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av Ulf Hammarström
Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Statens Vägverk (VV) utnyttjar samband mellan fordons-

kostnader och Väg- och trafikmiljö inom vägplanering.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har på uppdrag

av VV undersökt behovet av fordonskostnadssamband inom

Vägplaneringen. VTI har mot bakgrund av behovet och

kunskapsläget föreslagit VV ett forskningsprogram för

att täcka in gapet mellan behov och kunskapsläge. Pro-

grammet bör främst inriktas mot driftåtgärder och tät-

ortstrafik.
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II

The requirement of vehicle cOsts in road planning
A study of the requirement and a proposal for
research

by Ulf Hammarström
National Swedish Road and Traffic Research Institute

, Fack

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The National Swedish Road Administration (VV) uses

connections between vehicle costs and road and traffic

conditions in road planning.

_ The Swedish National Road and Traffic Research Institute

(VTI) has as a commission from VV examined the need for

vehicle cost connections in road planning. VTI has with

. regard to the need and.the know-how suggested VV a

.research program to cover the gap between the need and

the know-how. The program should mainly deal with road

service and traffic in urban areas.

VTI MEDDELANDE 80



'Behov av information om fordonskostnader för
planering av väghållningsåtgärder. .InVentering
av kunskapsbehov samt förslag till FoU-insatser.

av Ulf Hammarström
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har på uppdrag

av statens vägverk (VV) undersökt det behov, som VV

har av samband mellan fordonskostnader och väg- och

trafikmiljö. I uppdraget har ingått en inventering

av kunskapsläget (77-3)° De samband - mellan fordons-

kostnader och vägmiljö - som för närvarande används av

VV är huvudsakligen av indirekt karaktär, d V 5 en viss

Vägstandard medför en viss hastighet, som i sin tur med-

för en Viss fordonskostnad. Detta bör kompletteras så

att den direkta inverkan av vägmiljön även uttrycks av

kostnadssambanden.

Mot bakgrund av brister i nuvarande, av VV använda, for-

donskostnadssamband och tillgängliga kunskaper föreslår

VTI, att VV initierar följande forskningsprojekt:

e Mätning av bränsleförbrukninge Inverkan av väga och

trafikmiljö. Speciellt bör fältmätningarna inriktas

mot effekt av driftåtgärder, tätortsförhållanden samt

validering av simuleringsmodellen för vägtrafik (bränsw

leförbrukningsdelen).

e Samband mellan vägmiljö och kostnader för däck, under*

håll och reparationer.

o Värdeminskningens beroende av körlängd, miljö och tide

0 Uppföljning av hur fordonskostnaderna förändras med

tiden p g a teknisk utveckling, kostnadsutveckling mvm.

VTI MEDDELANDE 80



BAKGRUND

Insatser av väghållningsåtgärder förutsätter bl a

kännedom om de effekter dessa åtgärder har för väg-

trafiken. Effekterna yttrar sig bl a i form av

förändrade fordonskostnader. I en skrivelse från

statens vägverk (1976-12-07) framförs att "Underlaget

för de samband som f n används anses inte vara till*

fredställande. Fordonskostnadernas - och speciellt

bränslekostnadernas - betydelse ökar med stigande

energikostnader och energiknapphet."

Kommittén för den långsiktiga vägplaneringen (KLV) avgav

ett betänkande (75-1) år 1975. Vägplaneringen skulle

bättre anpassas till övrig samhällsplanering. Vägplane-

ringssystemet borde så långt möjligt "innefatta Väg-

hållningen i dess helhet, d v 5 medge avvägningar mellan

såväl drift och byggande i olika former som mellan

insatser i tätorter och på landsbygd". Det förordade plam

neringssystemet .kan delas in i tre huvuddelar: en pla=

neringsmodell, planeringsstadier samt en planerings-

organisation. I betänkandet sägs vidare att underlaget

för bedömning av de faktorer som direkt behandlas i den

vid prioriteringen av vägobjekt använda trafikekonomiska

kalkylen måste förbättras.

Mot bakgrund av betänkandet från KLV pågår en revidering av

planeringssystemet för väghållningen. Det reviderade pla-

neringssystemet. har föreslagits innehålla aktiviteter

Hvilka möjliggör framtagande av underlag för anslagsw

äskande, standardanvisningar, omfördelningar samt anvis-

ningar för projekterings- och prioriteringsverksamheten.

Planeringssystemet ska därvid vara av så generell karaktär

att det innefattar såväl byggande och drift som stats-

och statskommunvägaf'(77-l). Förbättrade åtgärdueffekt*

samband behövs inom aktiviteterna vägstandardanalyser
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samt projektering - prioritering. Åtgärds-effekt-sam-

banden måste förbättras för lågtrafikerade vägar°med

dålig sikt samt m a p förbättringsåtgärder. Likaså

är underlaget beträffande åtgärds-effektsambanden ganska

bristfälligt för statskommunvägar och statliga vägar

i tätorter. Beträffande driftåtgärder är kunskaps-

underlaget avseende åtgärd-effekt-sambanden ännu sämre

än för byggnadsåtgärder på tätortsvägar. I (77-1)

står vidare "Fordonskostnaderna bygger idag till stor

del på relativt gamla utländska mätningar. En noggrann

översyn erfodras där också kraven på noggrannheten bör

klarläggas. Detta kan medföra att flera kurvor behöver

tas fram för olika körförhållanden".

De samband mellan åtgärder och effekter för fordons-

kostnader som för närvarande används finns redovisade i

DA 121 (76-1).

De förbättrade åtgärds-effektsambanden som eftersträvas,

gäller utöver fordonskostnader även reshastighet och

olyckor.

Mot bakgrund av ovannämnda så gav statens vägverk (VV)

i uppdrag (1977-01-01) åt statens väg- och trafikinsti-

tut (VTI) att utföra ett planprojekt samt studier av

fordonskostnader under vissa betingelser.
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MÅLSÄTTNING

VVs behov av samband mellan fordonskostnader och väg- och

trafikmiljö skall kartläggas.

Analyser av behovet skall utgå från vägplaneringssystemets

nuvarande ooh framtida utförmning.

Det konkreta behovet och dess struktur skall även beskrim

vas mot bakgrund av pågående väg- och trafikforskning.

Den forskning som speciellt bör beaktas är den som bedrivs

inom projektgrupperna "Förbättringsåtgärder", "Driftåtgär«

der" samt "Väglånkar, trafiksimulering" vid VTI.

Vid angelägenhetsbedömning av vågprojekt ingår bl a olycks-,

restids- och fordonskostnader. Viktigt är att en enhetlig

beskrivning av väg- och trafikmiljö används för sambanden

med samtliga delkostnader.

Huvudvikten inom planprojektet läggs vid att beskriva

Åtgärds-/effektsamband för

tätortstrafik har av VV utlagts som speciella projekt, se

förhållandena utanför tätort.

referens (77-2).

Vägverket har poängterat bränslekostnadernas ökade bety".

delse- vid vågplanering, med stigande energikostnader och

energiknapphet. Detta bör speciellt beaktas då forskningsm

insatser föreslåse

Det nuvarande kunskapsläget har kartlagts genom en litte=

raturstudie som redovisats i referens (77-3).
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Mot bakgrund av informationsbehovet ooh künskapsläget -

samband mellan fordonskostnader och Väg- och trafikmiljö

- så skall en samordnad plan presenteras för att behovet

skall kunna tillgodoses.

Planprojektet bör utmynna i förslag till fortsatt FoU-

arbete. *
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METOD

Kunskapsläget har undersökts med en litteraturstudie.

En sökprofil har lagts in i IRRDXZ Profilen har inne-

hållit frågor om samband mellan fordonskostnader och

(77-3).

Vidare har svenska företag och myndigheter kontaktats,

Väg- och trafikmiljö. Studien har avrapporterats

vilka kan tänkas ha uppgifter om fordonskostnader.

Besök har gjorts på Vissa företag och myndigheter.

En cirkulärskrivelse utsändes till utländska myndigheter

vilka kunde tänkas bedriva egen forskning eller ha känne-

dom i den här aktuella frågan.

Det har ej funnits tid till att låta berörd personal på

VV bedöma resultatet av litteraturstudien. I stället har

ett maxbehov formulerats. VV kan då göra reduktioner av

det formulerade max-behovet.

Projektarbetet har utföts i samråd med representanter för

följande projekt vid institutet:

0 Simuleringsteknik - landsvägstrafik

o Reshastighet. Planprojekt och studier.

o Trafiksäkerhetsmått. Planprojekt och studier.

o Projektgruppen "Förbättringsåtgärder".

0 Projektgruppen "Driftåtgärder".

 

x) :RRD-INTERNATIONAL ROAD RESEARCH DOCUMENTATION

Datorbaserat informationssystem med referenser till

litteratur och forskningsprojekt inom väg- och väg_

trafikområdet.
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Vad som söks är åtgärd-effekt-samband. En viss åtgärd

medför förändring av väg- och trafikmiljön. Undersök-

ningen inriktas på att beskriva fordonskostnaderna i

alla de miljöer som finns före och efter åtgärder.

Användare som känner för- och efter-miljö av viss åtgärd

får gå in i ett underlag med beskrivning av fordons_

kostnader i olika miljöer och kan därigenom beräkna

effekten av viss åtgärd.
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STRUKTURERING OCH KONKRETISERING AV VV:S BEHOV AV

FORDONSKOSTNADSDATA

De i statsbudgeten anvisade medlen för väghållning är V

delvis en funktion av väghållares faktiska behov av väg-

hållningsåtgärder och delvis en funktion av tillgängliga

medel i den totala budgeten. Medlen till väghållning

bör användas så att en maximal samhällsnytta uppnås.

Beträffande fordonskostnader borde därför åtgärds-effektw

samband vara kända för samtliga förekommande väghållnings"

åtgärder, vilka kan tänkas förändra eller påverka fordons-

Vkostnaderna.

Samband mellan fordonskostnader och väg- och trafikmiljö

kommer ej enbart in vid effektbedömning av åtgärder utan

även vid tillståndsbeskrivning och behovsinventering.

Behovet av sambandsbeskrivning mellan fordonskostnader och

effektpåverkande variabler bestämmes av följande:

0 de variabler - miljöbeskrivande - som överhuvudtaget

står i samband med fordonskostnader

o vilka variabler som finns lagrade i dataregister eller

planeras att lagras

o aktuella och planerade väghållningsåtgärder

0 planeringsfaser med olika krav på finhet i sambands_

beskrivningen

o delkostnadens storlek och känslighet för åtgärd

relativt övriga fordonskostnader

0 trafikreglerande åtgärder

0 behovet finns då samhällsekonomiska kalkyler utförs.

Sådana kalkyler utförs enbart då staten är väghållare.

Övriga väghållare utför kalkyler som ofta inriktas mot

hur kostnaderna för Vägunderhåll förändras genom viss

investering; att väg ej skall förfalla; tillgodose viss

nivå på framkomlighet m m.
utv-ahah? ax'rn'r-w nn



Det primära önskemålet beträffande fordonskostnader är

förbättrade åtgärd-effektsamband. Dessa samband kan delas

in i två steg:

0 hur viss åtgärd i första hand förändrar väg- och

trafik-miljön

0 hur fordonskostnader varierar med förändring av väg-

och trafikmiljö eller med andra ord kostnadernas storm

lek i alla för- och eftermiljöer i anslutning till Väg-

hållning.

Den första delen - åtgärders effekt på väg- och trafik-

miljö - är gemensam för fordonskostnadsprojektet samt två

andra planprojekt avseende olyckor och restid och bör där-

för utföras gemensamt för dessa projekt. Föreliggande PM

inriktas på sambanden mellan fordonskostnader och väg- och

trafikmiljö.

En inventering av VV:s behov av fordonskostnadssamband

har utförts internt inom VV. ;Resultatet av denna inven-

tering redovisas i bilaga 6.

Behov av åtgärd-effektsamband inom vägplaneringens olika

steg

Fordonskostnadssamband - samband med väg- och trafikmiljö _

utnyttjas inom vägplaneringen. Det betänkande som avgavs

av kommittén för den långsiktiga vägplaneringen (75-1) har

lett-till att VV utvecklar ett nytt planeringssystem°

Detta system är ännu ej färdigt. Arbetsgrupperna har

skisserat ett system enligt figur 1.

Det skisserade planeringssystemet skall vara av så generell

karaktär att det innefattar såväl byggande och drift som

stats- och stats-kommun-vägar. Enligt figur 1 så framgår

att åtgärd-effekt-samband, vilket bl a inkluderar effekter

i form av fordonskostnader, behövs för vägstandardanalyser

och för projektering a prioriteringo
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Figur 1. Skisserat vägplaneringssystem (77-1).

Vägstandardanalyser innebär framtagande av skilda åt_
gärdspaket, vilka återspeglarolika inriktningar och olika
antaganden om framtida resurser. Åtgärdspaketen inne-
fattar såväl byggande som driftåtgärder. Effekterna av
åtgärdspaketen för de objekt som ingår i behovsinventeringen
skall uppskattas vid olika resursramar

Vägstandardanalyserna bör även omfatta statskommunala Vägar
och driftåtgärder°

i följande fall:

Åtgärds-effektsambanden måste förbättras

0 statsvägar på landsbygden, lågtrafikerade Vägar med
dålig sikt samt förbättringsåtgärder.

0 statskommunvägar och statliga Vägar i tätorter. För
dessa är även kunskapen om lämpliga åtgärder bristfälliga.
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0 driftåtgärder. Kunskapsläget är sämre än för bygg-

nadsåtgärder på tätortsvägar°

För att Bättre kunna avväga driftanslaget mot byggnadsanw

slaget är det viktigt att ett liknande planingsystem som

för byggnads- och förbättringsåtgärder även skapas för

driften. Effekterna av olika åtgärdspaket skulle därvid

studeras för ett givet horisontår.

För statsvägar på landsbygden bildas, för analyserna i

perspektivplaneringen, homogena sträckor ur Vägdatabanken.

Ett åtgärdspaket prövas på de homogena sträckorna som

beror på:

o vägens trafik

ov Vägbredd

o linjeföring

o hastighetsbegränsning

o slitlager

o bärighet

o olyckskvot

Effekterna av de studerande åtgärderna beräknas för ett

horisontår och sparas i ett objektregister, varefter

perspektinlaneringen tar vid.

Perspektinlanering innefattar tillståndsbeskrivningar

 

av befintlig transportstandard samt åskådliggörande av

hur skilda åtgärdspaket och medelsfördelningar förändrar

nuvarande tillstånd.

Dessa moment utgör underlag för den också inom aktiviteten

bedrivna målsättningsdiskussionen för verksamheten.

VTI MEDDELANDE 8 O
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De olika momenten i perspektinlaneringen är följande:

0 miljöstudier

o tillståndsbeskrivningar

o effektstudier

0 målstudier

Vid tillståndsbeskrivningar av transportstandarden bör

på något sätt de merkostnader för trafiken medräknas

som vissa broar, viaduktur, tunnlar m m orsakar, Vilka

ej kan passeras av samtliga fordon.

Projektering - Prioritering omfattar bl a följande

 

problem:

0 val av vägsträckning

0 val av typsektion

o val av linjeföring

o val av vägskäl och trafikplatser

o* val av belysning

o val av åtgärdstidpunkt

För val av rätt vägutformning studeras effekterna av olika

utformningar. Denna metodik finns angiven i DA 121,

Angelägenhetsbedömning av vägprojekt" (76-1)

Ett hjälpmedel vid projektering är simuleringsmodellen för

vägtrafik. Denna ger en mycket fin beskrivning av trafik-

processen och kan med fördel sammankOpplas med en modell

för beskrivning av fordonskostnader.

Vid vägplanering är det tre väsentliga element - för tra-

fiken - som studeras: Restids-, olycks- och fordons-"

kostnader. De variabler som används för att uppskatta olika

elements storlek är till stor del desamma. Restid är det

element som för närvarande kan beskrivas medden finaste

variabelbeskrivningen exempelvis med simuleringsteknik.

'(TfT'T MUHHDT ÄRTH'C' Qn
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Arbete pågår fortlöpande med att förfina modellerna för

uppskattning av antal trafikolyckor i olika väg- och

trafikmiljöer. Fordonskostnaderna är den del som hittills

haft de sämst underbyggda sambanden medmväg- och trafik=

miljö.

Restid uppskattas i DA 121 (76_1) med hjälp av:

vägtyp

o siktklass

0 grus eller asfalt

o âmd

o procentuell andel lastbilar, sätts generellt till 12 6

0 hastighetsbegränsning.

Fordonskostnaderna uppskattas med hjälp av följande

variabler:

o det inverterade värdet av restid d v 8 reshastighet.

Fordonskostnaderna enligt DA lZl har därmed indirekt

samma bakgrundsvariabler som restidskostnaderna.

o grusslitlager eller beläggning. Påverkar direkt for-

donskostnaderna i DA 121 genom att två samband mellan

fordonskostnader och hastighet används, ett för grus-

väg och ett för belagd väg.

Antalet olyckor uppskattas med hjälp av:

0 ÅMD

o typsektion

o hastighetsbegränsning

För kvalitetsbestämning av vägars säkerhet så har VTI

utvecklat en prediktionsmodell för trafikolyckor (76-2).

me' MPnan-AMHP Q n
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Prediktionsmodellen bygger, utöver vad som ovan nämnts,

på linjeföringsklasser, se tabell 3 -(sidan 27).

En samordning bör ske mellan de tre projekten - restid,

olyckor, fordonskostnader m m a p Vilka effektpåverkande

variabler som skall ingå vid uppskattningar och hur eventu-

ella klassindelningar av miljöer skall göras.

Effektpåverkande väghållningsåtgärder

 

För att bibehålla en given standard beträffande trafik_

säkerhet, restid, fordonskostnader och bärighet krävs

driftåtgärder. Byggnadsåtgärder sätts in då Vägar har

otillfredställande standard.

De driftåtgärder som f n utförs på vägnätet är följande:

0 servicearbeten

0 underhållsarbeten

o förbättringsarbeten d v 5 åtgärder som resulterar i

varaktig förbättring av vägstandarden.

Servicearbeten indelas i:

o hyvling

o dammbindning

0 sandning

0 kemisk halkbekämpning

o snöplogning

o bro- och färjdrift

0 övriga servicearbeten såsom dikesrensning, snöskärmar

mm.

VTI MEDDELANDE 80
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underhållsarbeten indelas i

0 ny slitlager;asfalt, oljegrus, grus

0 vägmarkering

0 dikning

o iståndsättning

o övriga underhållsarbeten.

Förbättringsarbeten, d v 3 åtgärder som resulterar i

varaktig förbättring av vägstandarden, indelas i:

0 beläggning av grusväg

0 förstärkning för att öka bärigheten

0 punktåtgärder för att öka trafiksäkerheten.

Effekten av driftåtgärder på fordonskostnaderna bör i

första hand inriktas på följande:

0 en stor del av de uppräknade driftåtgärderna medför

förändring av rullmotståndet, vilket i sin tur påverkar

bränsleförbrukningen.

0 nya slitlager, beläggning av grusväg, kemisk halk-

bekämpning m m påverkar underhåll, reparationer och

värdeminskning av fordonen. Storleken av denna effekt

bör undersökas.

De flesta driftåtgärder påverkar trafikprocessen vilken

i sin tur påverkar fordonskostnaderna. Effekten på

trafikprocessen är ett gemensamt informationskrav för

projekten "restid" och "fordonskostnader".

VTI MEDDELANDE 8 O
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De åtgärder som f n går in under rubriken byggande

avser följande:

vägbredd

o förbifart/genomfart

o 'bärighet

0 slitlager

0 övrigt.

I nuvarande åtgärds-effektsamband medför ökad vägbredd

ökad hastighet och därmed ökade fordonskostnader. ökad

vägbredd medför ett reducerat antal hastighetsändringar,

vilket har en reducerande effekt på fordonskostnaderna.

Denna effekt avspeglas ej av nu gällande samband.

Förbifart/genomfart förutsätter att kostnadssamband är

kända för trafik på förbifart och på genomfart. För

genomfart d v 5 i tätort är underlaget dåligt.

Förändrad bärighet medför förändrad trafiksammansättning

samt kortare körlängder för den tunga trafiken. I DA 121

ingår effekten av ökad bärighet på så sätt att en reducerad

kostnad per tonkm erhålles. Vilka möjligheter finns i

allmänhet för den tunga trafiken att välja alternativa,

längre vägar till transportmålen ? Av intresse är även,

vilket som är det normala, att man på vägar med lägre

axel-/boggietryck kör med mindre last eller med mindre

fordon.

Övergång från grusslitlager till belagd väg medför enligt

DA 121 ökad hastighet. Separata hastighetskostnadssamband

finns för belagd väg ochför grusväg. Avgörande för om

beläggningen medför reducerade fordonskostnader är stor-

leken av hastighetsökningen. Eftersom detta är en åtgärd

som har stor aktualitet, så är det viktigt att hastighets-

nivån på grusväg är väl känd.

Förbättrad linjeföring medför högre hastighet och mindre

TYm-r IKT'JHHHT 'Å\TT'\1""\ nn
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störningar i trafikflödet. Högre hastighet medför en

höjande effekt av summan av de "icke-restidsberoende"l)

kostnaderna medan ett jämnare trafikflöde medför en reduw

cerande effekt av samma kostnader. Den resulterande

effekten bör undersökas°

.. _v-A*_ -

Synpunkter på nuvarande - av VV använda - samband mellan

 

fordonskostnader och väg: och trafikmiljö.

 

Det underlag som sambanden bygger på har redovisats i

två PM från VV.

DA 121 (76-1).

belagd väg och en för grusväg.

I övrigt finns sambanden beskrivna i

Två sambandskurvor redovisas, en för

Båda avser perSonbilar

Den del av kostnaden som avser bränsleförbrukning varierar

enligt en indexkurva framtagen av Winfrey. Kurvan avser

ett typfordon för de personbilar som finns i USA.

Indexkurvan avser förbrukning vid konstant hastighet.

Inverkan av störningar från omgivande trafik ingår ej.

Ej heller effekt av linjeföring - annat än inverkan av

siktklass på restid/hastighet - är medtagen. .övriga

-fordonskostnader _ vissa beroende andra oberoende av

hastighet - adderas sedan till kostnaden för bränsleför-

brukning.

För att få kostnaden för lastbilar multipliceras kostnaw

den för personbilar med en faktor 3. Hur mycket större

kostnaderna för lastbilar är varierar mellan olika väg-

och trafikmiljöer. För att kunna uppskatta effekterna av

olika åtgärder som påverkar väg- och trafikmiljön är det

väsentligt, att effekterna inte döljs bakom schablonvärden°

De trafikekonomiska kalkylerna i DA 121 är upplagda så

att man först gör uppskattningar av fordonshastigheten

med kännedom om årsmedeldygnstrafik, hastighetsbegränsning,

procentuell andel lastbilar och beskrivning av vägmiljön.

Den så beräknade hastigheten används sedan vid beräkning

 

1) Med restidsberoende fordonskostnader åsyftas här viss
del av värdeminskningen samt kapitalkostnaderna

TTmT RÄDTNTNDT ÄRTTNU' Qn
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av fordonskostnaden som ett ingångsvärde i ett diagram,

som uttrycker fordonskostnaden som en funktion av has-

tighet och slitlager (grus eller asfalt). Detta mellan-

steg - att uppskatta hastighet - är gemensamt för upp-

skattning av restid och fordonskostnader. Vid uppskatt-

ning av antalet olyckor görs ingen hastighetsuppskattning.

Då en ekonomisk kalkyl utförs m a p en vägförbättring

går man alltid från en lägre till en högre hastighet,

i och med att man jämför vid samma ÅMD och hastigheten

vid Visst ÅMD ökar med bättre väg. Den kvalitetsförbättø

ring i form av jämnare trafik, som också blir följden

och som har en reducerande inverkan på fordonskostnaderna

kommer ej med i kalkylen. Ej heller att fordonskostnader,

de direkt vägberoende, reduceras. Hastigheten är ett

medelvärde för samtliga fordon vid en lastbilsandel av

12 %. Eftersom olika hastighetsbegränsning (se tabell 1)

gäller för olika fordonstyper, borde hastigheten upp-

skattas separat för varje fordonstyp.

    

Tabell 1. Maximalt tillåten hastighet för olika
fordonstyper.

Vägkategori'

*Eordonstyp Allmän väg . 'ML eller MV

Pb, lätt lb .
och buss Skyltad hastighet Skyltad hastighet

:Tung lb 70 90

Tung buss Skyltad hastighet* 90

'Tung lb +
*släp 70 i 70

 

 

   

Enligt tabell 1 finns största avvikelsen från övrig tra-

fik på ML och MV för tung lastbil med släp. så sedan

kostnaderna avläses i nomogram, så görs det för en has»

tighet som är några km/h lägre än den verkliga för pb

VTI MEDDELANDE 80
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och för en hastighet som är väsentligt högre än den

verkliga för speciellt tunga lastbilar med släp.

Detta kan medföra ett avsevärt fel för den totala

fordonskostnaden, eftersom hastighetsberoendet är

olika stort för olika fordonskategorier.

För närvarande finns inga åtgärds-effektsamband för

tätorter. En noggrann översyn av fordonskostnaderna

krävs,där också kraven på noggrannheten bör klarläggas.

Detta kan medföra att flera kurvor behöver tas fram

för olika körförhållanden (77-1).

Sambanden mellan miljö och fordonskostnader behöver dock

ej beskrivas mer detaljerat än vad som är möjligt att

uttrycka med tillgängliga och planerade dataregister för

beskrivning av det svenska vägnätet.

Tidsberoende kostnader - viss del av värdeminskning samt,

kapitalkostnaderna - bör ingå i kalkylerna för firmabilar

och yrkesmässig trafik. En timkostnad bör beräknas genom

att dela summan av värdeminskningsdelen och kapitalkostáa

naden med det maximala antalet timmar per år som ett for»

don kan utnyttjas ex beroende på lagen om bilarbetstid,

antal tillgängliga förare m m. Dessa kostnader ingår i

nuvarande samband beräknade något annorlunda. Största

bristen gäller lastbilar. För dessa medtages värdeminsk-

ning och kapitalkostnader endast för 10 % d v s, samma

andel som för-de "lätta" fordonen men med skillnaden att

kostnaden multipliceras med 3.

Ytterligare en typ av kostnad för bundet kapital och:

värdeminskning skulle kunna komma ifråga för att ingå

vid lönsamhetsbedömning. Det gods som transporteras har

ofta ett värde som överstiger värdet av fordonet. Skall

tidskostnaderna för det transporterade godset medräknas ?

VTI MEDDELANDE 8 O
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Behov av sambandsbeskrivning mellan fordonskostnader och

väg- och trafikmiljö.

 

De olika användningsområden som finns för fordonskostnads-

samband ställer olika krav på möjligheten att differentiera

kostnaderna - eller resursförbrukningen - efter olika

betingelser. I det följande används benämningen fordons*

kostnader både för viss förbrukning i monetära liksom för

icke-monetära storheter. Icke-monetära storheter exempelvis

liter bränsle. Effektsambanden inriktas ej direkt på åta

gärder utan på det åtgärderna i första hand påverkar d v 5

väg- och trafikmiljö. Eftersom detta planprojekt avser

att tillgodose flera användningsområden med olika krav på

detaljeringsgrad så måste projektet främst inriktas på en

så detaljerad beskrivning som möjligt vilken i efterhand

kan omarbetas för att uttrycka grövre samband. De samband

som finns behov av att undersöka beskrivs schematiskt av

figur 2.

VTI MEDDELANDE 80
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Figur 2. Fordonskostnader. Effektpâverkande faktorer och effektvariablerø
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De undersökta sambanden avser effekten på ett fordon

av viss typ i viss väg- och trafikmiljö. Med kännedom

om trafikens sammansättning, olika trafikantkategoriers

reshastighet och fordonskostnadssambanden för de en-

skilda fordonen, så kan kostnaden för hela trafikström-

men uppskattas.

Behovet av att kunna uttrycka sambandet mellan en av de

delkostnader, som utgör en del av de totala fordons-

kostnaderna, och någon effektpåverkande faktor bör stå

i proportion mot delkostnadens storlek relativt andra del-

kostnader och storleken av en effektpåverkande faktors

inverkan på delkostnaden.

Det inbördes storleksförhållandet mellan delkostnaderna

varierar starkt med fordonstypr ålder, väg- och trafik-

miljö (77-3).

I figur 2 framgår att sambanden mellan fordonskostnader

och effektpåverkande faktorer till en del sker i tVâ Steg»

En serie miljö- och fordonsbeskrivande faktorer resulterar

i en trafikprocess. Viss trafikprocess i viss vägmiljö

resulterar i vissa fordonskostnader.

Fordonskostnaderna kan delas in i två grupper:

o sådana som enbart beror av restid

o övrigae

De restidsberoende kostnaderna utgörs av den tidsberoende

delen av värdeminskningen samt av kapitalkostnaden. Dessa

kostnader bör endast ingå i VV:s kalkyler beträffande

vissa fordonskategorier och typer av resor. I första hand

bör fordon i yrkesmässig trafik och firmabilar ingå d v 5

i princip alla lastbilar.1 Motivet till att dessa fordon

bör ingå är att totala antalet fordon inom denna grupp

påverkas av restiden för tranSportuppdragen. Skulle

hypotetiskt restiden för alla transportuppdrag reduceras

med 25 % så skulle även antalet fordon kunna reduceras

med 25 %, om full utbytbarhet råder mellan fordonen.

our-nou- .nn-mango mavhv-I ^^
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Sambanden mellan fordonskostnader och.väg- och.trafikmiljö

kan även grupperas efter två olika huvudmiljöer, tätort

respektive landsväg, för vilka olika samband måste an-

vändas.

Det ideala målet för beskrivning av fordonskostnadssamband

vore en modell i vilken man kunde uttrycka fordonskost-

naderna som en samtidig funktion av samtliga effektpåverkanm

deyvariabler° Man-skulle kunna gå in i modellen och studera

effekten av förändringen av ett godtyckligt antal variabler.

En sådan modell är möjlig att konstruera för bränsleför-

brukning och delvis även för däckslitage. Övriga del-

kostnader _ inte tidsberoende - kan endast uttrkaas som

Ju

finare modellen är desto enklare är det att utföra korrié

funktioner av någon eller några variabler samtidigt.

geringar för förändringar med tiden som endast påverkar

ett delsamband.

åräaêlsâêzêraäaiag

Bränsleförbrukningen är den delkostnad för vilken det finns

störst förutsättning att kunna uttrycka ett detaljerat sam-

band med väg- och trafikmiljö. Det är möjligt att upp-

ställa ett uttryck som ger en exakt fysikalisk beskrivning

av det momentana effektbehovet. Med kännedom om effekt-

uttaget och en fordonsbeskrivning kan så bränsle-

förbrukningen beräknas. Utrrycket för det momentana effekt_

uttaget har följande form:

+C °V+Cr3(F,R))
(Crl r2

(l)
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= hastighet m/s

= tid 5

= utnyttjad motoreffekt (DIN) W

= verkningsgrad från motor till hjul
(I

)

massa bruttovikt kg

= formkonstant för luftmotstånd kg/m3

t"

= frontarea m2

= konstant rullmotstånd N/kg

= koefficient för hastighetsberoende delen av
rullmotståndet s'

O
W
O
W
O
B
J
W
W
<

H

ll

H k)

= koefficient för rullmotstånd i horisontalkurvor N/kg

H D.
)

= radie i horisontalkurva m

fordonsbeskrivande parametrar

='tyngdaccelerationen m/s2

H
°
t
Q

*ü
aj

0

M

= vägens lutning

Då effektuttaget P är känt ges bränsleförbrukningen
B

av följande uttryck:

 

AB = (2)

AB = bränsleförbrukning m3

bf = specifik bränsleförbrukning g/Ws

At = tid 3

y = bränslets densitet g/m3

Koefficientvärdena i (1) och (2) påverkas av variationer

i vägmiljö och av olika fordonstyper. Efter att koefê

ficientvärden tilldelats (1) och (2) så kan dessa app-

liceras på viss trafikmiljö. Utrycken (1) och (2) är

väl lämpade att sammankoppla med simuleringsmodellen

för vägtrafik på länk. Det förutsätts, vid utnyttjande

av (1) och (2) att trafikprocessen uppskattas genom

andra modeller exsünmleringsmodellen,kvalitetsbestämnings-

modellen m fl. Med hjälp av (1) och (2) så är det möj-

ligt att uppskatta bränsleförbrukning för godtycklig upp-

sättning av parameter-och variabelvärden. Denna metod

bör vara den som eftersträvas. Om inte (1) och (2) väljs

så måste den faktiska bränsleförbrukningen vara empiriskt

vvu-nq- gpvnnnv-sv- mo.va nn
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beskriven för så många kombinationer av parameter- och

variabelvärden som man vill känna bränsleförbrukningen.

Med hjälp av lämplig klassindelning av parametrar och

variabler så bör dock antalet kombinationer kunna ned-

bringas. Bränsleförbrukningens beroende av olika faktorer

illustreras i figur 3.

_Vä mil ö

Linje- Slit- Väg- >
0. I O o

foring lager lag
4

Bränsleför-

brukning

 

  

f

Trafikprocess
I

8 < rafik- G Samman- o Hastig- o accelerationer
Lflöde sättning heter retardationer

/

  

 

 

Fordonsteknisk
beskrivning

® Massa G Rullmot- G Luftmot- G Motor
stånd stånd r

Figur 3. Sökta samband mellan bränsleförbrukning och
väg- och trafik- miljö.

4.40lol§§§sk§-sy_yêssili§9_eê-e§ês§ls§êrersksi§sss

Vägmiljön är den som med olika åtgärder kan påverkas av

VV och vars effekt på bränsleförbrukningen därför bör

vara väl beskriven. Den effekt som Vägmiljön har - på

bränsleförbrukning - är dessutom beroendeav trafik-

processen i den aktuella miljön och av fordonens tekniska

utförande. Som ovan beskrivits så kan effekten antingen

studeras indirekt genom att beräkna ett effektuttag och

därav följande bränsleförbrukning eller också direkt

genom empiriskt material och fältstudier för olika kom-

binationer av "miljöceller".

?vn-acw- utv-anh'rñ-P avnv-n MA



25

Tvärsektionen har endast en indirekt inverkan på bränsle-

 

förbrukningen genom att trafikprocessen pâverkas vilket

i sin tur medför Viss förändring av bränsleförbrukning.

Vid användande av (1) och (2) inverkar tvärsektionen på

YICXülå%id.V s sambandet är helt klart. För klassindel-

ning kan de typsektioner som anges i TV 124 användas

(75-2), se figur 4, vilka också är de som används i DA l2l.
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l) gäller även motortrafikled (ML) och "halv motorväg" (MV/2)

Iägpr 4. Typsektioner. (75-2)
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För lågtrafikerade vägar behöver ingen hänsyn tas till

störningar i trafikprocessen då ju i princip alla for-

don kan färdas som fria fordon. Om nomogram skall an-

vändas så bör detta innehålla bränsleförbrukning som

funktion av ÅMD för viss tvärsektion-

En vägs linjeföring påverkar bränsleförbrukning på

följande sätt:

0» indirekt genom trafikprocessen. Ej för.lågtrafikerade

vägar.

o direkt i lutningar, se (1).

0 direkt i horisontalkurvor genom ett ökat rullmotstånd,

se (1).

Sambandet med lutning ges direkt av (1). Speciellt för

vägar med små kurvradier (< 500 m) så tillkommer ett

ökat rullmotstånd. Sambandet mellan kurvradier och rull-

motstånd kan uttryckas med en funktion. Behov finns av

att utveckla en sådan funktion för svenska förhållanden.

Liksom för tvärsektion så varierar sambandet mellan has-

tighet och flöde för olika linjeföringsklasser. Därmed:

får man även en effekt på bränsleförbrukningen. Behov

finns av att definiera olika linjeföringsklasser inom

vilka ett hastighetsberoende eller helst ett ÅMD-beroende

för bränsleförbrukningen är känt. Klassindelning av

linjeföring kan göras efter olika principer.En möjlighet

är att använda de minimiradier som anges i TV 124 (75-2)

som gränser, se tabell 2.

w..- -z _--

Tabell 2. Minimiradier i horisontalkurvor. (75-2)

 

  

Dimensionerande hastighet, km/h 40 60 80 100 120

Normal minimiradie, m 100 200 300 500 700

Exceptionell minimiradie, m 50 100* 200 300 400
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En annan möjlighet är att använda den klassindelning som

används i "Prediktionsmodell för trafikolyckor för kva--

 

 

 

 

 

 

 

 

litetsbestämning av vägars säkerhet" (76-2), se tabell

3.

Tabeli 3. Klassindelning m a p linjeföring (76-2)

Kurvradie Lutning(°/oo)

(m) 0-10 10-20 20-30 ?30 ackkrön

Raklinje

(r 4:: oo) *I I I II I

>lOOO I I I II I

700-1000 II II II II II

400-700 II II II III II

200-400 III III III III III

<200 III III III III III

  

 

 

   

  

....»h

Vägens slitlager påverkar bränsleförbrukningen indirekt

 

genom effekten på trafikprocessen - ej för lågtrafikerade

vägar - och direkt genom att rullmotståndet direkt beror

av typ av slitlager.

kommer på svenska vägarna:

o grus

o oljegrus

o asfalt.

VTI MEDDELANDE 8 0

Tre huvudtyper av slitlager före-
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Det skick som dessa slitlager befinner sig i påverkar

även förbrukning av bränsle och är av stort intresse

då det gäller att avgöra hur ofta driftâtgärder - hyvling,

ny beläggning m m - bör utföras. Drift av vägar har under

senare år kommit att förbruka en relativt sett allt

större andel av den totala anslagsramen för VV. Effek-

ten av driftåtgärder på fordonskostnadernas storlek har

därmed stor betydelse. Trafikprocessens variation mellan

olika Slitlager har i praktiken liten betydelse eftersom

trafikflödet på grusväg är så litet och huvuddelen av

trafiken kan betraktas som el hindrad. I första hand finns

behov av att uttrycka rullmotståndskoefficienter, enligt

(1), för olika slitlager i olika skick. Dessutom bör

bränsleförbrukningens hastighetsberoende också uttryckas

för Slitlager i olika skick, enligt tabell 4.
0

Tabell 4. Behov av uppgifter om bränsleförbrukning och
rullmotstånd finns i följande fall. Slitlager
i olika skick.

  

 

    

. Slitlager 2) 3)

Åtgärd Grus, Oljegrus Ytbehand- Asfalt-
l ling betong

Före xl) x x x

Nytt Slitlager
Efter x x x x*

Före
Lagning

Efter x x x

Före
Justering

Efter x 4 X X

  

 

  

   

l) Före/efter hyvling

2) Grov '

3) Fin
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Även effekten av vägla , d v 5 om vägbanan är torr eller

våt eller det förekommer snö eller is, är av stort intresse

för den nivå som driftåtgärder skall läggas på. Behov

finns av uppgifter om bränsleförbrukning och rullmotstånd

enligt de förkryssade rutorna i tabell 5.

 

    

 

   

 

 

  

Tabell 5. Behov av uppgifter om bränsleförbrukning och
rullmotstånd finns i följande fall. Olika väglag.

Slitlager

Grus Oljegrus Ytbehand- Asfalt
Väglag ling

Torr x x x x

Våt x x x x

Snö X

Is x

Trafikprocess

Trafikprocessen påverkar bränsleförbrukningen genom

hastigheten och antalet hastighetsförändringar för fordon

(1) och (2) så kan ett

exakt uttryck för bränsleförbrukningens beroende av trafik-

i trafikprocessen. Med hjälp av

processen erhållas om v och dv/dt är kännt. Ememeller-

tid finns ingen praktisk möjlighet att med modellen exakt

avbilda alla de delförlOpp som förekommer i en trafik-

process. Problemet är att med en modell beskriva allt

vad som sker i en trafikprocess. Den bästa tillgängliga

modellen är simuleringsmodellen. I den finns även möjlig-

het att med viss utveckling även beskriva "trafikbrus".

Behov finns av kännedom om hur bränsleförbrukningen, eller

antalet hastighetsförändringar och deras storlek, varierar

med medelhastighet för olika värden på följande faktorer:

VTI MEDDELANDE 80
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ÅMD

trafiksammansättning

hastighetsbegränsning

omkörningsförbud

I stället för att gå omvägen över medelhastighet skulle

bränsleförbrukningen direkt kunna relateras till trafik-

flödet som ju både är ett indirekt mått på medelbashastig-

het och "trafikbrus".

Fordonsbeskrivning

För att kunna uppskatta bränsleförbrukningen för en trafik"

ström är det nödvändigt att känna trafikens sammansättning

av olika fordonstyper och att ha en teknisk beskrivning

(1) och

följande koefficienter måste vara kända:

för de olika typfordonen. Ur (2) framgår att

0 luftmotståndskoefficienten (CL) och fordonets tvär-

snittsarea (A)

0 rullmotståndskoefficienter (C , C C ). Dessa beror
rl r2 r3

av typ av däck och av fordonets spårvidd och framvagnsm

inställning, samt av vägförhållanden.

c fordonets totala massa (m), vilken beror av fordons-

storlek och lastfaktor '

o mekanisk verkningsgrad (n), vilken beror av fordonstyp

och transmissionstyp

0 specifik bränsleförbrukning (bf), vilken beror av motor_

typ, hastighet och belastning

0 bränslets densitet (y), vilken beror av typ av bränsle

och temperatur.
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I "Angelägenhetsbedömning av vägprojekt, DA 121" delas

trafiken in i personbilar och lastbilar. Gruppen last-

bilar är enmycket heterogen grupp. Denna grupp bör åt-

minstone delas in i lätta och tunga lastbilar eftersom

lätt lastbil följer samma hastighetsbestämmelser som

personbilar och tunga lastbilar maximalt får köras i

70 km/h - på motorväg och motortrafikled 90 km/h - på

allmän väg, se tabell 1 (sidan 17).

Klassindelning av trafikströmmar i olika for-

donskategorier bör göras utifrån de möjligheter som finns

att registrera och särskilja olika fordonstyper samt av

deras antalsmässiga förekomsti.trafiken.Statens väg- och

trafikinstitut utför hastighetsmätningar med en fordons-

differentierande_trafikanalysator. De av VTI använda

trafikanalysatorerna kan differentiera trafiken i de

klasser som redovisas i bilaga 1. I bilaga 2 redOVisas

resultat från hastighetsmätningar utförda av VTI med

DTA-2 (77-4). Resultaten ger en_bild av de olika for-

donskategoriernas relativa förekomst. Klassindelning kan

även göras efter axel- och boggie- tryck d v 5 i sådana

med axel- och boggie* tryck.större än respektive mindre

än 8/12 ton. År 1976 var 7,3 % av totala allmänna väg-

nätet upplåtet för trafik med max 8/12 ton axel/boggieé

tryck och 92,4 % för 10/16.

Simuleringsmodellen delar in trafiken i följande grupper:

personbilar

lastbilar med 2 eller 3 axlar

lastbilar med släp, 3 eller 4 axlar

lastbilar med släp, fler än 4 axlar.

YT'TVT MFHHFT,AT\THU R n
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De tunga lastbilarna och lastbilskombinationerna skulle

även kunna delas in i två grupper där 7 tons totalvikt

skulle kunna utgöra gräns. Detta mot bakgrund av det

förbud som gäller vissa veckoslut att framföra last-

bilar eller lastbilskombinationer med totalvikt i 7 ton

på vägar med nummer i 80.

Ytterligare indelning av fordonen i olika klasser kan

göras utifrån speciella tekniska skillnader som medför

förändrade fordonskostnader. Sådana egenskaper kan vara:

0 diesel- eller bensin- motor

o typ av transmission, medför olika växlingsförhållanden

och olika mekaniska verkningsgrader

o radial- eller diagonaldäck. Trenden är att de flesta

fordon, - alla medräknade - går över till radialdäck.

0 typ av överbyggnad. Medför olika luftmotstånd. Varia-

tioner i luftmotståndskoefficienten (CL) ooh i tvär-

snittarean (A).

0 totalvikt och faktisk lastfaktor. Dessa resulterar i en

Viss massa (m). För den fordonsindelning som används

bör totalvikt och lastfaktor följas upp.

Att använda så fina indelningar som ovan beskrivits är

endast realistiskt för sammanvägning av datainformation

till.informatitw1för större grupper av fordon.

I tabellerna i bilaga 4 redovisas fordonsparkens fördel-

ning på typer, viktklasser, diesel- eller bensinmotor,

åldersfördelning m m. Dessa Uppgifter har betydelse för

bränsleförbrukningens storlek. En uppfattning kan bildas

om vilken indelning som med tanke på förekomst kan vara

rimlig.

17m? lkhnhñ? 1x7hh nn
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En vägs livslängd sätts i VVs kalkyler till 40 år. Under

så lång tid så kan stora fordonstekniska förändringar äga

rum. Vid ekonomisk bedömning av byggnation eller för-

bättringsarbeten bör därför hänsyn tas till förutsebara

tekniska förändringar av fordonsparken, vilka kan ha

avgörande betydelse för fordonskostnadernas Storlek.

Påskêlissss

Slitaget av fordonsdäck är beroende av följande:

0 typ av slitlager och slitlagrets beskaffenhet

0 de accelerationer, i längs- och sidled, som däcket-

utsätts för. Dessa accelerationer är en följd av

Vägens linjeföring och av trafikprocessen.

0 temperatur

o deformation och rotationshastighet

o däcktyp, huvudsakligen två typer: radial- eller

diagonaldäck

0 belastning

0 ringtryck.

Enligt den slutförda litteraturstudien har det framkommit

att däckslitaget i huvudsak beror av:

0 de accelerationer ett däck utsätts för. Dessa accelera-

tioner beror av tätorts- eller landsvägstrafik, vägens

lutning, vägens horisontella krökning m m.

TTm'T' nmnnrnr ÄRTHU on
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0 i viss mån hastighet

0 vägytans struktur. Stor skillnad mellan grus och as-

falt. Men även skillnad mellan olika typer av asfalt

där skillnaden främst beror på mikrostrukturer hos

stenmaterialet.

Mest lätthanterligt vid uppskattning av däckslitage vore

om det kunde relateras till trafikflöde i olika väg-

miljöer i stället för hastighet. Flödet på en viss väg

med viss standard är ett indirekt mått både på hastighet

och antalet accelerationer i färdriktningen. Sådana sam"

band finns behov av att uttrvcka i följande fall:

grus, asfalt

olika linjeföringsklasser

landsvägstrafik respektive tätortstrafik

olika typfordon. Trenden är att de flesta fordon

går Över till radialdäck varför det bör vara till-

räckligt att utveckla samband för denna däcktyp.

gsêsrbåll-99b-§s9êrêfisns§

Dessa delkostnader - underhåll respektive reparationer m

beror av varandra. Ett ökat underhåll medför färre

reparationer. De kan därför behandlas sammanslagna. Till

dessa kostnader räknas bl a:

olja i motor och transmissioner, oljerenare, hjulbalan=

sering, vindrutespolarvätska, batteriladdning, ljus-

inställning, bromsjustering, bromsbackar, underreds-

och rostskyddsbehandling, rundsmörjning, tvättning,

polering, vaxning, rengöring, tändstift, lampor samt

olika typer av reparationer.'

Till dessa kostnader skulle även skador på transporterat

gods kunna räknas. Skador förorsakade av väg* och trafik-

miljön. Eller också extrakostnader för speciellt em-

ballage för transporter på speciellt dåliga vägar.

?Vmw- :Juhani-1? mxvnv-n nn
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Kostnaden för underhåll och reparationer utgör den största

delköstnaden av fordonskostnaderna. Det är därför väsent-

ligt att få fram underlag om vad som påverkar kostnaderna

för underhåll och reparationer. Kostnadsnivån påverkas

av vägmiljön. Inverkan av vägens linjeföring sker på

 

följande sätt:

0 i vertikalkurvor måste speciellt de tunga fordonen

växlas ner. Detta sliter på transmissionerna. Broms-

slitage.

0 i horisontalkurvor ökar påfrestningarna på hjullager

och framvagn. Bromsslitage.

Vägens slitlager har följande effekter:

0 en ojämn vägyta medför skakningar och vibrationer som

påskyndar utmattning, detaljer lossnar 0 s V.

0 löst material i slitlagret står upp i fordonen. Rost-

skyddande färglager och underredsbehandlingar slås sön-

der, Vilket medför ökad korrosion. Partiklar tränger

in i lager och medför att ökat slitage. Fordonen

måste rengöras oftare

o kemisk halkbekämpning medför ökad korrosion.

Trafikprocessen påverkar underhåll och reparationer främst

 

genomiäekwasen av hastighetsändringar. Ett stort antal

hastighetsändringarmedför många växlingar och inbroms-

ningar d v s främst slitage på transmissionen och broms-

system. Ökad hastighet medför i allmänhet ökade kostnader.

Helt entydigt är detta vid körning på grusväg där för-

slitning av roskskydd w ytlack och underredsbehandling w

sker snabbare vid högre hastighet. Effekten av ojämn;

heter i körbanan behöver inte vara större vid högre has-

tighet. Då hastigheten är tillräckligt hög får fordonen

en tendens att "flyta" över ojämnheter d V's hjulen hinner

inte slå ner i Vägens håligheter.
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Fordonstyp kan indelas som för övriga delkostnader d V 5

 

underhåll och reparationer ställer inget särskilt krav

på klassindelning av fordonen. Den relativa storleken

av kostnaderna för underhåll och reparationer är olika

stor för olika typer av fordon. Storleken av dessa kost-

nader beror även starkt av fordonens ålder.

Yêäêsmiaêäaiag

Denna kan indelas i en körlängdsberoende och en tids-

beroende del. Den körlängsberoende står i ett beroende

till kostnaderna för underhåll och reparationer. Ökat

underhåll och reparationer medför en reducerad värdeminsk-

ning. Värdeminskningen reduceras ej i samma utsträckning

som ökningen av underhåll och reparationer. Den körlängds-

beroende värdeminskningen beror av väg- och trafikmiljö

p s s som underhåll och reparationer. Det finns även en del

av den körlängdsberoende värdeminskningen som enbart beror

av körsträckan d v 5 ej av i vilken väg- och trafikmiljö

som ett fordon körts. Den tidsberoende delen av värde-

minskningen är en följd av att äldre fordon blirnámüxaaüxak-

tiva för köpare och att därmed priset reduceras. Värde-

minskningen är störst då ett fordon är nytt och avtar sedan

med.tiden. Den relativa storleken av denna delkostnad

- för personbilar ca 30 % under de första 10 000 milen -

medför att behovet är stort av att kunna relatera den

till väg- och trafikmiljö. Värdeminskningens körlängds-

beroende del bör kunna relateras till:

0 slitlager, eventuellt även till kemisk halkbekämpning

linjeföringsklasser, en mycket grov sådan indelning

_0 landsvägs- respektive tätortstrafik

o fordonsklasser
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Värdeminskningens tidsberoende del behandlas som res-

tidskostnader, d v s ingångsvärden är restid och kost-

nad per tidsenhet för olika fordonskategorier. Ett for-

dons livslängd kan användas som ett mått på värdeminsk-

ning. I bilaga 4, tabell 9, redovisas sannolika livs-

längder för olika fordonsfabrikat.

KêEÅEêlEQ§EBê§§E

Den kostnad som åsyftas är "förlusten" av räntan på kapi-

talet, som finns bundet i fordonet, vid bästa alternativa

användningen av kapitalet. Vad som söks är bästa alter-

nativa ränta. Att bestämma räntans storlek i dagsläget

och uppskatta dess storlek för den tidsperiod vägplane-

ringen avser är svårt. Något schablonvärde bör därför

väljaso I DA 121 används en kalkylränta av 8 % avseende

ränta på det för väghållningsåtgärderna investerade kapi-

talet.

Kapitalkostnaden bör behandlas som en restidskostnad.

Endast kostnaden för yrkesmässig trafik och firmabilar

bör ingå. Kostnaden för privatbilar bör ej ingå. Pri-

vatbilar utnyttjas så att en eller flera personer gemen-

samt utför visst antal resor. Någon fast tidsgräns för

dessa resor finns ej vad beträffar fritidsresor. En

restidsvinst eller summan av sådana vinster i ett större

system medför ej att antalet fordon kan reduceras efter-

som någon utbytbarhet ej existerar. Ett visst fordon

är alltid knytet till ett begränsat reseanspråk för en

begränsad grupp.

En annan kapitalkostnad är den för det i fordonen trans

sporterade godset. Ju längre tid transporterna tar desto

större blir det lager av gods som finns under transport

på vägarna. Mer påtagligt är detta förhållande för före-

tag som kontinuerligt levererar varor till kunder. Varorna

tas direkt från slutbehandling och transporteras iväg

till kunder.

rerar T ton så blir storleken av lagret på väg L-T,

Om företaget varje dag tillverkar och leve-

där L är genomsnittlig tid per leverans.
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Storleken av kapitalkostnaden för transporterat gods

är således direkt beroende av fordonens hastighet och

bör därför ingå i kostnadskalkylerna.

§9§E§ê§§lê3§

Priserna på fordon och de produkter som förbrukas av

fordonen förändras ständigt. En viss del av priset

avser verkliga kostnader för att tillverka eller impor-

tera en produkt. Resterande kostnader är statliga på-

lagor. Dessa skall ej ingå vid lönsamhetsbedömning av

vägprojekt. Behov finns av att ha en uppföljning av:

0 marknadspriserna på de resursenheter som förbrukas

vid vägtrafik

o skatter och avgifter som pålagts av den offentliga

sektorn

o prognoser för framtida prisutveckling.

De skatter och avgifter på fordon, fordonsutrustning

och bränslen som ej skall ingå i samhällsekonomiska

kalkyler är följande:

0 mervärdeskatt, 20.63% på inköpspris

o tull, på fordon och utrustning från länder utanför

EG och EFTA.

0 accis på personbilar

0 skrotningsavgift

0 bensinskatt

VTI MEDDELANDE 80
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o energiskatt

o beredskapsavgifter

0 fordonsskatt

o försäkringar

o kilometerskatt

VTI MEDDELANDE 8 0
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KUNSKAPSLÄGET

Detta utgörs av följande information:

rapporter och litteratur

tillgänglig data hos företag och myndigheter

pågående forskning och utveckling

dataregister

tidskrifter och andra publikationer.

Litteraturstudier m a p fordonskostnader har på uppdrag

av VV utförts för tätortstrafik och för landsvägstrafik.

För landsvägstrafik kan resultaten av litteraturstudien

sammanfattas enligt följande:

Ett rikligt material fanns om bränsleförbrukning°

Genomgående - med något undantag - utländska under-
sökningar. Speciellt inverkan av vägmiljö var väl
undersökt. Knapphändiga uppgifter fanns om inver-
kan av trafikmiljö. Indirekta mått på bränsleför_
brukningen är rullmotståndet och luftmotståndet, se
(1) och (2). Ett förhållandevis stort material fanns
om dessa mått.

Däckslitagets beroende av väg- ochtrafikmiljö är

svårt att rent tekniskt mäta eftersom slitaget sker
"långsamt". Ett relativt stort antal publikationer
behandlade detta ämne. Många hade en "laboratoriem
mässig" karaktär varigenom resultaten kan vara svåra
att överföra till verklig trafik. Det material som
finns och som redovisats i litteraturstudien borde
dock vara tillräckligfför att skapa godtagbara sam_
band.

Oljeförbrukningens beroende av vägmiljö och hastighet
har redovisats av bl a Winfrey och de Weille. I

båda fallen resultat från 60-talet. Oljeförbrukw
ningen har blivit en allt mindre del av de totala
fordonskostnaderna, varför det i litteraturstudien

redovisade resultaten kan räcka. '

Uppgifter om reparationer, underhåll, värdeminskning
och kaptialkostnader och hur dessa varierar med väg
och trafik finns mycket knapphändiga uppgifter om.
Bör undersökas vidare, speciellt då detta är en för-

hållandevis stor del av den totala kostnaden.

me MthUTÄNnF RO
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Uppgifter om pågående forskning i andra länder har in-

samlats genom en enkät till myndigheter, som har an-

knytning till vägtrafikforskning. Denna enkät gav huvudu

sakligen bara hänvisningar till publicerade rapporter.

Ett mycket ambitiöst upplagt projekt har påbörjats i

Brasilien för att relatera fordonskostnaden för olika

fordonstyper till olika väg- och trafikmiljöer°

Väg- och trafiklaboratoriet i Finland har påbörjat ut_

vecklingen av en provmetod för personbilars bränsle_

förbrukning. Metoden skulle motsvara personbilarnas

genomsnittliga användningsförhållanden i nordiska län-

der både i städer och på landsvägar. Den skulle både

vara lämplig för användning vid dynamometer och ute på

vägen. Utvecklingen innebär huvudsakligen planering

och provning av testprogram.

Kontakter har tagits med Saab-Scania och med Volvo.

Den forskning och utveckling dessa företag bedriver

medför att många av de samband som söks kan fastställas

med hjälp av empiriskt material från dessa företag.

Myndigheter och företag med egna stora fordonsparker

har oftast en god kostnadsuppföljning av fordonen.

Om det är känt vilka typer av transportuppdrag fordonen

uträttar eller om de kör inom bestämda områden så kan

fordonskostnaderna relateras till en mycket grov indelw

ning av väg- och trafikmiljö. Sådant material har

bl a erhållits från:

0 Televerket

0 Södra Skogsägarna

o Pripps bryggerier.

Undersökningar m a p bränsleförbrukning utförs av

Transportnämnden och Statens vägverk.

V'T'T MFDDFT.ÅNDP R n
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En teknisk beskrivning av fordonsparken finns ständigt

aktuell i centrala bilregistret. Delregistret benämns

"Teknisk data/modellkodregister". I detta register finns

bl a uppgifter om:

totalvikt

fordonets dimensioner

karosserikod

antal hjul och däckdimension

motoreffekt

cylindervolym (i motor)

växellåda

drivmedel.

Med dessa uppgifter kan en god approximation för ett

fordons bränsleförbrukning erhållas.

För att uppskatta ett fordons bränsleförbrukning då det

tekniska utförandet är känt så måste även lastfaktorn

vara känd. D v s hur stor andel av totala lastkapaci-

teten som är utnyttjad. Med medel från TFD skall en

undersökning av lastfaktorn utföras av KTH. Lastfaktorn

kan även beräknas ur de uppgifter som "Varutransporter

på vägar med lastbilar (SCB)" regelbundet samlar in.

I den statistik som SCB producerar med detta empiriska

material så redovisas inte lastfaktorn. Den körjournal

som ifylls av de förare som deltar i undersökningen re-

dovisas i bilaga 1. Tabell 7 i bilaga 4 ger viss upp-

fattning om lastkapacitetsutnyttjandet.

Lönsamhetsbedömningar av vägprojekt avser en tidsperiod

av 40 år. Viktigt är därför, attprognoser avseende for-

donsteknisk utveckling för detta tidsperspektiv utnyttjas.

För närvarande arbetar expertgrupper med ett projekt be-

nämnt "Bilen år 2000". Arbetet bedrivs med s k scenario-

teknik. Resultatet av detta arbete bör kunna användas

för bedömning av hur fordonskostnadssambanden - till väg-

och trafikmiljö - kommer att förändras.

VTI .MEDDELANDE 8 O
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Bilbranschkommittêns informationsutskott har initierat.

ett forskningsprojekt rörande "Bilägandets kostnader".

Projektet drivs vid företagsekonomiska institutionen

vid Göteborgs Universitet i samarbete med Svenska Insti-

tutet för Marknadsföringsstudier (SIMS). Huvudsyftena

med projektet är:

0 att kartlägga kostnaderna för att äga och använda
personbilar,

o att undersöka bilägarnas attityder till och värderingar
av de kostnader som ingår i bilägandets kostnader.

Meningen är att kostnaderna skall följas upp i tideno

Det skall vara möjligt att för en viss bilmodell få

svar på hur mycket det kommer att kosta att äga bilen

i ett Visst antal år. Kostnadsmodellen har lagts upp

i dator. Delprojekten i "Bilägandets kostnader" redo-

visas i figur 5.
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Figur 5. Delprojekt i "Bilägandets kostnader".

Projetet avser enbart personbilar. Ett motsvarande

projekt för lastbilar har påbörjats av TFK.
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FÖRSLAG TILL KOMPLETTERANDE FORSKNING

En serie projekt föreslås för att täcka upp differensen

mellan behov och kunskapsläge. Likaså ett förslag om

hur fordonskostnader skall följas upp i tiden. Metodiken

för angelägenhetsbedömningen bör ändras så att man för

vägar med olika standard kan få uppskattningar av fordons-

kostnaderna vid olika trafikflöden. En lämplig klassin-

delning av vägar m a p standard måste utarbetas. För

sådana klasser kan sedan bränsleförbrukning beräknas vid

olika trafikflöden. Samtliga fordonskostnader summerade

för alla typer av fordon kan föras in i en och samma

tabell. Varje tabell gäller viss hastighetsbegränsninga

Vill man differentiera kostnaderna m a p olika sammansätt-

ning av trafiken så får antalet tabeller utökas med_en

faktor motsvarande antalet olika relativa sammansättningar.

Tabell 6 är ett förslag till sådan tabell.

Tabell 6 o Fordonskostnader vid viss hastighetsbegränsning.
Principförslag till tabell.

  

 

 
 

Vägstandard Trafikflöde ÅMD
klass \

Tvär- Linje- -1000 1000-2000 2000-3000 3000-
sektion föring

A

B

I c
D

A

B
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D

A

B
III C

D
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Det finns ett beroende mellan tvärsektion och linjeföring

som medför att fordonskostnaderna ej behöver vara kända

för alla rutor i tabellen. För uppskattning av effekter

av driftåtgärder så kan motsvarande tabeller konstrueras

för olika slitlager och väglag.

.-

För bränsleförbrukning kan en enkel beräkningsmodell ut-

vecklas för fria typfordon i olika vägmiljöer. En sådan

modell redovisas i bilaga 5. Modellen kan ses som en vi_

dareutveckling av bränsledelen i DA 121.

De projekt som föreslås och kostnaderna för dem redovisas

  

nedan.

Projekt Kostnad
kr

A. Mätning av bränsleförbrukning.
Inverkan av väg- och trafikmiljö.

l) Effekt av driftåtgärder 125 000

2) Mätning i tätort 62 000

3) Validering av simuleringsmodellen. 41 500
Fältmätningø

Programutveckling ADB 15 000

B. Samband mellan vägmiljö och kost- 23 000
nader för däck, underhåll och
reparationer.

C. Värdeminskning. Beroende av 26 500
körlängd, miljö och tid.

D. Uppföljning av fordonskostnadsdata. 35 500

Summa 328 500
___p-å--n_____________.-ø_-_
_-_c__u____c____._--___.__-

Dessa projektförslag, som beskrivs närmre nedan, får ses

som ett diskussionsunderlag. En realistisk volym torde

vara ca hälften av det föreslagna under 1978.

\7"T'T MPHHPT.ANT\F R n
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PROJEKT A. MÄTNING AV BRÄNSLEFÖRBRUKNING. INVERKAN AV

VÄG- OCH TRAFIKMILJÖ

Bakgrund

Den förväntade ökade knappheten på bensin och dieselolja

kan komma att leda till markant Ökade priser. Effekten

av väghållningsåtgärder på bränsleförbrukning bör därför

undersökas. VVs nya planeringssystem kräver förbättrade

åtgärds-effektsamband speciellt m a p driftåtgärder och

tätortstrafik, vilket inkluderar effekten på bränsleför-

brukningen.

Den av VTI utvecklade simuleringsmodellen för vägtrafik

kan med fördel kopplas till en energimodell. Samman-

kopplingen förutsätter validering mot körförsök.

Mål

 

1) De driftåtgärder som det för närvarande finns störst

behov av att undersöka åtgärd-effektsamband för är

vintervägservice och beläggningsunderhåll.

Vintervägservice omfattar följande moment:

0 plogning

0 hyvling av isbark

0 sandning

0 saltning

o moddavröjning.

Effekten av åtgärderna söks för fordon med dubbade

vinterdäck och för odubbade sommardäck.

Beläggningsunderhåll omfattar:

ny beläggning

lagning

justering

hyvling av grusslitlager.
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De typer av beläggningar för vilka uppgifter söks är

asfaltbetong (finkornig) och ytbehandling (grovkornig)e

I båda fallen för våt och torr vägbana.

2) I tätort bör i första hand bränsleförbrukning mätas på

gator som har karaktär av genomfartsleder. Undersök-

ningar bör i övrigt inriktas på kommunala Vägar och

gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln.

3) Den energimodell som kan användas i anslutning till

simuleringsmodellen bör valideras. Modellen kan sedan

användas för att uppskatta bränsleförbrukning på olika .

typvägar vid olika trafikflöden samt för olika typfordon.

Detta delprojekt bör även ses som en kontroll av de

resultat som erhållits i litteraturstudien.

Mätningar av bränsleförbrukningen skall speciellt inriktas

på den effekt störningar från omgivande trafik har på

provfordonets bränsleförbrukning. Kunskaperna beträffande

denna effekt är för närvarande bristfälliga.

Metod

Apparatur för mätning av bränsleförbrukning finns vid

institutet, och har till viss del bekostats av projektet

"Vägplanering. Planprojekt och studier". En för auto-

matisk databehandling anpassad registreringutrustning

för bränslemätning har utvecklats. Denna utrustning gör

det möjligt att relatera bränsleförbrukning till:

o vägbeskrivning enligt VDB O

0 körförlopp d v s hastighet och hastighetsändringar

o köposition '

0 omkörning

Apparaturen gör det möjligt att registrera ca 100 olika

händelser parallellt med bränsleförbrukning och körför-

lOpp för det egna fordonet. Apparaturen kan flyttas mellan 4

olika fordon. .Programsidan för analys av registrerad
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mätdata måste utvecklas så att koppling till VDB kan

göras. Dessa program kan sedan utnyttjas för alla projekt

som söker information som bränsleförbrukning i en väl

definierad vägmiljö. En grafisk resultatredovisning bör

väljas w "plottning" av dator - så att diagram erhålles

med bl a följande information längs envägaxel:

bränsleförbrukning

hastighet

köposition

lutning

horisontalradie

slitlager och väglag.

Undersökningen bör bedrivas i sambarbete med vägförvalt-

ningar.p Effekterna av vintervägservice måste planeras

in i område med relativt sett omfattande vintervägservice

Mätningar bör koncentreras till studier av sådana åtgärder

som kan förväntas ha stor betydelse för bränsleförbruk-
ningen. Studien av vintervägservice bör koncentreras till

snöplogning som utgör den största delen. Eftersom 2 olika

typer av däck skall undersökas och osäkerheten i att få

de mätförhållanden som krävs gör tidsplaneringen svår.

Två veckor borde räcka för att täcka av väsentliga delar

av vintervägservice. Studien av beläggningsunderhåll in-

riktas på tre typer av slitlager före och efter nytt

slitlager. Dessutom skall mätning utföras på torr och

våt vägbana. Två mätveckor bör räcka för denna del med

ett provfordon. Effekten av beläggningsunderhåll kan

studeras i östergötland.

Beträfümmüemätning av bränsleförbrukning i tätort bör

först de färdstudier som gatukontoret i Stockholm utfört

analyseras. Detta material bör kunna indikera på vilka

gator och vid Vilka tider det är meningsfullt att mäta

bränsleförbrukning. Den mätmetod som utvecklats kräver

registrering av Aupkter och att en vägbeskrivning finns

mellan dessa A-pkter. För gator finns ingen sådan

an Mrhnbrnmnu on
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beskrivninglz En "enkel" vägbeskrivning måste därför tas

fram för de gator man skall mäta på. Minkravet är att

avståndet mellan olika korsningar är känt. Den regist-

rerade bränsleförbrukningen och körningen - körsträcka

och körtid - bör kunna användas för att i kombination

med (1) och (2), se sid 22, kunna utveckla en modell för

bränsleförbrukning i tätort för några typfordon. Fält-

mätningar i tätort kommer uppskattningsvis att behöva

utföras under en vecka.

Mätningar för validering av simuleringsmodellen bör ut-

föras på sådana vägar som redan är upplagda för simule-

ring. Den aktuella energimodellen används även av

Saab-Scania. Man har funnit en god överensstämmelse

mellan modellen och praktiska körförsök. Fältmätningar

i mycket begränsad omfattning bör därför vara tillräckliga.

Av speciellt intresse är effekten av omgivande trafik.

Omgivande trafik kommer i förSta hand att registreras

genom att markering görs av provfordonets köposition.

Eventuellt kan samtidig mätning med DTA2 utföras. Del-

projektet avser endast fältmätning. Eventuellt kan dessa

mätningar kombineras med andra mätningar.

För kontroll av modellen - (1) och (2) sidan 22 och 23 -

så bör i Vissa mätceller körförsök utföras med två typ-

fordon, en personbil - "medelbil" - och en tung lastbil

med släpvagn. I vissa fall även mätning med personbil

meddieselmotor. Lastbilen bör vara lastad med "normal"

mängd last.

Bränslemätningarna kan relateras till trafikflöde genom

att köpositionen alltid är känd. Med trafikmodeller så

kan trafikens fördelning på fria fordon och köfordon upp-

skattas. Mätresultaten samt trafikmodellerna ger en be-

skrivning av bränsleförbrukningens trafikflödesberoende.

 

1) I vägdatabankens vägnätsrapportör ingår uppgifter
för genomfartsleder
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Förväntat resultat

Effekt av driftåtgärder på bränsleförbrukningen. Samband

mellan bränsleförbrukning och gatu- och trafikmiljö i

tätort. Validering av energimodell i anslutning till

simulering av vägtrafik. Resultaten av de föreslagna

undersökningarna bör vara redovisade före 1979-01-01.

Användning

 

Underlag för fortsatta FoU-insatser. Ekonomisk bedömning

av värdet av olika driftåtgärder.

Bättre samband i angelägenhetsbedömningen mellan fordons-

kostnader och väg- och trafikmiljö. Simuleringsmodellen

kan användas för att studera effekten på bränsleförbruk-

ning av förändrad: 

 

 

o vägmiljö

o trafikmiljö

0 trafikreglering

0 fordonstekniskt utförande.

Kostnadsplan

_ Delprojekt
e l 2 3

Forskare 55 000 30 000 16 000

Biträde 40 000 20 000 16 000

Skrivhjälp 10 000 5 000 2 000

Mätningl) 10 000 2 000 - 2 500

ADB 15 0002)10 000 5 000 5 000
Summa:15 000+125 000 + 62 000 + 41 500 *= ååâzågg

1) Fordonskostnader + traktamente.

2) Utveckling av program för koppling av mätdata till VDB.

t7m-r KKWHHDTÃ'ÄThF Qn
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PROJEKT B. SAMBAND MELLAN VÄGMILJÖ OCH KOSTNADER FÖR

DÄCK, UNDERHÅLL OCH REPARATIONER

Bakgrund

Litteraturgenomgången m a p fordonskostnaders variation

med väg- och trafikmiljö påvisade vissa brister. Speciellt

m a p kostnader för underhåll och reparationer. Från

Televerket har en magnetbandskopia erhållits över verkets

fordonspark, ca 8 000 fordon av olika typer. Varje data-

post i registret motsvarar visst fordon. I posterna

ingår bl a uppgifter om hemort, fordonsmodell, för varje

år fordonet varit i drift uppgift om körsträcka, bränsle_

förbrukning, däckkostnad, repartioner, underhåll m m.

Registret uppdateras varje kvartal. Med dessa transak-

tionsband borde det även vara möjligt att undersöka in-

verkan av olika väglag i olika regioner?

Mål

Att undersöka hur kostnader för reparationer och under-

.håll varierar mellan olika regioner. Klassificera väg-

standarden och trafikmiljön i_de regioner mellan vilka

jämförelse utförs. Jämföra kostnaden för speciella bil-

modeller mellan regionerna.

Metod

Programmering för en begränsad bearbetning av magnet-

bandet. Utvärdering och bedömning av om det är menings-

fullt att bearbeta hela datamängden. Om delresultatet

tyder på att det är möjligt att få information om de

sökta sambanden så bearbetas hela datamängden.

VTI MEDDELANDE 80
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Förväntat resultat

För olika bilmodeller - typfordon - uppgifter om hur

fordonskostnader varierar med vägstandarden i olika

regioner. Även grov uppskattning av skillnader mellan

tätorts- och landsvägstrafik. Särredovisning av repa-

rationskostnader föranledda av slitage respektive av

trafikolyckor. Resultaten bör vara avrapporterade före

1978-07-01.

Användning

 

Underlag för fortsatta FoU-insatsero Informationsunderm

lag för vägplaneringe

 

Kostnadsplan

Forskare 10 000

Biträde 4 000

Skrivhjälp 2 000

ADB 7 000

 

Summa: 23 000

'i'va nxhnhw'r ÅRYTNT'J on
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PROJEKT C. VÄRDEMINSKNING. BEROENDE AV KÖRLÄNGD, MILJÖ

OCH TID

Bakgrund

Ett fordons värdeminskning är bl a en funktion av kör-

sträcka och fordonets ålder. Den del som varierar med

körsträcka påverkas även av den miljö som körning ut-

förts i. Värdeminskningen utgör en relativt sett stor

andel av de totala fordonskostnaderna, ca 1/3 för person-

bilar, varför denna delkostnad även har stor betydelse.

för att bedöma nyttan av väghållningsåtgärder.

Mål

 

Att för olika fordonstyper ha uppgifter om värdeminsk-

ningens storlek, körlängds-, miljö- och tidsberoende.

Metod

Dataunderlag tas ur tidningarnas bilannonser. Tidningar

från olika år och delar av landet används. Ur tidnings-

annonserna hämtas uppgifter om:

bilmodell

fordonstyp c

utrustning

typ av transporter

årsmodell

körsträcka

begärt pris

riktnummerområde

försäljningsdatum

tidning

privatperson eller firma

VTI MEDDELANDE 80
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Data förs in i ett stansunderlag och hålkort stansas.

Med datorn kan olika analyser utföras och diagram plottas.

Insamling av grunddata och uppläggning på datamedium har

till viss del redan utförts. En preliminär bedömning av

personbilsdelen antyder att det knappast är troligt attkunna

upptäcka någon skillnad mellan regioner. Jämförelser av

lastbilar med olika transportuppdrag - styckegods respek-

tive timmer - har ännu ej utförts. Analys i dator samt

redovisning återstår.

Förväntat resultat

 

För olika typfordon samband mellan värdeminskning och tid,

körsträCka respektive körmiljö. Resultaten bör vara av-

rapporterade före 1978-07-01.

  

 

Användning

Vägplanering.

Kostnadsplan

Forskare l5 000

Biträde 4 000

Skrivhjälp 2 500

ADB 5 000

Summa: 26 500

VTI MEDDELANDE 80
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PROJEKT D. UPPFÖLJNING AV FORDONSKOSTNADSDATA

Bakgrund

Fordonskostnaderna förändras med tiden. Detta beror främst

på att prisnivån förändras. Speciellt kan priset på driv-

medel förväntas öka markant. Kostnadsnivân påverkas även

av den fordonstekniska utvecklingen, lastfaktorn för last-

bilar m'm. Det är därför viktigt att framförallt VVs

kostnadssamband för fordonskostnader ajourförs samt att

vägplanering utförs mot bakgrund av de prognoser som gäl-

ler för fordonskostnader.

gå;

Att ajourhålla de samband mellan fordonskostnader och väg-

och trafikmiljö som utnyttjas vid vägplanering. Även

presentera alternativa samband för framtiden eftersom

väghållningsåtgärder avseende byggnation.beslutas med

hjälp av kostnads- intäktskalkyler för en 40-årsperiod.

Förslag utarbetas om hur metoderna i angelägenhetsbedöm-

-ningen på sikt bör förändras för att ge en mer korrekt

bild av olika åtgärders effekter.

Metod

Litteraturbevakning genom IRRD. Fortlöpande kontakter

med svensk bilindustri.

Sammanställningar av prisuppgifter, skatter, avgifter m m.

Förväntat resultat

 

Aktuella samband mellan fordonskostnader och väg- och

trafikmiljö. Alternativa samband mot bakgrund av de prog-

noser som finns tillgängliga. Avrapportering senast

1979-01-01.
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Användnågg

Vägplanering.

Kostnadsplan

Forskare 30 000

Resorl) 2 500

Skrivhjälp 2 000

ADB (IRRD) 1 000

Summa: 35 500

 

l) Reskostnad + traktamente.

Y7'T'T MDHHDT AÅTHF Qn
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och ange det varuslag som väger

mest.

Skriv "TOM" lör tomkörning el

llylls

Totalt
pålastad
varukvantitm
per körning
på hela
ekipaget

Kn

Påhängsvauns
l-vagnard
maximilnn-
vikt
per körning

lngen

påhängsvagn
tillkopplad

0 sätt 0

Ku

Annan (andra)
släpvagm

(-vugnars)
maximiltmo
vikt
per körning

lngen
släpvagn

tillkopplad

sätt 0

Kn

_ annan

Roglstra-
ringa-
nummer
för till«
koppladlo)
påhängso
vagnlarl
och/eller

släpvagnlar)

Fukt lör
kör ningar l
yrkesmäulg
trafik

Angos totalt
för varje
transport»

uppdrar: :
(to anvitnl ;

Kr 5
(exkl moms)
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Dygnmedelantal och procentuell.andel fordon per

fordonskategori. (77-4)

 

      

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

   

Mätplats: 1) 2) 3) . 4) 5)

, 50 - 9:, 9: - 95 *§50'- PE 50 - PB LQI - ps *
IW mmsm _ 13; 1-2 ,i RI 1-2 *§91 1-2 .7 1-2 ;211 1-2

1 i 1
l i 13 .4 54 41 8

1 'än 3%* 0,5 , 0,2 0,6 0,4 0,1

2 Å Råå' 37i' J 2295 1845 7520 9471 I 6422
. * jgbäz ggå_ 82,0 83,6 91,5 93,4 1 89,4

W 1
5 1 20 28 9

0,2 i 0,2 0,3 0,1

i 20 236 180 47
1 , 1
7 , å
ä 0,9 2,9 1,8 0,7

1, 136 '165 i 179 242

i 6,2 , 2,0 H 1,8 3,4

f 15 i 13 1 10' 17
1 1
! 0,7 å 0,2 0,1 i 0,2
1 1

7 11 1 39

0,3 i 0,1 0,1 0,5

1 "' A ,
1 _ - _ -
1' ;r
1 24 22 i 28 : 65

1,1 .0,3 i 0,3 *0,9

15 14 8 21
035' 012 011 , 0,§___d
16 21 1 18 55

g 0,7 , 0,3 0,2 0,8

    

 

 

 

  

l,65m<x<3,3m

yi>ELBIn

l) Rv 55 S Simonstorp 75-09-22--24, Rv 58 80 Stigtomta 75-07-30--08-01

RV 15 s Söderköpiñg 75-09-15--17, Rv 33 v Vimmerby 75-06-25--27
Rv 58 50 Vrena 75-04-28--30 _ '

2) Rv 15 S Söderköping 75-11-10--11, Rv 33 V Vimmerby 75-12-10--11

3) E 3 v Eskilstuna 76-08-13--14 -

4) E 3 0 Strängnäs 75-08-08--11

'5) E 3 0 Strängnäs 76-02-15--16
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Tabell 1. (7a-3).

Personbilar 1/1 1976 fördelade på tjänsieviki ooh drivmedel1

 

Drivmedel

   

Tlänsteviki, kg Bensin Diesel Övriga Summa %

-- 699 . . . . . . . .. 10 259 15 1 10 275 0,4
700- 799 . . . . . . . . . 96 260 - -- - 96 260 3.5
800-- 899 . , . . . . . .. 381 341 - - 381 341 13.8
900- 999 . . . . . . .. 425 048 2 - 425 050 15.4

1 000-1 099 . . . . . . , .. 439 815 4 923 3 444 741 16.1
1 100-1 199 542 372 124 3 542 499 19.7
1 200-1 299 . . . . . . . .. 442131 14 442 2 456 575 16.5
1 300-1 399 . . . . . . . .. 193 575 16 338 -- 209 913 7,6
1 400-1 499 . . . . . . .. 96 800 44 977 - 141 777 _ 5.1
1 500-1 699 . . . . . . . .. 26 123 12 982 1 39106 1.4
1 700-1 899 ..... 9 021 278 1 9 300 0.3
1 900-2 999 . . . . . . . .. 3 411 11 1 3 423 _0,1
3 000-- . , . . . . . .. 4 - -- 4 -

Summa . . . . . . . . . . . . ..' 2 666 160 94 092 12 2 760 264 100,0

' Preliminara.

Källa: Trahksakerheisverkei.

Tabell 2. (76-3) .

Motorfordon 1/1 1976 lördelade på årsmodell1

Personbilar Bussar Lastbilar Summa Traktorer3
Årsmodell Antal °/o Antal °/o Antal °/o Anlal °/o Anial °/o

1957 o. tidigare 21 075 0,8 282 2,0 2 227 1,4 23 584 0.8 81 757 30,7
1958 13 427 0,5 58 0.4 588 0.4 14-373 * 0,5 5 320 2,2
1959 10 587 0.4 91 0.6 557 0,4 11 235 0,4 12 419 4,7
1960 41 142 1,5 142 1.0 1 177 0,8 42 461 1,4 10 291 3,9
1961 49 558 1,8 172 1,2 1 341 0.9 51 071 1,7 9110 3,4

1962 95 449 3.5 307 2,2 2 350 1.5 98 106 3,3 13 760 5,2
1963 46 481 1,7 454 3.2 2 577 1,6 49 512 1,7 7 794 2.9
1964 138 097 5,0 653 4,6 4 329 2,8 143 079 4.9 11 199 4,2
1965 196 098 7,1 497 3.5 7 715 4.9 204 310 7,0 12 537 4,7
1966 181 865 6,6 810 5.8 9 769 6.2 192 444 6.6 11 545 4,3

1967 150 491 5.5 2 176 15.5 8 460 5,4 161 127 5.5 10 132 3.8
1968 175 999 6.4 694 4,9 12 289 7,8 188 982 6.4 10 435 3,9
1969 219 854 8.0 925 6,6 14 520 9,3 235 299 8.0 9 640 3.6
1970 208 511 7.6 959 6,8 14 915 9,5 224 385 7,7 8 341 3.1
1971 184 603 6,7 1 139 8.1 16 192 10,3 201 934 6.9 9 049 3.4

1972 210 707 7.6 1 001 7,1 11 731 7,5 223 439 7.6 9 779 3.7
1973 234 763 8,5 1 488 10,6 14 914 9.5 251 165 8.6 10 576 4.0
1974 236 874 8.6 1 336 9,5 14 650 9.4 252 860 8,6 9 433 3.5
1975 310 444 11,2 851 6,1 15 313 9.8 326 608 11,1 12 807 4.8
1976 34 178 1,2 31 0.2 1 032 0.7 35 ?41 1.2 - --

Summa 2 760 264? 100,0 14 066 100,0 156 648? 100,0 2 930 978? 100,0 266 433 100,0

1 Preliminära. '
2 Häri ingår 61 personbilar, resp. 2 lastbilar av el specificerad årsmodell.
3 Traktorer fördelade på är för första registrering.

 

Källa: Trafiksäkerhetsverkei.
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Tabell 3. (76-3).

 

Bussar 1/1 1976 på drivmedel, storlek och år för första registrering1

     

År Passagerarantal
tör törsta Mindre Mer
registrering än 9 9-10 11-1920-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 än 80 Summa
1956 och

tidigare 7 104 11 1 34 25 9 1 2 - 202
1957 -- 3 2 2 6 13 7 4 5 - 42 .

1958 - - 2 3 10 21 9 8 6 - 59
1959 3 3 2 10 27 19 6 2 2 - 74
1960 . - 1 2 6 33 65 8 12 13 1 141

1961 -- 3 2 6 34 66 7 17 18 - 153
1962 1 1 12 10 21 89 24 41 66 1 - 266
1963 1 3 11 11 51 187 29 46 99 5 444
1964 - 9 42 23 77 164 33 37 198 27 61 1
1965 3 13 44 18 35 141 105 24 127 11 521

1966 10 43 92 37 36 160 198 30 151 27 789
1967 12 80 194 74 566 232 79 57 744 166 - 2 205
1968 8 117 175 51 78 103 53 8 38 11 643
1969 10 176 281 58 36 154 127 2 58 3 906
1970 15 249 283 66 66 112 70 9 56 2 _ 929

1971 22 231 238 70 66 122 102 16 87 39 995
1972 28 451 301 56 44 A 134 114 15 150 81 1 385
1973 56 565 247 71 27 158 100 14 103 73 1 424
1974 29 442 284 72 35 - 136 56 36 168 60 1 320
1975 7 152 217 66 51 109 57 28 106 160 953

Summa 212 2 651 2 442 711 1 333 2 210 1 193 407 2 201 667 14 0662

Darav >
geseldrivna 56 643 1 416 627 1 325 2 210 1 193 407 2 201 665 10 768
'mga

drivmedel 156 2 008 1 026 84 8 - - -- - 2 3 298

' Preliminära '
? Hari ingår 39 bussar, varav 25 dieseldrivna för vilka årsmodell ej angivits.

Katia' Traliksakerhetsverket

Tabell 4. (76-3).

Lastbilar 1/1 1976 fördelade på karosserityp, storlek och drivmedel1

Drag-
vagnar Övriga 4

Skåp- Lastbilar Timmer. Tank- för semi» Brand- special- Diesel
Maximilast, kg bilar med llak bilar bilar trailer bilar bilar Summa °/o

Högst 999 . . . . . .. 31 010 21 814 4 12 > 1 725 2 240 55 806 8.8
1 000-1 999 . . . . . o. 10 410 17 322 1 9 3 615 1 118 29 478 38,4
2 000-2 999 . . . . . .. 3 934 4 872 1 11 9 291 505 9 623 89.0
3 000-3 999 . i . . . .. 1 317 3 612 - 15 40 331 383 5 698 , 85,9
4 000-4 999 . . , . . . . s 1 136 3 201 3 87 4 397 805 5 633 86.9

5 000-5 999 . . 1 . . .. 1 181 3 765 5 170 10 261 889 6 281 96.8
6 000-6 999 . . . o . .. 1 537 3 409 4 199 19 188 919 6 275 99.8
7 000-7 999 , . . . . 9 . 940 4 424 3 439 77 112 733 6 728 100,0
8 000-8 999 . . . . . .. 792 5 104 6 471 313 72 658 7 416 100,0
9 000-9 999 . . . . . .. 86 1 382 18 114 1 139 36 367 3 142 99.9
10 000 och mer . . . . .. 554 12 701 1 544 1 828 1 934 55 1 904 20 520 100,0

Summa . . . . . . . 1 . . . v. 52 914 81 616 1 590 3 355 3 549 3 097 10 527 156 6482 54,1

' Preliminära.
2 Häri ingår 48 lastbilar av ej specificerad karosserityp, storlek och drivmedel.

 

 

Källa: Trafiksäkerhetsverket.
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Lastbilar 1/1 1976 på totalvikt och första registreringsår1

 

Totaivikt, ton

   

År Mindre
tör första än 2,0- 2,5- 3,5. 7,0- 10,0- 12,0- 16,0- v 20,0- 24,0.
registrenng 2.0 2,4 3,4 6,9 9,9 11,9 15,9 19,9 23,9 Summa

1956 o tidigare 439 116 134 391 297 90 90 27 30 - 1 613
1957 138 :29 64 80 53 37 11 1 -- - 413
1958 179 39 37 94 70 48 29 4 - - 500
1959 107 44 42 129 79 84 76 15 3 1 580
1960 269 84 35 122 92 96 247 - 45 1 - 991

1961 279 97 66 192 113 144 321 59 4 - 1 275
1962 643 233 57 278 105 224 347 87 2 - 1 976
1963 476 537 49 382 171 214 566 107 84 1 2 587
1964 686 1 468 196 542 211 225 865 95 292 - 4 580
1965 777 2 404 406 871 309 427 1 140 234 445 2 7 015

1966 764 2 792 560 1 227 392 500 1 447 396 839 - 8 917
1967 743 2 937 697 1 197 -351 403 1 346 442 891 2 9 009
1968 1 119 4 314 1 085 1 468 566 336 1 435 512 898 4 11 737
1969 856 5 044 1 266 1 913 684 284 1 224 1 019 1 435 24 13 749
1970 976 5 241 1 257 2 089 786 271 1 568 1 162 1 842 41 15 233

1971 982 4 940 1 353 1 779 612 174 1 356 1 069 1 988 23 14 276
1972 792 4 200 1 820 1 623 622 186 1 258 1 356 2 367 20 14 245
1973 797 4 649 2 161 1 934 790 213 1 434 1 453 2 549 61 16 041
1974 479 4 868 2 064 1 693 672 84 959 1 621 3 .123 151 15 714
1975 689 5 333 2 656 1 629 624 60 854 1 607 2 606 119 16 177

Summa 12 190 49 370 16 009 19 634 7 601 4 100 16 576 11 316 19 402 449 156 648

1 Preliminära.

Kaila för båda tabellerna: Trafiksäkerhetsverket.

Tabell 6. (76-3).

Släpvagnar 1/1 1967-1976 fördelade på viktklass

Maximilast, kg? 10 000
Högst 500- 1 000- 2 000- 4 000- 6 000» 8 000- och

År 499 999 1 999 3 999 S 999 7 999 9 999 mer Summa'

PÅHÄNGSVAGNAR '
1967 5 5 7 15 29 118 232 4 181 4 592
1968 4 4 7 14 33 115 205 4834 5216
1969 4 5 5 13 34 '103 193 5 275 5 632
1970 4 5 6 16 35 178 19 5 565 5 930
1971 9 4 7 22 40 108 189 5 639 6 028

1972 16 5 8 17 37 91 173 4 996 5 343
1973 Uppgifter ej tillgängliga.
1974 - 3 5 15 27 71 161 4 718 5 000
1975 5 12 5 10 31 70 182 4 819 5134

19763 14 15 6 11 28 56 123 4 362 4 615

ÖVRIGA SLÅPVAGNAR

1967 53 549 6 350 1 170 765 3 145 1 852 799 10 139 '77 769
1968 63 813 7 728 1 198 688 .2 873 1 972 714 11 202 90 188
1969 71 818 9 677 1 215 576 2 045 2 072 597 11 609 99 969
1970 81 111 12292 1867 1587 2791 2463 750 12517 115378
1971 86 328 17 913 2 430 2 721 3 716 3 048 902 13111 130 305

1972 91 942 22_ 773 2 542 2 277 2 822 2 784 757 13 083 138 980
1973 Uppgifter ej tiilgángiiga.
1974 104 927 39 618 2 662 1 737 2 086 3 003 661 15 621 170 315
1975 116 701 53 374 2 781 1 583 1 974 3 192 849 16 311 196 765
19763 128 607 70 278 3 270 1 454 1 727 3 339 884 14 436 223 995

SAMTUGA SLÄPVAGNAR

1967 53 554 6 355 1 177 780 3 174 1 970 1 031 14 320 82 361
1968 63 817 7 732 1 205 702 2 906 2 087 919 16 036 95 404
1969 71 822 9 682 1 220 589 2 439 2 175 790 16 884 105 601
1970 81 115 12 297 1 873 1 603 2 826 2 641 940 18 082 121 308
1971 86 337 17 917 2 437 ' 2 743 3 756 3 156 1 091 18 750 136 333

1972 91 958 22 778 2 550 2 294 2 859 2 875 930 18 079 144 323
1973 99 068 29 655 2 653 2 196 2 662 2 955 1 032 19 194 159 415
1974 104 927 39 621 2 667 1 752 2 113 3 074 822 20 339 175 315
1975 116 706 53 386 2 786 1 593 2 005 3 262 1 031 21 130 201 899
19763 128 621 70 293 3 276 1 465 1 755 3 395 1 007 18 798 228 610

1 summan ingår vissa är ett antal släpvagnar utan angiven storlek.
' Åren 1959-1965 var viktklassindeiningen h0931500 kg. 501-1 000 kg etc.

|

2

3 Preliminära.

 

KäHa:T.o.m. 1973 centrala bilregistret. Från 1974 Trafiksäkerhetsverket.
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(76-3).

.a .

Lastbilar och transportprestationer 1974---1975i etter bilarnas lastkapacitet

 

Maximilast
ton

2- 3,9
4- 4,9
5- 5,9
6- 6.9
7- 7,9
-- 9,9

10-11,9
12-
Totalt . . . . . . ..

Antal
lastbilar

1975 1974

14 665 14 313
5 322 5 557
6 323 6 843
6 342 6 615
6 933 7 027

10 866 10 860
7 709 7 948

14 461 13 420
72 620 72 582

Genomsnitt per lastbil
Transporterade

ton

1975 1974

469 537
1 066 889
1 990 1 916
2 329 2 484
4 683 6 261
6 933 8 388

11 137 12 411
14 781 16 002
6 160 6 760

Presterade
tonkm

1975 1974

18 212 19 650
31 022 33 954
43 630 45 079
81 509 85 209
150 861 169 699
237 400 282 192
686 183 744 993
694 933 740 530
278 018 295 642

Körsträcka
. .' km

1975 1974

15 839 13 209
16 018 13 877
17 659 18 475
23 291 22 475
29 653 31 856
34 350 39 702
54 757 65 065
54 486 62 462
32 577 35 156

Använd tld
timmar

1975 1974

923 915
1 246 1 132
1 187 1 244
1 433 1 360'
1 468 1 565
1 510 1 649
1 887 2 013
1 823 1 958
1 435 1 489

1 Kvartalsvisa stickprovsundersökningar av SCB from. 1972..Undersökningarna omfattar inte lastbilar med
mindre lastkapacitet än 2 ton och inte heller utländska lastbilar på svenskavagar.

 

Källa: Statistiska Centralbyrån.
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;Smaka livslängderl för personbilar 1964-1974

 

7_

Fabrikat

Citroe'n . . . . . . . . .

DKW/Audi . . . . ..
Fiat . . . . . . . . . . . ..
Ford . . . . . . . . . . . .
Mercedes-Benz . .
Opel . . . . . . . . . . ..:
Peugeot . . . . . . . .1
Renault . . . . . . . ..
Saab . . . . . . . . . . . .
Simca . . . . . . . . . ..
Vauxhall . . . . . . . .
Volkswagen .. . . .
Volvo . . . . . . . . . . .

0 u n v oo

i o 0 o oc

0 a c 0 .-

n 0 o o 2.

0000...

o r c n 0a

n c o o I.

0 e n 0 nu

c n i o I.

o i i o Oc

i c 0 i .D

n 0 o 0 no

i c 0 0 i.

Samtllga personbilar ...

År
1964

.
A

N
.

N
N
5
°
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P
°
S
°
:
^
.
°
°
9
°
.
°
°
.
°
°

»
w
w
u
m
a
w
ø
å
w
u
u
a

_
A
u
-
O

9,6

1965 1966

7,8 8,7
8,3 8,8
8,3 9,1
8,4 9.1

10.2 10,6
8,8 9,7
8,6 8,9
6,9 7,4
9.0 9.6
7,3- 7,8
7,5 8,4

10,6 11,6
10,7 12,0

9,4 10,4

4 to 01 s:

.
a
l
-
L

.
A

?
p
p
ø
p
p
e
p
m
w
w

m
u
o
o
w
m
m
m
b
b
b

.
0
.
4

.
N
N

C
D
M

11,0

1968

.
A

.(
0
N

.
J
c
-
A
d

A

p
p
o
m
p
p
r
p
p
p

N
ü
m
b
w
n
w
w
o
u

.
L .N .1
).

11,3

1969 1970

10,0 10,0 10.2
9,3 9,4 9,9

10,2 10,5 10,6
10,3 10,6 11,2
11,6 11,7 12,4
10,5 10,7 11,4
10,8 11,1 11,8
9,2 9,6 10,3

10,5 11,1 11,62
9,0 9,2 9,9
9,7 10,2 10,8

12,6 12,7 13,2
13,3 13,6 14,2?

11,6 11,8 12,4

1971 19720 1973

m9
H9
H9
09
mA
m9
m9
m]
120
H9
m9
MA
19%
14,3

1974

m4
HJ
H9
m7
MJ
m9
m2
09
12?
H]
m2
H9
19&

14,0

' Sannolika livslängden är den ålder, där hälften av bilarna skrotats, medan den andra hälften alltjämt äri bruk.
1' På grund av att så kallade dubbla årsmodellbeteckningar förek0m i slutet av 50-talet och början av60-talet, kan
dessa värden vara 0,1-0,2 år för höga.

 

Källa: AB Svensk Bilprovning.
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0.

Ett fritt fordons bränsleförbrukning i olika vägmiljöer

Den del av fordonskostnaderna som avser bränsleförbruk-

ning kan på ett enkelt sätt förbättras jämfört med vad

som anges i DA 121.

Utgångspunkt för förbättringen är uttryckenrak plan väg.

(1) och (2) på sidorna 22 och 23 ._yMan söker bränsleför-

brukningen för ett typfordon som kör ohindrat längs en

väl definierad väg.

ter som anges i tabell 1 vara kända.

 

DA lZl avser fordon som kör på en

För dessa typfordon bör de uppgif-

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Tabell 1. Koefficientvärden för beräkning av typfordons
bränsleförbrukning.

Typfordon ' Luftmot- Tvärsnitts- Rullmotstånd Hassan Mek.verk- Spec. IBränslets
stånd k. area nlngsgr. bränslefldensitet

C1 A C13_ C12 C 1' 2 m '1 bf Y

Personbil 1) I Bensin X X
Lastbil < 3,5 ton X X X X X X X
Buss < 3,5 ton J Diesel X X

åâååbil å å:§ :2: E { Diesel X X X X X X X X X

Lastbil : 3,5 ton i '
Buss 3 3,5 ton Diesel X X X X X X X X X
+ Släp ' .

l) Inklusive sådana med släpvagn.

Den aktuella vägen delas in i homogena bitar, se figur

la och lb.

§ e;
Figur la.

  

Figur lb.
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Vertikalprofil.

 

Horisontalprofil.
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sid 2(3)

All beskrivning av vägen förs in enligt tabell 2.

Tabell 2. Vägbeskrivning enligt beteckningar i figur la

  

 

och b.

Element Lutning Horisont. radie Slitlager

m 3 rad m

, Ll 0 m X

L2 i2 m X

, L3 R3 X

, L3 m X

L4 14 m X

 

     

Ett typfcrdon skall köra sträckan med en konstant
' L1+L2+L3+L4

hastighet v, d v 5 på tiden t = v . Bränsle-

förbrukningen, AB, över sträckan blir då enligt den

 

följande summan:

0,5 Ll .
V

 

(C -A-v3+m-V[C +C v
1 r r

AB=ÃL

1 2

0,5L1.{ 3

C -A-v3+m-V{C +C 'V+mg sin(i )1 +
rl ri z

 

+ m 0

 

 

C -A°v3+m-v° C +C v+C R v

1 l 3

J +

3 . .
Cl-A v+m-V[Crl+Cr2 V+9 Sln(l4)]]

 

0,5 L3 '

l l r2

 

C -A-v3+m-V[Cr +C 'v

<L
E

 

*I
E
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I nerförsbackar blir förhållandet något komplicerat°

Om Cl'A°V3+m'V'(Crl+Cr2-V+Cr3(R,V)) > movog-sin(i)

så stämmer uttrycket ovan. Då ClAv3+mv(Crl+Cr2v+Cr3

(R,v)):,mvg sin(i) så medför detta en ökning av has-

tigheten. Förutsättningen var dock konstant hastighet.

I nerförsbackar där den sista olikheten gäller blir i

stället bränsleförbrukningen å-b där 1 är backens längd

och b är tomgångsförbrukningen i Vikt/tidsenhet.

VTI MEDDELANDE 8 O



STATENS VÄGVERK sid 1 (1)

DAl, Jürgen Ziegler, KW l977-O9-26

VTI PROJEKT FDRDDNSKOSTNADER - SAMMANSTÄLLNING AV SYNPUNKTER

FRÅN OLIKA VV-ENHETER

(Upprepade synpunkter är medtagna endast en gång.)

 

 

l. DM (S-D Hällsten)

DM gör kostnadsuppföljning och summakostnadskurvor (m h t er-

forderliga nyinvesteringar) årsvis för hela maskinparken (lä

och många andra maskiner). Man har funnit, att samma bilar

kostar olika mycket i olika delar av landet. Vad beror detta

på? Enbart körsättet?

2. DDp (Arne Johansson)

DD vore intresserade att få veta någonting om fordonskostnads-

skillnad mellan snöig väg och barmark. (Obsi De har själva

några angränsande VTI-projekt.)'

3. DAl (1 Ahlstrand)

En bättre-differentiering än vad som nu sker mellan pb och lb

skulle vara önskvärd och troligen viktig för kalkylen.

4. TG (K-D Sicking m fl)

Det finns olika typer av "tätortspåverkan" som man borde ta hänsyn

till, t ex effekten av många stopp vid signaler, plankorsniwgar.

Skall reparationskostnader efter olyckor, d v 5 egendomsskador,

inkluderas resp överföras till fordonskostnaden? Eorde man Aanna

skilja på olika typer av lastbilar?

Borde man kunna differentiera lastbilsfaktorn 3, t ex på förbifarts-

led = 5, på stadsgata = 2?

5. TVv (B Höök, T Berg m fl)

Följande faktorers inverkan är av intres:o för fordonskostnadssamband:

beläggningens art och beskaffenhet

inverkan av korsningar

lutningar med och utan stigningsfält

driftstandard på aktuell väg

skillnad mellan vinteroch sommar (temperatur, väglag).

vom-v- qo_.\'\.-\_ 1'RQ-i ^^




