänsyn till lokala förhållanden korrekt storleks-

ordning av och enhet hos PARTS . Dvs. CO är den standardiserade reservdels-

förbrukningen per 1000 km dividerad med fordonets återanskaffningsvärde vid

färd på vägar med IRI S 3,0.

Justeringen av IRI-värdet utförs för att utjämna övergången mellan den ojämn-

hetsoberoende reservdelsförbrukningen för IRI _<_ 3 m/km och det linjära sambandet

mellan reservdelsförbrukning och vägojämnhet för IRI > 3 m/km. Justeringen

beskrivs inte här men det föreslås att RI = IRI för IRI > 3,25 m/km. Om vidare

CKM sätts lika med 100000 förenklas formel (3) till:

PARTS = C0[1+ CIRI(RI- 3 ]; IRI > 3,0;
PARTS = CO; nu 3 3,0;

Med konstantvärden hämtade från HDM-4 fås då att en ökning av vägojämn-

heten från IRI = 3 m/km till IRI = 3,8 m/km ger en ökning av PARTS enligt nedan:

motorcyklar, 20%,

små, mellanstora och stora personbilar, lätta fraktfordon, minibussar och lätta bus-

sar, 18%,
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fyrhjulsdrivna fordon, 16%,

medeltunga och tunga lastbilar och dragbilar med påhängsvagn, 12%,

medeltunga och tunga bussar, 5%.

Detta synes antyda att ju tyngre fordonen är desto mindre beror reservdelsför-

brukningen av vägoj ämnheten. Detta kan möjligen bero på att de lättare fordonen

konstrueras med huvudvikt lagd på komfort och väghållning medan tyngre fordon

kanske konstrueras med hållfastheten som främsta konstruktionskriterium. De

individuella fjädringssystemen som är allenarådande hos lätta fordon är förmod-

ligen i gemen också mera känsliga för yttre krafter än de stela axlarna hos tunga

fordon. Detta resonemang förklarar dock inte skillnaden mellan de tyngre last-

bilarna och de tyngre bussarna. HDM bygger på de fordonskostnadsstudier som

genomfördes i Brasilien, Kenya, Indien och Karibien och det är troligt att många

av debussar som ingick i studien var byggda på lastbilschassier vilket i så fall gör

denna skillnad ännu mer svårförklarad. Om det ovan förda resonemanget är riktigt

torde reservdelsförbrukningen hos modernare, lättbyggda och mera komfortabla

bussar var mera vägojämnhetsberoende än motsvarande hos lastbilar och bussar

byggda på lastbilschassier.

Bein (1990) redovisar resultatet av en kalibrering av HDM-III med kanaden-

siska fordonskostnadsdata. Rapporten redovisar bl.a. kostnaden för fordonskom-

ponenter för en sjuaxlad lastbil som funktion av vägojämnheten uttryckt i det

kanadensiska måttet RCI (Riding Comfort Index). Denna skala är av samma typ

som PSI-skalan men uttrycker komforten i en tiogradig skala där 10 anger

högsta komfort och O lägsta. Enligt Bein et al. (1989) gäller följande samband

mellan IRI och RCI:

10
IRI= l l _' 46,3 ><n(RC[), ()

Med utnyttjande av detta samband fås att kostnaden för fordonskomponenter

för den tunga lastbilen ökar med cirka 12% vid en ökning av IRI från 3,0 m/km till

3,8 m/km. Detta stämmer som synes väl överens med ovan redovisade resultat från

N.D. Lea International Ltd., (1995). Det bör emellertid observeras att, även om

den rapporterade studien enligt vad som uppges has relied on the support and

contribution of many individuals and organisations , både Bein och N.D. Lea

International Ltd. har sin hemvist i Kanada och det kan därför inte uteslutas att de

båda rapporterna baseras på samma data även om Beins resultat anges vara base-

rade på kanadensiska data medan den av N.D. Lea rapporterade studien anges ha

en världsvid bas.

I VTI Meddelande Nr. 500 (Magnusson, 1986) utvecklas nedanstående enkla

uttryck som approximativt angeratt bidraget till fordonsslitaget från en viss grad

av vägoj ämnhet kan antas vara proportionellt mot produkten av körsträckan och

hjullastens RMS-värde.

D = KZ <5)
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Där K = en för varje punkt i fordonet specifik material- och geometriberoende

konstant,

ni = antalet belastningsväxlingar vid en viss spänningsamplitud,

(körsträckeberoende),

Pi = hjullastens RMS-värde motsvarande ni,
q = en materialberoende exponent (rekommenderat värde för stål = 6).

Det praktiska värdet av denna formel är givetvis av flera skäl ytterst begränsat.

Dock torde generellt kunna sägas att fordonsslitaget allmänt sett är proportionellt

mot hjullastens KMS-värde i qzte potens och givetvis även mot körsträckan. En

förbättring av jämnheten sådan att hjullastens RMS-värde minskar från P1till P2

skulle sålunda minska fordonsslitaget med faktorn (Pz/P1)q.

Ashmore et al. (1992) refererar Environmental Test Methods MIL-STD-

810E som rekommenderar värdet 8 för exponenten q . En jämnhetsförbättring

som sänker hjullastens RMS- värde med 10% innebär med denna exponent i runda

tal en halvering av fordonsslitaget. Den i formel (1) ovan utnyttjade konstanten K

förhåller sig till q enligt:

q=-%<; (6)

Med det i formel (1) utnyttjade värde på K = -O,16 fås då att q = 6,25 vilket väl

stämmer överens med det enligt Magnusson (1986) rekommenderade q = 6.

Ashmore et al. framhåller dock att denna formel försummar att ta hänsyn till

materialets utmattningsgräns, dvs. det antas att alla påkänningstoppar orsakar

utmattningsskada, oberoende av hur små de än är. I praktiken kommer många av

påkänningstopparna inte att nå upp till utmattningsgränsen och sålunda inte bidra

till utmattningsskada. Den presenterade formeln är sålunda tämligen konservativ

men eftersom huvuddelen av utmattningen sker vid de högsta påkänningstopparna

är graden av konservatism kanske inte alltför uttalad i dåliga vägmiljöer.

Formelns tillämpbarhet på svenska vägmiljöer kan i princip bara avgöras

genom mätningar av påkänningar i normala fordon på ett representativt urval av

svenska vägar. Det bör dock observeras att i slutrapporten från International

Study of Highway Development and Maintenance Tools (N.D. Lea International

Ltd., 1995), som refererar Hammarström och Karlsson (1987) och Hammarström

och Henriksson (1994), konstateras att den mekanistiska modellen (formel 5) ger

en med ökande ojämnhet mycket större ökning avfordonsslitaget än vad de i

Världsbankens regi genomförda empiriska studierna ger. Som Hammarström

påpekat vid privat kommunikation är detta i och för sig logiskt eftersom den

mekanistiska modellen endast gäller för komponenter vars förslitning på ett eller

annat sätt kan anses bero av vägojämnheten medan världsbanksstudierna inklude-

rade även fordonskomponenter vars tjänlighet minskar över tid p.g.a. sådana

faktorer som korrosion eller förslitning orsakad av dammbildning på grusvägar.

Det är dock obekant vilket värde på exponenten q som använts vid jämförelsen

men det är troligt att beräkningen utförs med det i rapporten föreslagna q = 6. Med

det av Ashmore et al. (1992) föreslagna q = 8 blir skillnaden givetvis än större.
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Aurell och Edlund (1989) inför begreppet operating severity .

Q = (POW-1 ; (7)

Där Q = Operating severity ,

(D0: road severity (definieras nedan),

V = fordonets hastighet,

W = vägprofilens vågighet (deflnieras nedan).

Konstanterna (D0 och w hämtas ur ISO Standard 8608 Mechanical vibration -

Road surface prof11es - Reporting of measured data . Enligt denna standard

rapporteras vägens ojämnhet i form av vägproñlens PSD (Power Spectral Density)

som funktion av inversen av våglängden. Spektrum för vägojämnheten kan i ett

log/log-diagram approximeras med en rät linje. (D0 definieras som det PSD-värde

som enligt denna räta linje motsvarar våglängden 2% 111 (6,28 m) medan w anger

linjens lutning.

Figur 3 visar ett exempel på proñlspektrum som först glättats1 enligt metod

föreskriven i standarden varefter den räta linjen har anpassats till spektrum med

hjälp av ° minsta-kvadrat-metoden °.

Rapporten illustrerar det förda resonemanget med mätningar av vibrationer hos

en lastbilsframaxel och visar att PSD för dessa accelerationer är proportionellt mot

Q medan accelerationernas KMS-värde är proportionellt mot kvadratroten ur Q.

För att något antyda storleksordningen hos de framaxelaccelerationer som kan

uppkomma vid vägoj ämnheter inom IRI-området l-3,8 m/km redovisas nedan

resultatet av mätningar på en mindre buss (16 passagerare) enligt Belflore et al.

(1993). Hastighet 77 km/h (48 mph).

IRI (m/km) Acceleration (In/32)

1,0 0,89

2,0 1,19

3,0 1,63
3,8 2,09

Inte ens för IRI = 3,8 m/km kan framaxelns vertikalacceleration betraktas såsom

särdeles alarmerande.

Marcondes, Snyder och Singh (1992) rapporterar resultat av mätning av gods-

vibrationer på lastflak. Detta ligger förvisso vid sidan av ämnet för denna studie

men kan ändå vara av intresse eftersom rapporten ger ytterligare information om

storleksordningen av de vertikala fordonsaccelerationer som kan förorsakas av i

Sverige vanliga vägojämnhetsnivåer. Fordonet var en dragbil med påhängsvagn

med längden 16,15 m, lastat med tyngden 178 000 N. Presenterad information om

vehicle transmissibility (vertikalacceleration på flaket dividerad med vägytans

vertikalacceleration ) antyder att fordonet hade trapetsf] ädring. Detta innebär att

 

1 PSD beräknad med metoden konstant bandbredd och presenterad i ett log/log-diagram ger en

kurva som innehåller högfrekventa komponenter. Med glättning avses en medelvärdesbildning av

PSD över bredare frekvensband vilken sålunda ger en utjämnad kurva som bättre åskådliggör

PDSs huvudsakliga form.

16 VTI notat 21-1998



Wavelength, A (ml

                            

 

 

 

 

100 10 1 0,1
l I I I

5.: in)

1 I I
Country: Belgium
Road: N 1000

_ Place: Xstad
Direction: North to South

10'1 Concrete pavement ___.__..
Distance track to right roadside: 2,4 rn

- N Distance travelled: 3 571 rn
B. :- 0,005 5 cycles/m
5, = 0,23: Statistical precision :- i 44 96

10'2

L_-

'3
- 10 \
TE. ..
'Z'

2
8 i_

75 -
a 10
å ..
B
3

§- _ Octave Characterization

å Centre

g 10-5 -- frequency rm: Gdincl

'3. "c
år - m " 1 m 10"6 m3 .

0,007 8 0,021 3 81 768,91

_. 0,015 6 0,020 2 36 987,61
0,031 2 0,012 6 7 164,66

10'6 __ 0,0625 0.0130 3827.58 \
0.125 0,008 5 819,90

_ 0,25 0,004 3 106,68

' 0,5 0,003 1 26,45
1 0,001 7 4,21

" 2 0.001 2 1,08

'7 ,____ General Characterization:
10 0,011 <n< 2,83; rmsd = 0,0359m

.. Unear fitting; rm:v = 0,030 1 m/s
w = 2,22; Gdi0,1l = 83) x 10"5r'rlJ

' 1 l ' 1 L10 8 i 1 1

0,01 0,1 1 10

Spatial frequency, n icycles/ ml

Figur 3 Vägproleens Power Spectral Densin (G4) somfunktion av inversen
av våglängden (n). (ISO International Standard 8608, 1995).

fjädringen har en hög inneboende friktionsdämpning som vid små variationer hos
fjäderkraften medför att fjädrarna kan vara i princip låsta varvid accelerationer hos
bakaxeln överförs i stort sett oförändrade till lastflaket. Mätresultaten bör därför
vid relativt jämna vägar vara någorlunda jämförbara med de av Belñore et al. rap-
porterade. Mätningarna gjordes emellertid i bakänden av lastflaket vilket p.g.a.
eventuella nickrörelser hos fordonet kan medföra en viss förstärkning av accelera-
tionen jämfört med bakaxelaccelerationen. Vägojämnheten, uttryckt i IRI, låg i
området 45,72-280,95 m/mile dvs. O,72-4,44 m/km. Man ger följande samband
mellan RMS vertikal acceleration (In/32) i frekvensområdet upp till 50 Hz och
_vägojämnheten uttryckt IRI (In/km). (Omräknat från RMS uttryckt g och IRI i'
III/mile)-
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Fordonshastighet 72 km/h (45 mph):

RMS = 0,372 + 1,182><(IRI) - 3,50x10'2><(IRI)2;
Fordonshastighet 84 km/h (52 mph):

RMS = 0,438 + 1,332><(IRI) - 7,16x10'2X(IRI)2;
Fordonshastighet 97 km/h (60 mph):

RMS = 1,030 + O,777><(IRI) + 6,42><10'2><(IRI)2;

Vid fordonshastigheten 72 km/h fås vid IRI = 1,0 m/km RMS vertikal acceleration

på lastflaket 1,52 m/S2 medan IRI = 3,8 m/km ger 4,35 m/SZ. Dessa värden är som

synes avsevärt högre än de av Belfiore et al. rapporterade vid mätning i 77 km/h.

Vid hastigheten 84 km/h innebär en ändring av IRI-värdet från 1,0 m/km till det

dubbla att RMS vertikal acceleration på lastflaket ökar från 1,7 m/s2 till 2,8 m/SZ,

dvs. en ökning med 64%. En ökning av IRI-Värdet från 2,0 m/km till 3,0 m/km inne-

bär en accelerationsökning från 2,8 m/S2 till 3,8 m/SZ, dvs. en ökning med 36%. Vid
den högsta rapporterade hastigheten fås accelerationen 5,39 m/s2 vid IRI= 3,0 m/km

och 6,53 m/S2 vid IRI = 3,8 m/km.

Som upplysning till den eller de läsare som känner till existensen av rapporten

Zulässige Amplituden und Wellenlängen herausragender Unebenheitsanteile -

Einfluss von Einzelhindernisse und Periodizitäten auf Fahrkomfort, Strassen-,

Fahrzeug- und Ladegutbeanspruching sowie Fahrsicherheit av Mitschke, Klinger

och Braun och i det föregående saknar redogörelse för dess innehåll kan meddelas

att fordonspåkänningen trots rapporttiteln utan kommentar förbigås med kompakt

tystnad.

3 Diskussion och rekommendation

Trots en omfattande litteratursökning med åtföljande genomgång av ett 60-tal

referenser som av titeln att döma skulle kunna vara relevanta för studien har

endast sju referenser som kunnat ge någon belysning av frågan påträffats. Det är

uppenbart att även om hittills använda samband mellan vägojämnhet och for-

donsslitage gemenligen har ansetts överdriva Vägojämnhetens nedbrytande verkan

har mycket litet gjorts för att närmare studera fenomenet. Orsaken är troligen att

dylika studier är mycket svåra att genomföra. Brown och Troon (1987) konstaterar

sålunda att Quantification of the relationship between repair costs and road

roughness would be an extremely difficult job and require very accurate monitor-

ing ofrepair costs between the various vehicle components .

Det är emellertid uppenbart att problemet är svårare än så. Det bör vara möjligt

att för större fordonsparker tämligen noggrant följa upp förbrukningen av sådana

fordonskomponenter vars förslitning eller skador kan anses vara direkt relaterade

till vägojämnheten. Exempel på sådana fordonsparker är fordon tillhörande Väg-

verket, Televerket, Posten, större taxibolag etc. Eftersom dessa fordon dock torde

operera på hela spektret av i landet förekommande ojämnhetsnivåer är problemet

att relatera slitaget/skadorna till olika sådana tämligen svårlöst. Det enda tillbuds

stående alternativet synes vara att förse ett begränsat antal fordon av olika typ med

utrustning såväl för påkänningsmätning i olika intressanta fordonskomponenter

som för samtidig jämnhetsmätning. I samband med sådana eventuella studier bör

då också s.k. utmattningsindikatorer utnyttjas.
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Trots det magra resultatet av litteraturstudien, framgår tämligen klart att det

svenska vägnätet är av så god jämnhetsstandard att av bristande jämnhet förorsa-

kat fordonsslitage och/eller -skador bör vara av tämligen marginell betydelse sett i

relation till de totala fordonskostnaderna. Detta utesluter givetvis inte att Vissa

fordonstyper kan uppvisa frekventa fallissemang hos enskilda komponenter men

detta får nog ses som ett resultat av felaktig dimensionering av komponenten i

fråga snarare än en indikation på dålig vägstandard. Mot bakgrund härav förefaller

studier med ovan angiven inriktning vara mindre påkallade. Denna rapports för-

fattare rekommendera därför att fortsatta studier av fordonskostnadernas samband

med vägstandarden fokuseras på i första hand bränsleförbrukning och i andra hand

däckslitage.
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