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Fordonskostnader.
En datoriserad.beräkningsmodell för fordonskostnaders
beroende av väg- och gatumiljö

av Ulf Hammarström och Bo Karlsson

Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

En datoriserad beräkningsmodell har utvecklats med vil-

ken fordonskostnader kan beräknas för olika typfordon i

olik väg- och gatumiljöer. Separata beräkningsmodeller

används för landsväg och tätort respektive för olika

delkostnader såsom bränsleförbrukning, däckslitage m m.

Beräkningsmodellen har primärt utvecklats för att kunna

studera effekter av förändrad vägefeller_qatumiljö.

Även effekter som följd av ändrad fordonsutformning kan

studeras.
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Fordonskostnader.
En datoriserad beräkningsmodell för fordonskostnaders
beroende av väg- och gatumiljö

av Ulf Hammarström och Bo Karlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har under flera

år på uppdrag av statens vägverk (VV) tagit fram under-

lag för, och utvecklat, en fordonskostnadsmodell. Med

modellen beräknas delkostnader för bränsleförbrukning,

smörjolja, däckslitage, reparationer, värdeminskning

samt för kapital bundet i fordon och gods. Delkostna-

der eller totalkostnader kan beräknas för olika fordons"

typer i olika miljöer. Både fordon och Vägmiljö beskrivs

detaljerat. Miljö i form av landsväg beskrivs mycket

detaljerat i form av geometrisk utformning, slitlager,

väglag och hastighetsbegränsning. Miljö i form av gata

i tätort beskrivs mindre utförligt i form av slitlager,

väglag och hastighetsbegränsning. Användaren av model-

len kan själv Välja hurpass speciell eller generell den

beskrivning av fordon och miljö skall vara för vilken

fordonskostnaderna skall redovisas.

Speciella beräkningsmodeller används för landsväg respek-

tive för tätort. Beräkningsmodellen har datoriserats

för att enklare kunna få fram förändrade fordonskostnader

som följd av förändringar av bl a priser och fordonsparw

kens sammansättning och tekniska status. Modellen har ut-

vecklats för att primärt effekter av förändrad vägmiljö

skall kunna beskrivas. Även effekter av förändrad fordons=

utformning kan beskrivas. Hittills har modellen använts

för att ta fram nya samband mellan fordonskostnader och

hastighet för VVs angelägenhetsbedömning av väg- och gatu-

byggnadsobjekt. De kostnader som beräknats för VVs ange-

lägenhetsbedömning skiljer sig från de som redovisas i

föreliggande meddelande.
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VEHICLE COSTS.

A computerised calculation model for vehicle costs in
relation to road and street environment

by Ulf Hammarström and Bo Karlsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The Road and Traffic Research Institute has been working

for a number of years on commission from the National

Road Administration to design and develop a vehicle

cost model. The model is being used to calculate indi-

vidual costs for fuel, oil, tyres, repairs, depreciation

and tied capital in vehicles and goods. Part costs or

total costs can be calculated for various vehicle types

in different environments. Both the vehicle and the

rural road environment are described in detail. The

environment of a main road is described exactly with

regard to geometric design, wearing course, road con-

dition and speed limits. The environment of an urban

street is described more briefly in terms of wearing

cOurse, road condition and speed limits. Users of the

model can decide how specific or general the descrip-

tion of the partiCular vehicle is to be.

Special calCulation models are used for rural and urban

environments respectively. The models have been computer-

ised for easier calCulation of changing vehicle costs

as a result of changes in prices and the composition

and technical status of the vehicle population. Develop-

ments have been introduced in order to describe the

effects of changes in the road or street environment.

The effects of changes in vehicle design can also be

described. Hitherto the model has been used to find
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new relationships between vehicle costs and speed for

the Road Administration's priority assessment of road

and street construction projects. The cost calculated

for the Road Administration's assessment differ from

those described in this bulletin.
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INLEDNING-

Vid angelägenhetsbedömning av olika väghållningsåtgärder

ingår bl a trafikanteffekter. Trafikanteffekterna ut-

görs av kostnader för vägtrafikolyckor, restidskostnader

och.fordonskostnader. De under 70-talet relativt sett

snabbt ökande fordonskostnaderna bidrog till ökade forsk-

ningsinsatser för denna trafikanteffekt. Statens väg-

verk (VV) har under de senaste åren gett statens väg-

och trafikinstitut (VTI) i uppdrag att utföra olika for-

donskostnadsprojekt. Projekten har hittills resulterat

i följande avrapporteringar.

o Behov av information om fordonSkostnader för planering
av väghållningsåtgärder. Inventering av kunskapsbehov
samt förslag till FoU-insatser (78-1).

o Samband mellan fordonskostnader och väg- och trafik-
miljö, litteraturstudier (78-2).

o Mätsystem. Registrering av körförlopp och bränsle-
förbrukning. Utveckling och tillämpning (78-3).

o Mätning av bränsleförbrukning på landsväg. Effekt-
studier vid olika väg- och trafikmiljöer (79-1).

o Bilars värdeminskning. Värdeminskningens beroende

av miljö, körlängd och tid (79-2P.

o Samband mellan fordonskostnader och vägstandardmått.
En analys av Televerkets fordonsregister_(79-3).

o Bränsleförbrukning i tätort. Allmän sambandsanalys
samt utvärdering av E 4:ans förbifart i Linköping.(79-®.

De uppräknade rapporterna/meddelandena har utgjort en

väsentlig del av underlaget för utformandet av fordons-

kostnadsmodellen.

De av Vägverket hittills använda fordonskostnadssamban-

den (76-1) har följande brister:

0 Samma kostnadsfunktioner används för landsvägs- och
tätortStrafik.
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0 Fordonskostnaderna vid viss hastighet är oberoende
av geometrisk utformning.

o FordOnskostnaderna för tunga bilar uttrycks generellt
som 3 ggr fordonskostnaderna för lätta bilar.

Den beskrivning av fordonskostnadsmodellen som ges i

detta meddelande motsvarar läget i början av år 1981.

På uppdrag av VV så har datorprogrammet under 1981 del-

vis förbättrats och Vidareutvecklats. Arbetet under

1981 avser främst förenklad kommunikation mellan använ-

dare och program.
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MÅLSÄTTNING

MålSättningen vid arbetet med de nya fordonskostnadssam-

banden har varit följande:

0 Separata'samband för landsväg och för gator i
tätort.

0 Separata samband för olika typer av fordon.

0 Separata samband för de olika delkostnader som till-
sammans utgör de totala fordonskostnaderna. Valfri-
-het mellan att kunna beräkna en delkostnad eller sum-
man av flera.

0 Fordonskostnadssamband som så långt det är möjligt
kan uttrycka effekter som följd av förändringar i
miljö. Landsväg beskrivsmed vägbredd, lutning,
horisontell krökning, slitlager, väglag och hastig-
hetsbegränsning. Gatumiljö beskrivs efter karaktär

på resförlopp , antingen med stopp eller utan stopp.
I övrigt beskrivs gatumiljö m a p slitlager, väglag,

och hastighetsbegränsning.

o Fordonskostnadssamband som gör det möjligt att ut-
trycka effekter avseende förändring av ingående typ-
fordon. Förändring kan både avse själva fordonet,
lastmängden och förekomsten.

0 Datorisering för att enklare kunna ändra i modellen
både vad gäller rena effektsamband liksom rena data,
såsom exempelvis priseroch skatter. Dessutom ger
datoriseringen olika användare av fordonskostnadsupp-
gifter, möjlighet att välja ut de delkostnader, for-
don och miljöer som söks. Skatter och avgifter av
olika slag kan enkelt medräknas eller utgå.

För landsväg beräknas alla effekter vid konstant hastig-

het. Några effekter som följd av ex. inbromsning före

horisontalkurvor eller störningar från omgivande tra-"

fik kan inte beräknas.

Förigator i tätort beräknas effekter som följd av has-

tighet, stopp, hastighetsändringar och stopptid. Dessa

variabler kan bl a ses som indirekta mått på störningar

från omgivande trafik. Fordonskostnadsmodellen kan en-

dast delvis påstås kunna uttrycka effekterav ändrad

trafikmiljö. I målsättningen för landsväg ingick inte
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att uttrycka effekter som följd av andra förändringar

i trafikmiljö än hastighet. Detta följde bl a av resuln

tat från bränslemätningar på landsväg (79n1). Dessa på-

visade ingen signifikant skillnad i bränsleförbrukning

mellan att ligga i kö och att köra7som fritt fordon med

samma hastighet. Naturligtvis förekommer det vägar och

trafikflöden där trafikmiljön har betydelse för bränsle-

förbrukningen. För sådana miljöer hänvisas till ref.

(77-1).

Utvecklingen av fordonskostnadsmodellen skall uppfylla

både kortsiktiga och långsiktiga mål. De kortsiktiga

målen gäller att ta-fram samband för ett grovt linje-

föringsmått såsom siktklassbegreppet1). På lång sikt

kan man förvänta en finare geometrisk vägbeskrivning

som ingångsdata för beräkning av trafikanteffekter i

VVs planeringsmodeller varför en motsvarande finhet i

fordonskostnadsmodellerna bör eftersträvas. De kort-

siktiga och långsiktiga målen står inte i konflikt i

och med att arbetet har inriktats mot att ta fram en

modell med en fin struktur. Då samband söks för grövre

miljöbeskrivningar så integreras kostnaderna över de

finare miljövariablerna så att representativitet erhålls

för den grövre miljöbeskrivningen.

1) Procentuell andel av en Vägsträcka med sikt > 300 m, se not

på sid.
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ÖVERSIKTLIG MODELLBESKRIVNING

Den relativt sett snabba utvecklingen av kostnader för

bilar kan7förväntas driva"fram.en snabbare tekniSk7för-

ändring av fordonsparken än som annars skulle varit fal-

'let. Fordonskostnadssambanden som används av VV för

planering av väghållningsåtgärder kan därför komma att

behöva ändras oftare än tidigare. Beräkningsmodellen

för fordonskOstnaderna bör därför vara så finindelad

som möjligt för att man skallgkunna gå in i modellen

och ändra på den eller de parametrar som har förändrats.

En schematisk beskrivning av fordonskostnadsmodellen

ges i figur 1. Indata till modellen utgörs av vägmiljö-

beskrivning, avsnitt 4, fordonsdata, avsnitt 5, data som

beskriver resförlopp, avsnitt 6, och prisuppgifter, av-

snitt 8.

Datastrukturerna för in- och utdata har använts för att

utforma strukturen för beräkningsmodellen. Modellen

har utformats efter de regler som gäller för strukture-

rad programmering enligt Jacksonl). Separata beräknings-

modeller används i de flesta fall för landsväg respek-

tive tätort. Skillnaderna är så stora mellan beräkning-

arna för landsväg och tätort att man skulle kunna ha

.haft två separata beräkningsmodeller, en för landsväg

och en för tätort. Vad som talar för en gemensam mo-

dell är gemensam indata beträffande fordonsdata och pri-

ser, skatter och avgifter. Effektsambanden för värde-

minskning ochñkapitalkOStnader är oCkSå helt gemensamma.

Vid en fortsatt utveckling av modellen så kommer flera

effektsamband, eller snarast delar av effektsamband,

att kunna bli gemensamma. Den här redovisade fordons-

kostnadsmodellen är en integrerad modell för landsväg

och för tätort.

 

1) Programstrukturen anpassas till datastrukturen.

Endast tre typer av programkomponenter används: sekvens, itera-

tion och selektion. Ref (75-1) och (79-5). '
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Figur 1. Schematisk beskrivning av fordonskostnadsmo-
_dellen.
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Beräkningarna utförs i princip i tre steg; :EStagliskerimp-

läggning av de data som krävs för att kunna utnyttja ef-

fektsambanden i steg 2. Att uppläggning av indata till

effektsambanden behöver definieras som ett speciellt be-

räkningssteg beror på den data om resförlopp som krävs

för beräkning av effekter. Om exempelvis beräkning

skall utföras för en typisk landsväg med viss vägbredd

och hastighetsbegränsning, så kommer denna väg att be-

skrivas med ett antal lutnings- och horisontalradieklas-

ser. Ett fordons hastighet beror bl a av vägbredd, has-

tighetsbegränsning, lutning och horisontalradie. I stäl-

let för att användare av modellen skall behöva förse

modellen med representativa hastigheter för de uppräk-

nade variablerna så beräknas hastigheter av datormodel-

len. Om användaren söker fordonskostnader för annan

hastighet än medianhastigheten så beräknas i stället

hastigheter motsvarande ett angivet percentilvärde.

Att man arbetar med percentilhastigheter för olika typ-

fordon gör det möjligt att ta fram medelvärdet av for-

donskostnaderna för ett antal typfordon, exempelvis grup-

pen av tunga bilar, se avsnitt 5. Det är också möjligt

att själv välja den eller de hastigheter som fordonskost-

nader skall beräknas för. Detta förutsätter dock att be-

räkningen avser en bestämd lutning och en bestämd hori-

sontålradie.

För beräkningar avseende tätort måste användaren alltid

ge reshastighet som indata. Trafikmodellen för tätort

beräknar med reshastighet och hastighetsbegränsning som

indata följande: Max. färdhastighet, antal stopp, stopp-

tid och antal hastighetsändringar.

I steg 2, landsvägsdelen, beräknas sedan fordonskostna-

der för en hastighet i en bestämd Vägmiljö eller för ett

antal hastigheter i ett antal vägmiljöer.
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Hastigheterna och de beräknade effekterna vägs samman

till en hastighet och effekt, motsvarande det sökta per"

centilvärdet.

För tätort finns ingen motsvarighet till att som för

landsväg kunna beskriva vägmiljö på olika nivåer varvid

beräkningar automatiskt utförs för undernivâer Och slut-

ligen integreras för att motsvara den begärda nivån. I

tätort finns enligt modellen två miljöer som karaktäri-

serar resförloppet - med förekomst av stopp eller utan -

av vilka man får välja en. Dessutom kan man välja slit-

lager och väglag. I steg 2 utförs för tätort endast be-

räkning för en hastighet, ett antal stopp, en stopptid

och ett antal hastighetsändringar som motsvarar den res-

hastighet man givit som indata.

I steg 3 omräknas effekterna, om användaren så begär,

till kostnader uttryckta i kronor för begärt beräknings-
O

ar.
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VÄGMILJÖ

Eftersom fordonskostnadsmodellerna utvecklats på uppdrag

av VV Så har speciell stor vikt lagts vid en detaljerad

beskrivning av vägmiljön. Den detaljerade vägmiljöbe-

skrivningen gäller främst landsväg. Förtätort används

en mycket begränsad vägmiljöbeskrivning.

Vägmiljö, landsväg

 

Vägmiljön kan anges med olika finhetsgrad. Att miljön

kan anges med olika finhetsgrad innebär exempelvis att

man exakt kan precisera sin miljö med uppgift om lutning,

horisontalradie, slitlager och väglag, se avsnitt 4.1.1.

En annan finhetsgrad kan väljas genom att utlämna upp-

gifter om lutning och horisontalradie och i stället an-

ge att kostnader söks för en typväg med linjeföring mot-

svarande viss vägbredd och hastighetsbegränsning eller

motsvarande viss siktklass.

I avsnitten 4.1.2 och 4.1.3 beskrivs två slag av indata,

vägbredd och hastighetsbegränsning respektive siktklass,

som kan ersätta uppgifter om lutning och horisontell

krökning. Förfarandet då Uppgifter om slitlager och väg-

lag saknas redovisas i avsnitt 4.1.4.

Yäamiliêäsêääiyêgês_rê§i§älsr_fê§_äs§ääai29_êy_§9§§92§-

EQêEEêQêä_Eå_lê§§§YêS-

Vägmiljöbeskrivande variabler ingår i två av kostnads-

modellens beräkningssteg. I det första steget beräknas

hastigheter m h a uppgifter om vägmiljö och i det andra

steget så beräknas fordonseffekter m h a beskrivning av

vägmiljön.
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Fordonskostnadssambanden uttrycker effekter av följande

vägmiljöbeskriVande variabler:

o Lutning

0 Horisontell krökning

0 Slitlager

0 Väglag

Vägens lutning anges som nerförs (-) eller motlut (+);

Lutningens storlek anges i promille (o/oo).

Den horisontella krökningen anges som storlek av kurv-

 

radien (m).

Typ av slitlager: grus, oljegrus, asfaltbetong och yt-

behandling.

Väglaget anges som torrt, vått, packad snö eller is,

3 cm lössnö eller 10 cm lössnöl).

En uppsättning vägmiljöbeskrivande variabler med vissa

värden bildar vid beräkningarna ett homogent vägblock.

Blocket betraktas som om det vore oändligt långt d v 5

några retardationer eller accelerationer i blockens

början eller slut förekommer ej.

Då användaren av modellen själv fullständigt anger vil-

ken miljö som beräkningar skall utföras i så kan även

belagd vägbredd och hastighetsbegränsning anges. Denna

information påverkar inte beräkningarna på annat sätt

än att användaren, om vägbredd och hastighetsbegränsning

anges, kan välja mellanatt själv ange beräkningshastigu

heter eller att låta frifordonsmodellen, se avsnitt 6.191,_

beräkna hastigheter. Om endast vägbredd eller hastig-

1) Orsaken till att just 3 cm och 10 cm valts är att mätdata en-

dast fanns för dessa värden, se ref (78-4).
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hetsbegränsning skiljer mellan förutsättningarna för två

kostnadsberäkningar så kommer kostnaderna att bli exakt

lika.

EEEêEêEEE;29_êy_l;sisåêäiss_229å§§ê§_§2â2_äel§9§_zêsä§§§ê

QEE_äêêäåSEêEêäêüääâêêlQS

Inom andra projekt som VTI utfört på uppdrag av VV har

uppgifter om trafikarbetets fördelning på linjeförings-

klasser tagits fram, se ref (80-1y. Samtliga vägar med

viss bredd och hastighetsbegränsning har indelats i lin-

jeföringsklasser. Det totala trafikarbetet i varje lin-

jeföringsklass har beräknats.

Trafikarbetets fördelning på linjeföringsklasser har

enbart funnits tillgängligt för vägar ingående i huvud-

vägnätet och som varit belagda. För andra belagda vägar

som inte ingår i huvudvägnätet har antagits gälla samma

linjeföringsfördelning som för vägar med samma bredd och

hastighetsbegränsning ingående i huvudvägnätet. För grus-

vägar har antagits gälla samma linjeföringsfördelning

som för belagd väg med motsvarande bredd och hastighets-

begränsning.

I tabell 1 ges ett exempel på hur trafikarbetet fördelas

på lutnings- och horisontalradieklasser för vägar med

8,5 m belagd bredd och hastighetsbegränsningen 90 km/h.
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Tabell 1. Exempel på procentuell använd fördelning av
-trafikarbete.
Avser huvudvägnätet med hastighetsbegränsning
90 km/h och belagd bredd i intervallet [7,75,
9,95)m. (80-1)

  

ååågåggsm Horisontalradieklasser (m)

o/oo 0-400 (400-1000 1000-

(0,10) 0,78 8,05 55,28

(10,20) . 0,31 2,40 15,52

(20,30) 0,13 1,45 7,03

(30,w) 0,19 1,80 6,45

    

Vid beräkningar används följandeFklassmitter för lut-

ning: 5, 15, 25 och 35 0/00 samt för horisontalradier:

200, 700 och w m.

Beträffande linjeföringsklasserna så beräknas hastighe-

ter och fordonskostnader för varje klass i två körrikt-
l)

ningar och sammanvägs slutligen m h a trafikarbetsför-

delningen.

Trafikarbetets fördelning på linjeföringsklasser fanns

tillgängligt för de kombinationer av*belagd bredd och

hastighetsbegränsning som redovisas i tabell 2.

1) Om exempelvis beräkning skall ske för lutningsklassen 10-20 0/00

så utförs beräkningar både för + 15 0/00 och - 15 o/oo.
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Tabell 2. Kombination av belagd vägbredd och hastighets-
' begränsning för vilka trafikarbetets fördel-

ning på linjeföringsklasser fanns tillgäng-
ligt. Ref (80-1).

 

 

Våâåiååd Hastighetsbegränsning km/h

m 70 90 110

_5 6,75 X

6,76- 7,75 X X

7,76- 9,25 X X

9,26-11,25 X X* X

11,26-12,75 X X X

Z_12,76 x X

   

* Medelvärdesbildning av fördelningarna för
(7,76-9,25) och (11,26-12,75)

I bilaga 1 redovisas de fördelningar av trafikarbete på

linjeföringsklasser som lagts in i fordonskostnadsmodel-

len. Samma fördelningar används för grusväg som för be-

lagd väg vid samma vägbredd och hastighetsbegränsning.

Att fordonskostnader beräknas m h a trafikarbetets för-

delning på linjeföringsklasser ger den förväntade kost-

naden för en slumpmässigt vald bil ur mängden bilar som

under ett år har trafikerat vägar med den aktuella väg-

bredden och hastighetsbegränsningen. Denna kostnad be-

höver inte vara lika med den förväntade kostnaden på en

slumpmässigt vald väg med den aktuella bredden och has-

tighetsbegränsningen. För väghållaren bör en kostnad

enligt det sista alternativet vara intressantast.
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Då fordonskostnader skall beräknas i VVs trafikekonomism'

ka kalkyl (81-1)

om linjeföringen genom vägbredd, Siktklass

Siktklass är ett bättre indirekt mått

så finns endast indirekt information

1) och hastig-

hetsbegränsning.

på linjeföring än kombinationen av belagd vägbredd och

hastighetsbegränsning. Detta gäller speciellt ombygg-

nad av väg vilket skulle kunna bestå i att lutning eller

horisontell krökning förändras utan att vägbredd eller

hastighetsbegränsning ändras. Vägverket arbetar med

fyra siktklasser. Linjeföringen för de olika Siktklas-

serna har valts enligt följande:

6 Siktklass I. Samma fördelning av trafikarbetet på
lutnings- och radieklasser som för 13 mzs väg med
hastighetsbegränsning 90 km/h.

o Siktklass II. Samma fördelning av trafikarbetet som

för 7 mzs väg med hastighetsbegränsning 90 km/h.

0 Siktklass III. Fordonskostnaderna interpoleras fram
mellan fordonskostnadskurvan för Siktklass II och kur-
van för 7 m:s väg med 70 km/h. Väg med 7 mzs bredd
och 70 km/h har antagits ha 20 % med siktlängd > 300m.

o Siktklass IV. Fordonskostnaderna extrapoleras m h a
kurvorna för Siktklass II och för-7 mas väg med
70 km/h.

§22§5§§EQ$29-§Y-@§§§2sl;Elêssä_slls§_msêslyäsl§s

Användare av fordonskostnadsmodellen kan välja mellan

följande fyra alternativ avseende precisering av slit-

lager och väglag:

0 Precisera slitlager och väglag (a).

0 Precisera slitlager men inte väglag (b).

1) Siktklass I Andel våglängd med siktlängd >300 m är 70-100 %

Siktklass II Andel våglängd med siktlängd >300 m är 40-69

m

m

0\
°

Siktklass III: Andel våglängd med siktlängd >300 är 20:39 %
Siktklass IV: Andel våglängd med siktlängd >300 är 0-19
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o Precisera väglag men inte slitlager (c).

0 Inte precisera väglag och slitlager (d).

Slitlager måste minstpreciseras med belagd eller icke

belagd väg. Den variabel som inte preciseras av använ-

daren uppskattas effekten av, i modellen, via en medel-

värdesbildning. Medelvärden bildas med hjälp av pro-

centuell fördelning av trafikarbete på olika slitlager

och väglag, se tabellerna 3 och 4. Beträffande bränsle-

förbrukning så är det rullmotståndet som påverkas av

olika slitlager och väglag, se tabell 9. I stället för

att beräkna medelvärde av bränsleförbrukning på olika

slitlager eller väglag så beräknas i stället medelvärde

för rullmotstånd varefter genomsnittlig bränsleförbruk-

ning beräknas med medelvärdet för rullmotstånd. Väglag

påverkar ingen annan delkostnad än bränsleförbrukning.

För däckslitage bildas medelvärden med de slitagefaktorer

som redovisas i tabell 15.

Tabell 3. Procentuell fördelning av trafikarbetet på
olika slitlager.

Slitlager Trafikarbete %

Grusväg ' 8

Ytbehandling (Y1) 20

Oljegrus 12

Asfaltbetong _§9_
100

Reparationskostnader och värdeminskning påverkas enbart

av slitlager betecknat som belagd eller icke belagd väg

d v 5 någon medelvärdesbildning behöver inte ske.

Någon hänsyn till att det existerar ett samband mellan

geometrisk utformning och slitlager tas inte vid kost-

nadsberäkningarna.
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Tabell 4. Trafikarbetets fördelning på olika väglag.
Avser åren 1973 och 1977.

  

 

 

Väglag Trafikarbete %

Torrt 71,5

Vått 21,0

Packad snö, is 5,5

3 cm nysnö 1,9

10 cm nysnö 0,1

Totalt 100,0

  

 

Vägmiljö, tätort

 

För tätort finns ingen motsvarighet till de möjligheter

som finns att för landsväg gå in på olika finhetsnivåer

m a p miljöbeskrivning. I stort sett, med undantag för

väglag, måste samtliga variabler som beskriver tätorts-

miljö av användaren tilldelas värden.

Modellen ger i nuvarande utförande följande valmöjlig-

heter att beskriva miljön:

0 Gata med eller utan förekomst av stopp. Utan före-
komst av stopp motsvaras av genomfarter utan trafik-
signaler där genomfartstrafiken har företräde. Be-
träffande gator med stopp finns valmöjlighet mellan
att beräkna fordonskostnader per sträckenhet respek-
tive som en merkostnad för själva stoppet. Valmöj-
ligheterna kan i modellen jämställas med två olika
miljöer, se vidare avsnitt 6.2,

0 Hastighetsbegränsning 50 eller 70 km/h.

0 Slitlager i form av grus.eller beläggning. Belägg-
ningen har förutsatts vara asfaltbetong i gott SkiCk.

0 Väglaget kan antingen anges som torrt eller som ge-
nonsnittligt väglag för hela året.
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FORDONSDATA

De effektsamband som används i fordonskostnadsmodellen

bestämmer en övre gräns för hur grova fordonsbeskrivning_

arna kan vara. Utöver hur många parametrar som fordonen

skall beskrivas med så finns även ett avvägningsproblem

mellan att använda få typfordon som får representera

medelfordon för antalsmässigt stora fordonsgrupper eller

att använda flera typfordon, vilka också får vara medel-

fordon, men som representerar mindre grupper. Det första

alternativet medför ett avsevärt arbete med att bilda

medelvärden som ger representativa fordonskostnader.

Dessutom måste arbetet upprepas i takt med fordonspar"

kens förändring. Genom att i stället välja flera typ_

fordon som representerar mindre fordonsgrupper så kan

nya medelfordon bildas enklare i modellen. De fordons-

typer som ingår i modellen redovisas i tabell 5.

Tabell 5. Typfordon ingående i fordonskostnadsmodellen.
För detaljerad beskrivning, se bilaga 2.

 

 

  

   
 

I _ Motortyp Förekomst

Blltyp Vlkt kg Bensin Diesel LandSVâg Tätort

Personbil < 1000 X X X Ett

. > 1000 me'
Personbil < 1300 x X X 2::-

Personbil i 1300 X X X don

Personbil 0< 1000 X X X Ett
, i e_

Personbil E ;388 X X X gel

Personbil 2 1300 X X XJåâi_

Lätt lastbil S 3500** X X X

Lätt lastbil S 3500** X X X

Tung lastbil 14000** X X X

Tung lastbil m slät 46000** X x X

Dragbil m påhängsv. 37500** X X X

Buss 16000** X X X

Tung lastbil 9000** X X

Buss 16000** x X

** Totalvikt * Tjänstevikt
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De tunga fordonen kan indelas i två grupper: en som en*

bart förekommer i tätort och en som förekommer både i

tätort och på landsbygd. Förklaring till denna indel-

ning är att VV vill kunna utföra beräkningar för samma

fordonssammansättning i tätort som på landsbygd. Beräk-

ningarna kan exempelvis gälla för en jämförelse-av en

förbifart med en genomfart. Då man använder modellen

för att beräkna genomsnittliga fordonskostnader för

tunga fordon i tätort så bör de två renodlade tätorts-

fordonen användas. Lätta bilar, personbilar och lätta

lastbilar, är i modellen desamma på landsväg som på ga-

tor i tätort.

Fordonsbeskrivningarna kan delas in i följande grupper:

0 Data som beskriver fordonets bruttovikt, d V 5 tjäns-
tevikt plus last.

0 Data som beskriver motor och transmissioner. Beträf-

fande effekter så används genomgående DIN-värden.

0 Data för beräkning av rullmotstånd d v 5 rullmotstånds-
koefficienter och hjulkonfiguration.

0 Data för beräkning av luftmotstånd d v s tvärsnitts-
area och luftmotståndskoefficient.

0 Data om förekomstfrekvens, ålder och körsträckore

'0 Data om vissa priser och skatter eller avgifter.

Möjlighet finns att beräknaoch redovisa kostnader för

enskilda fordonstyper eller grupper av fordonstyper.

Sammanvägning av flera fordonstyper till en mera generell

sker m h a uppgifter om antalet registrerade fordon av

varje typ. Antalet registrerade fordon används enbart

för sammanvägningar inom kategorierna lätta respektive

tunga fordon d v 5 inte för någon sammanvägning av samt-
1)

liga fordon Om man i tätort väljer de för tätort ty-

1)v Sammanvägning bör ske m h a antal registrerade bilar och årlig

körsträcka per fordonstyp. Tillämpningen för VV har medfört

att speciella fördelningar lagts in.
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piska tunga fordonen, se tabell 5, så sker sammanväg-

ning inom gruppen av tunga fordonutifrån antagandet om

50 % lastbilar och 50 % bussar. I VVs trafikekonomiska

kalkyl används en sammanvägning av lätta fordon respek-

tive en sammanvägning av tunga fordon. De tunga for-

donen har i VVs kalkyl, även för tätort, sammanvägts

så att de är repre3entativafför landsbygdsförhållanden.

Kompletta beskrivningar av de olika typfordonen redovi-

sas i bilaga 2.
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DATA FÖR BESKRIVNING AV RESFÖRLOPP

Fordonskostnadsmodellen skall kunna användas både genom

att användaren själv ger alla data om hastigheter men

också utan att behöva mata in några sådana uppgifter,

åtminstone inte för landsväg. I det senare fallet krävs

att speciella hastighetsmodeller förser effektsambanden

med de uppgifter som krävs. Helt Olika modeller används

för landsvägstrafik och tätortstrafik.

Hastigheter på landsväg

 

Hastigheter till effektsambanden kan ges på två sätt.

I det ena fallet beräknas hastighet av enmodell som ut»

nyttjar övriga data om typfordon och vägmiljö för en has-

tighetsuppskattning. I det andra fallet ger användaren

den eller de hastigheter som effekten skall beräknas för.

Hastighetsmodell, landsväg

 

Hastighetsmodellen som används är den vid VTI utvecklade

s k frifordonsmodellen, se referens (7741). Någon ef-

fekt av omgivande trafik på färdförloppet.beräknas inte

av mOdellen d'v 5 att modellen inte beksriver interak-

tioner mellan fordon. Fordonen betraktas vid beräkning-

arna som om de vore helt ostörda av omgivande trafik.

Indata till frifordonsmodellen är följande:

0 Belagd vägbredd

0 Hastighetsbegränsning

0 Linjeföring

o Effekt/massa-tal för de olika typfordon

0 Hastighetsklasser eller s k önskad hastighet för de
olika typfordonen
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Med frifordonsmodellen beräknas konstanta hastigheter

för de miljöer som beskrivs i vägdatadelen. Några re-

tardationer eller accelerationer förekommer inte i mo-

dellen. Modellen - frifordons - är utvecklad för att

ge en medianhastighet för varje typfordon i varje vägmil-

jö. I varje vägmiljö, som i beräkningsmodellen betrak-

tas som oändligt lång, tilldelas fordonen en konstant

jämnviktshastighet. Den normala accelerationen eller

retardationen som följer av att ett fordon passerar gräns

sen mellan två homogena Vägblock saknas helt i den här

använda trafikmodellen. Om modellen används för att be-

räkna effekter på en sträcka med korta block så kan

skillnaden mellan verklig 'och beräknad hastighet bli

avsevärd, speciellt för tunga fordon i lutningar. Om

effekter söks för trafiken i båda körriktningarna så

kommer avvikelsen, mellan beräknad och verklig hastig-

het, att bli mindre än om beräkningen enbart gäller en

körriktning.

Frifordonsmodellen, som den används i simuleringsmodel-

len för landsvägstrafik1> , arbetar med en hastighetsför-

delning. Olika typfordon tilldelas i simuleringsmodellen

percentilvärden ur fördelningen.

I målsättningen för fordonskostnadsmodellen ingick att

kunna beskriva fordonskostnad som funktion av hastighet

för gruppen av lätta respektive tunga fordon. För att

kunna väga samman hastigheter och kostnader för de olika

,typfordonen inom en grupp av exempelvis tunga fordon så

måste hastigheterna för de enskilda typfordonen ha någon

gemensam nämnare för att en sammanvägning skall vara me-

ningsfull. En sådan gemensam nämnare är hastighetsper-

centil. Sammanvägning av hastigheter för olika typfor-

don till en hastighet för ex. gruppen av tunga fordon

görs för samma percentilvärden av hastigheter för res-

1) Den simuleringsmodell för landsvägstrafik som utvecklats vid

VTI. Med simuleringsmodellen eftersträvas en mera fullständig

avbildning av trafikprocessen på landsväg.
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pektive typfordon. För att en sådan sammanvägning skall

:kunna ske krävs separata hastighetsfördelningar för res-

pektive typfordon. Med den hastighetsfördelning som re-

dovisas i ref (77-1) så har separata hastighetsfördel-

ningar bildats för varje typfordon, se tabell 6.

Väntevärdena för de önskade hastigheterna är med mindre

avvikelser desamma som i referens (77-1). Hastighets-

spridningen för varje typfordon runt väntevärdet av has-

tigheten för respektive typfordon har grovt uppskattats.

_Tabell 6. Hastighetsfördelningar - önskad hastighet -
för fordonskostnadsmodellens typfordon. Has-
tigheterna antas vara normalfördelade *).

   

Typfordon ' Hastighet (km/h)
_ Väntevärde Standardavvikelser

Person-

bilar 106'8 15

Lätt last- 106,8 15

bil

Tung last-
bil 94:4 12

Lastbil med

påhängsvagn 89'8 13

Lastbil med
släp 84:1 13

Buss 100,2 14

     

* Fördelningarna har bildats m h a uppgifter från den
av VTI utvecklade simuleringsmodellen för landsvägs-
trafik (77-1).

De hastigheter som redovisas i tabell 6 kan sägas mot-

svara hastigheten på en 12 m bred rak, plan och horison-

tell väg med normal beläggningsstandard och utan hastig-

hetsbegränsning. I modellen justeras sedan hastigheten

enligt tabell 6 m a p vägbredd, horisontalradie, hastig-
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hetsbegränsning och lutning. Någon justering för slit-

lager eller väglag utförsinte. Hastigheten för fria

fordon på grusväg är enligt utförda mätningar ca 3-4km

lägre än för fria fordon på belagd väg med motsvarande

väggeometri. Justering med avseende på lutning tillgår

så att den effekt som krävs för att köra med den juste-

rade hastigheten för vägbredd, horisontalradie och has-

tighetsbegränsning beräknas. Den beräknade effekten

jämföres med den maximalt tillgängliga för det aktuella

typfordonet H. Om den maximalt tillgängliga effekten

är större än eller lika med den beräknade effekten så

görs ingen justering av hastigheten för lutning. Om

den maximalt tillgängliga effekten är mindre än den be-

räknade så stegas hastigheten ner till dess att beräk-

nad och max effekt är lika.

I de fall användaren själv väljer hastigheter som beräku

ningar skall utföras för så utförs också en justering

med avseende på lutning enligt den metod som beskrivits.

Då hastigheten skall beräknas för ett övergripande lin-

jeföringsmått så beräknas hastigheter motsvarande det

önskade percentilvärdet för alla de linjeföringsklasser

som är representativa för det övergripande linjeförings-

måttet. Endast om fordonskostnader skall beräknas för

en enda linjeföringsklass så kan man välja mellan att

själv ange hastighet eller att med frifordonsmodellen

beräkna en hastighet.

Med frifordonsmodellen kan i fordonskostnadsmodellen an-

tingen beräknas en medianhastighet eller en serie per-

centilhastigheter.

Eftersom frifordonsmodellen beräknar hastigheter för

fria fordon så blir de beräknade hastigheterna högre än

hastigheten för verklig trafik. Hur stor avvikelen blir

1) Förarna av bensindrivna personbilar och bensindrivna lätta last-

bilar förutsättes ta ut max. 90 % av tillgängligt vridmoment.

För dieseldrivna bilar förutsättes att 100 % av tillgängligt
vridmoment tas ut.
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beror på trafikflöde, trafiksammansättning och vägensmgø

geometriska utformning.

Om fordonskostnader söks för ett hastighetsintervall

där undre gränSen <50 km/h så har hastighetsfördelning-

arna inte tillräckligt stor spridning för att något per-

centilvärde skall ge en hastighet <SO.km/h. I modellen

har därför percentilvärdena kompletterats med att hastig-

heter utanför fördelningen kan ingå som ett komplement.

Skall ex fordonskostnader beräknas för hastigheter 2 30

km/h så utförs beräkningar vid 30, 35,... V (min)percentil

Om det gäller att beräkna fordonskostnader för en grupp

km/h samman

Vid hastigheter

av fordon så vägs kostnaderna vid 30, 35,...

på samma sätt som för percentilvärdena.

g 50 km/h förutsätts alla bilar ha samma hastighetsans-

pråk.

Maegsll_iamêfsias_êy_äê§§$9äst

Användaren ger själv hastigheter som indata. Hastighet-

erna kontrolleras och justeras m a p att tillgänglig mo-

toreffekt är tillräcklig för de givna hastigheterna. I

annat fall justeras hastigheterna p 5 s som beskrivits

i avsnitt 6.1.1.

Resförloppsdata, tätort

 

För beräkning av fordonskostnader i tätort så har följan-

de variabler ansetts ha stor betydelse:

0 Bashastigheten som ett fordon försöker hålla då det
inte störs av trafiksingaler, andra fordon m m. För
enkelhets skull så sätts bashastigheten i beräkningen
initialt lika med hastighetsbegränsningen.

0 Antalet stopp

o Stopptid'
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0 Antal hastighetsändringar. Hastighetsändringar för-
utsättes alltid ske som en retardation från bashas-
tigheten till halva bashastigheten och därefter ac:
celeration åter upp till bashastigheten.

Det centrala begreppet i modellerna för beskrivning av

resförlopp i tätort är den s k fördröjningen.

Fördröjningen definieras som tidskillnad mellan att köra

en sträcka med viás reshastighet jämfört med att köra

med en sçk bashastighet.

Bashastigheten definieras som den maximala hastigheten

på en sträcka som en medianförare eftersträvar. I mo-

dellen sätts bashastigheten initialt lika med hastighets-

begränsningen.

Tätortsmodellerna kräver mer av användaren än landsvägs-

modellen. I tätort måSte användaren minst uppge vilken

reshastighet som beräkningarna skall utföras vid.

Två olika typer av gator betraktas, sådana där stopp

förekommer mer regelbundet och sträckor där det normala

är avsaknaden av stopp. För de två typerna av gator så

har för respektive typ utvecklats speciella modeller.

Besslêseêsa_äê§eäem§:_êz_âfeea

Fordonskostnaderna kan beräknas på två olika sätt. I

det ena fallet beräknas den totala kostnaden per sträck-

enhet och i det andra fallet beräknas en merkostnad för

själva stoppet.

Bêâêl§22§§2_§§2§59@§2_ê2_§2922;__59§E§ê§_E§E_§EE§EE§EEêE

Avsikten med modellen är att avspegla ett resförlopp på

gator med trafiksignaler. Den empirik som utnyttjats

VTI MEDDELANDE 251



26

.för modellutvecklingen avser också gator med trafiksig-

naler.

Något förenklat så fungerar modellen enligt följande:

0 Den totala fördröjningen beräknas och fördelas på
stopptid, retardationer och accelerationer i anslut-
ning till stopp och hastighetsändringar.

0 Beräkning av antalet stöpp och antalet hastighetsänd-
ringar.

Fördelningen av den totala fördröjningen för viss for-

donstyp och hastighetsbegränsning förutsättes vara kons-

tant upp till viss gräns på fördröjningens storlek per

sträckenhet. Med hjälp av fältmätningar utförda av

VTI i tätort, se ref (79-4), så har uppgifter om procen-

tuell andel stopptid av den totala fördröjningen och an-

talet stopp per sträckenhet erhållits. Stopptidens an-

del av den totala fördröjningen har antagits vara lika

för alla fordonstyper. Likaså har förutsatts samma

stoppfrekvens för alla typfordon. Med kännedom om stopp-

frekvensen för en mätbil (79-4) och retardations- och

accelerationsnivån för olika tipfordon så har den för-

dröjning som orsakas av retardation och acceleration

till och från stopp kunnat beräknas. I modellen används

de retardations- och accelerationsnivåer som redovisas

i tabell 7.
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Tabell 7. Retardations- och accelerationsnivåer (m/sz)

som används vid beräkningar i fordonskostnadse-

 

        

modellen.

Stopp Hastighetsändr.
FordOHStYP Acc Ret. Acc :Ret.

Personbil *) 1,8 _179 0,90 -0,90

Lätt last-
bil *) 1,8 1,9 0,90 -0,90

Lastbil, ' > _
tätort *) 1,1 1,9 0,55 0,45

Buss, _ _
tätort *) 1,1 1,65 0,55 0,45

Lastbil, 1,0 -1,65 0,5 0,45
landsväg **)

Lastbil r1 m Släp **) 0,5 1,65 0,25 0,43

Lastbil med , _ r 1 _ -
påhängsvagn **)0,0 1,63 g 0,3 0,45 å

Buss, _ _ 4: landsväg **) 1,2 1,65 0,3 0,45

*) Uppmätta värden
**) Beräknade värden. Bygger på antagandet att accelera_

tionsnivån är direkt proportionell mot effekt/massa-
talet.

I nuläget kan överhuvudtaget någon förändring av accele-

rations- och retardationsnivåer inte göras. Både vär-

dena i tabell 8 liksom effektsambanden förutsätter oför-

ändrade accelerations-och retardationsvärden.

Fördröjningen orsakad av retardation och efterföljande

acceleration kan beräknas med följande uttryck:

 

(r-a)0 (vO-v1)2
d =

ZoaorovO

d 2=.Fördröjningen 1 sekunder

VO = Bashastigheten (m/s)
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v1 = Den hastighetsnivâ som retardation utförs till (m/s)

a = Accelerationen (m/sz)

r = Retardationen (m/sz)

Genomsnittlig fördröjning för retardation och accelera-_

tion till och från stopp har beräknats med den ovan be-

skrivna funktionen.

Fördelningen av den totala fördröjningen har slutligen

uppskattats till de värden som redovisas i tabell 8.

Tabell 8. Procentuell fördelning av fördröjning på

olika resmoment.

  

 

 

Fordons_ Hastighets- Fördelning av fördröjning (%)
t begränsning Stopp- Acc/ret Acc/ret mbtalt_
yp km/h tid stopp hast.ändr. _*

Lätta 50 47,6' 19,6 32,8 100,0

bllar 70 39,4 24,0 36,6 100,0

TUnga* 50 47,6 27,6 24,9 100,1

bilar 70 39,4 33,5 27,2 100,1

 

 

   

  

 

* Stämmer egentligen enbart för tunga tätortsfordon.
Fördelningarna används dock för samtliga tunga fordon.

Den fördröjning som utgör differensen mellan den totala

fördröjningen och fördröjning i anslutning till stopp har

antagits vara en följd av hastighetsändringar.

I figur 2 ges en schematisk beskrivning av beräknings-

modellens funktion. Indata till modellen är utöver res-

hastighet och hastighetsbegränsning följande:

VTI MEDDELANDE 251



29

o Fördelning av fördröjning enligt tabell 8.

o Retardations- och accelerationsnivåer enligt tabell 7.

Beräkningsmodellen i figur 2 genomlöpes till bassträckan,

genomgående 10 km, är större än summan av stoppsträckor

och hastighetsjusteringssträckor. Om i ett beräknings-

steg bassträckan är mindre än summan av stopp- och has-

tighetsändringssträckan så omfördelas fördröjning till

stopptid till dess att bassträckan rymmer det beräknade

antalet stopp och hastighetsändringar.

Sträcklängder för stopp och hastighetsändringar beräknas

med följande uttryck:

De ingående variablerna och konstanterna i uttrycket för

stoppsträckan har samma definitioner som i uttrvcket för

fördröjning.

I figurerna 3 Och 4 redovisas med modellen beräknat an-

tal stopp och hastighetsändringar. Figur 3 avser samt-

liga lätta bilar och figur 4 gäller för lastbil och buss

representativa för tätort.
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Schematisk beskrivning av beräkningsmodellen
för stopp, hastighetsändringar och Stopptid.
Avser gator med regelbunden förekomst av stopp
t ex 0
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6 2-1.2 5232åääêêêê_äêäêåQEâE_§2_§EQEE;__M§EEQ§EE§§_§§E_§EQEE

Vägverket har utvecklat en trafikmodell som kan beräkna

fördröjning vid trafiksignaler, se ref (81-1). Denna

fördröjning kan användas i fordonskostnadsmodellen för

beräkning av merkostnad per stOpp. All fördröjning för-

utsättes orsakad av en korsning. Först fördelas fördröj-

ningen på retardation och acceleration. Resterande för-

dröjning förutsättes vara stopptid.

êEEêEEQE-§§E-§EQEE-EQEEêl_åêEE_lEE§_§§EêEQEEêE

Principen för beräkningsmodellen på sträckor utan stopp

är att då fördröjningen ökar så ökar antalet hasighets-

ändringar. Då den totala sträckan som åtgår för att ut-

föra det beräknade antalet hastighetsändringar blir stör-

re en bassträckan - 10 km - så sänks bashastigheten.

Bashastigheten sänks till en nivå som möjliggör att ett

beräknat antal hastighetsändringar kan utföras på bas-

sträckan.

Indata till modellen är som för sträckor med stopp has-

tighetsbegränsningen och reshastigheten. I övrigt så

ingår i beräkningarna endast uppgifter om accelerations-

och retardationsnivåer, se tabell 7. En schematisk redo-

visning av modellen ges i figur 5.

Utgångsläget för beräkningarna enligt algoritmen i fi-

gur 5 är alltid att bashastigheten är lika med hastig-

hetsbegränsningen.



33

 

Hast. begr.

Reshast.
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ändringar
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Hast. ändr.-

sträcka

  

Z ändr. sträcka > bas-

    

sträcka (= 10 km)

Beräkn. data

för fordons-

kostnader

Figur 5. Schematisk beskrivning av beräkningsmodellen
för bashastighet och antal hastighetsändringar.
Avser gator utan regelbunden förekomst av stopp.
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I figurerna 6 och 7 redovisas beräknade antal hastighets-

ändringar för lätta fordon och tunga fordon representa-

tiva för tätort. Varje figur (6 och 7) visar förloppet

vid hastighetsbegränsning 50 och 70 km/h.

Använd bashastighet i modellen beror av reshastighet och

hastighetsbegränsning. I figurerna 8 och 9 redovisas

bashastighet som funktion av reshastighet vid hastighets-

begränsning 50 respektive 70 km/km. Bashastigheten blir

enligt modellen Oberoende av retardations- och accelera-

tionsnivåer. Därav följer att samma samband mellan bas-

hastighet och reshastighet kan användas för samtliga typ-

fordon.
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MODELLER FÖR EFFEKTBERÄKNING

De modeller för effektberäkning som ingår i fordonskost-

nadsmodellen har till stor del som grund material ur en

litteraturstudie (78-2). Finhetsgraden i de olika in-

gående delmodellerna för olika delkostnader varierar myc-

ket. Detta är en följd av att tillgången på forSknings-

resultat om de olika delkostnaderna är mycket ojämn.

Beträffande bränsleförbrukning och däckslitage har till-

gången på information varit god. Informationen om övriga

delkostnader har varit knapphändig.

De delkostnader som ingår i de totala fordonskostnaderna

är följande:

0 bränsleförbrukning

0 smörjoljeförbrukning

0 däckslitage

o reparationskostnader, service och underhåll

0 värdeminskning för bilar

0 kapitalkostnader för bilar och transporterat gods

Bränsleförbrukning

 

Separata modeller används för landsväg respektive tät-

ort. Landsvägsmodellen har en mer fysikalisk utform-

ning än tätortsmodellen. I de två delmodellerna behand-

las bensindrivna och dieseldrivna bilar separat.

åsêsêlsfêzääsäaiag_eê_lsséêyêg

Det principiella tillvägagångssättet för beräkning av

bränsleförbrukning är detsamma för samtliga typfordon

på landsväg i tabell 5. Först utförs en beräkning av
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energiförgrukning (kWh) som sedan används för beräkning

av bränsleförbrukning. Metoden för beräkning av energin

(kWh)

Beräkning av bränsleförbrukning tillgâr på tre olika

föñbrukning är densamma för samtliga fordonstyper.

sätt, enligt avsnitt 7.1.1.2.

Kraftekvationen

Energiförbrukningen i de vägmiljöer som givits som in-

data beräknas med den s k kraftekvationen.

Kraftekvationen har använts i följande form:

 

P 1 dv 2 V4 C1.__B _: _. n __ .L ..._.._ rsn [UI dt + Cl A v +314_ 2 + -4. +

+ M (C + Cr1 rz v) + M g Sln (I/1000J

Kraftekvationen används generellt för att beräkna fram-

drivningseffekt och energiförbrukning för fordonen. En-

dast fordonsparametrarna kommer att skilja mellan for-

donen. I ekvationen förekommer tre typer av ingångsw

värden:

r2)
o Fordonsbeskrivande (M, Cl, A, C1, D, Mj, Cr1, C

0 Vagmiljobeskrivande (R, I, Cr1, Crz)

o Färdbeskrivande (v, åä)

Accelerationstermen, Må%, är i modellen alltid lika med

noll d v s bilarna förutsättes vid varje beräkning köra

med konstant hastighet. Orsaken till att samma beteckm

r1 OCh Crz'
vägmiljöbeskrivande ingångsvärden är att rullmotstånds"

ningar, C förts in både under fordons" och

koefficienternas storlek både varierar med fordonstyp

- egentligen däcktyp - och typ av slitlager respektive

väglag.
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De värden som använts på de fordonsbeskrivande parametrar-

na redovisas i fördonsbeskrivningarna i bilaga 1. I de

fall då flera värden förekommer på en fordonsbeSkrivande

parameter, som för rullmotståndet, så har inte värden

lagrats i fordonsbeskrivningarna. ParameterVärdena har

då i stället lagrats separat utanför de generella for-

donsbeskrivningarna.

MekaniSk verkningsgrad, n, motsvarar den procentuella an-

 

del av motorns bruttoeffekt (PB) som återstår vid över-

föringen mellan däck ochkörbana. Förlusterna orsakas

av friktion i transmissioner och lager. Verkningsgra-

den har förutsatts vara konstant i hela varvtals- och

belastningsregistret, För varje typfordon anges en verk-

ningsgrad för manuell och en för automatisk växellåda

Uppgifterna har hämtats ur (78-2).

 

Fordonsmassa, M eller Mi (kg). Beteckningen M står för
J

totala bruttovikten och Hj står för massan som vilar på

en axel eller boggie. Mj är enbart av intresse för last-

bilar eller släpvagnar/påhängsvagnar med boggie.

För personbilar beräknas bruttovikten enligt följande:

M = Fordonets tjänstevikt + (Antal resande - 1,0) x 75

För lastbilar utan släp och bussar beräknas bruttovikten

enligt följande:

M = Fordonets tjänstevikt + Lastfaktorn x Max. last*

För lastbilar med släp beräknas bruttovikten enligt

följande:

M = Lastbilens tjänstevikt + Lastfaktor för lastbil x
Max. last för lastbilar + Släpvagnens tjänstevikt+-
Lastfaktor för släpvagnen x Max. last för släpvagnen.
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För lastbil med påhängsvagn beräknas bruttovikten enligt

följande:

M = Dragbilens tjänstevikt + Påhängsvagnens tjänstevikt
+ Lastfaktorn för påhängsvagnen x Max. lasten för
påhängsvagnen.

Mj behöver bara uppskattas för fordon eller fordonskombi"

nationer med boggie. Bland typfordonen i modellen har

lastbilen boggie i gruppen lastbilar med släp samt på«

hängsvagnen boggie i gruppen lastbilmed påhängsvagn.

För lastbilar med boggie bestäms massan som vilar på bogm

gien av följande uttryck:

M. = Lastbilens bruttoviktx[1,0 - (0,458 - lastfaktorn

0,169)]

För påhängsvagnar med boggie görs både en bestämning av

om påhängsvagnen är utrustad med långboggie samt en be-

räkning av massan som vilar på boggien. Beräkningsgång-

en redovisas i figur 10.
, .mmm

 

     

 

 

      

 

   

 

 

 

 

M': = Dragbilens tjänstevikt

M":= Påhängsvagnens bruttovikt

10
*-' (M" + O.36M')< 10 000
26 -

N

J 4

Massan på påhängsvagnens Inför långboggie

boggie: = lê_ x D: = 2.6/2
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0 .
(M 'O°36M ) Massan pa boggienz=

20__ su+ .3 I30 (M 0 6M )

ö

 

Figur 10. Schema för beräkning av massan på påhängsvag-

nens boggie.

 

1) Uttrycket har som underlag data från Volvo.
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Luftmotståndskoefficient,Cl(st/m4). Koefficienten, i mo-

 

dellen, beror enbart av fordonets aerodynamiska utformning.

Uppgifterna om luftmotståndskoefficienter har tagits ur

(78-2i1Å Fyra olika koefficientvärden förekommer - två

för personbilar, ett för lastbilar och ett för bussar.

Tvärsnittsarean, A (m2). I fordonsbeskrivningarna finns

 

data om tvärsnittsarea lagrad både direkt och indirekt.

Indirekt data om tvärsnittsarea ges i form av fordons-

bredd och höjd. Beträffande lastbil med släp testas om

bilens eller släpvagnens tvärsnittsarea är störst. Den

största arean väljs för ekipaget.

Motståndskoefficient för horisontell krökning, Cl. Den-

 

na koefficient ingår i två av termerna i kraftekvationen.

Termerna står för krafter orsakade av centrifugaleffek-

ter och av "slewing moments" för boggies. TRRL har ex-

perimentellt bestämt värdet av C1 för lastbilar (79-6).

För personbilar har C1 uppskattats genom funktionsanpass-

ning mot ett material om bränsleförbrukningens varia-

tion med kurvradie och hastighet (71-1):

Axelavstånd i boggie,2D (m). Motståndet i horisontalkur-

 

vor växer med ökande axelavstånd i förekommande boggies.

Axelavståndet är i beräkningarna normalt 1,3 m. Annat

värde används i det fall som beskrivs i figur 10, då

axelavståndet sätts till 2,6 m, s k långboggie.

Rullmotstånd vid linjär rörelse, Cr1 och Crz. Samtli-

 

ga bilar i fordonskostnadsmodellen förutsättes vara ut-

rustade med radialdäck. Sambandet mellan rullmotstånd

och hastighet har approximerats med en linjär funktion.

De två parametrarna för "linjärt" rullmotstånd - Cr1

och Crz - ges olika värden beroende av fordonstyp,

slitlager och väglag. Rullmotståndskoefficienter har

i litteraturen endast funnits tillgängliga för olika

1) Uppgifter för personbilar ur en artikel i tidningen Vi Bilägare
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fordonstyper _'personbilar och tunga lastbilar - på ett

slitlager som antagits motsvara bra asfältbetong (78-2).

För att uppskatta koefficienterna på olika slitlager och

i olika väglag så har en serie bränslemätningar utförda

vid VTI utnyttjats enligt referenserna (79w1), (78-4),

(79*7), (78*3). Bränslemätningarna har utförts med per-

sonbilar. Mätdata, från bränslemätningarna, har använts

i en funktionsanpassning i vilken de sökta koefficient-

värdena för olika slitlager och väglag skattatsi).

Skattningsförfarandet har resulterat i att de sökta ko-

efficientvärdena för personbilar erhållits. Koefficien-

terna för lätta lastbilar på torr asfaltbetong, som inte

fanns_tillgängliga i litteraturen, har bildats som me-

delvärde av koefficienterna för personbilar och tunga

lastbilar. Koefficienterna för lätta och tunga last-

bilar på olika slitlager och väglag har slutligen skat-

tats genom att antaga att den relavtiva förändringen av

rullmotståndet som följd av olika slitlager och väglag

är densamma för lastbilar som för personbilar. Den rela-

tiva förändringens storlek beror av hastigheten. För

enkelhets skull har skattningen av rullmotståndskoeffi-

cienterna för lätta och tunga lastbilar/bussar utförts

vid en representativ hastighet per fordonstyp. Skatt-

ning av rullmotståndskefficienter för andra bilar än

personbilar har tillgått enligt följande:

v a - _Cr1(1brjrk)+cr2(1rjlk) 'V(i)

(31.1 (lljlk) _Crl 11 11) 'VU-

 

- - _Cr1(11jrk)+cr2(11jzk)°V(i) v

(ln-(LLM Cr1(1,1,1)+Cr2(1,1,1)-V(i) X CrZU- m

 

i = Fordonstyp 1 (=personbilar)
" 2 (=lätta lastbilar)

3 (=tunga bilar)

1) Funktionsanpassningen bygger på att rullmotståndskoefficien-
terna för personbil på torr asfalt är kända.

0 .. 2 = I h = I 3

Utgangsvarden Crl 0 12 OC Cr2 0 0001 2
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LJ
. ll Slitlager 1 (=asfaltbetong)

" 2 (=ytbehandling)
" 3 (=oljegrus)

4 (=grus)

W

u < m G
:
H m to 1 (=torr vägbana)

2 (=Våt vägbana)
" 3 (=packad snö/is)

4 (=lössnö 3 cm)
5 (=lössnö 10 cm)

V(i) = Representativ hastighet.
Hastigheterna har valts till V(2)

V(3)
85 km/h och
70 km/h

Rullmotståndskoefficienter har inte beräknats för samt-

liga kombinationer av slitlager och väglag. Om det

finns snö eller is på vägen så har det bedömts som att

slitlagret saknar betydelse för det resulterande rull-

motståndet. I tabell 9 redovisas de rullmotstånds-

koefficienter som lagts in i fordonskostnadsmodellen.

Koefficientvärdena i tabell 9 bör egentligen inte använ-

das för beräkningar vid låga hastigheter. Orsaken här-

till är att värdena har som underlag mätningar utförda

vid hastigheter över 50 km/h. Den linjära funktionsan-

satsen medför att de slitlager och väglag som i det nor-

mala hastighetsregistret har högst rullmotstånd med för-

hållandevis stort hastighetsberoende vid låga hastighet-

er kan få lägst rullmotstånd.
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Tabell 9 Rullmotstândskoefficienter för olika fordonstyper,
slitlager och väglag.
Avser radialdäck.

 

Fordonstyp
Personbil Lätt lastbil Tung bil

Cr1 Cr2 Cr1 Cr2 Cr1 Cr2

 

V
T
I

M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

2
5
1

 

Asfalt, torr 1,2 -10"1 1,32-10"4 8,8 .10"2 4,66-10'"4 5,6 -10' 8,0 -10'

Asfalt, våt 1,11 10'1 1,57-10"3 1,06-10"3 5,6140"4 6,4 010_ 9,2 .10*

Ytbehandling(Y1) 1,14»10"1 1,53010'3 1,07 10 1« 5,68010"4 6,6 -10"2 9,0 .10"
torr eller våt '

2

Oljegrus 9,2 '10"2 2,83010_
torr eller våt

Grus, torr 9,4 -10

Grus, våt 7,6 °10_

Packad snö/is 1,36°10_

Lössnö, 3 cm 1,37 10" 2,55-10" 1,41.10

Lössnö, 10 cm 1,17 10"1 7,62.10"'3 2,12-10 1

3 1 -2 -41,14 10" 6,01-10 4 6,7 -10 9,6 -10

2

2

1

1

3,6 -10_3 1,28 10'

8,0 -10'3 1,89e10
6,47010_4 1,08-10"1

3 *1

1 4 7,5 -10"2 1,07 10"6,78'10_

1,0 -10' 3 1,06°10_1 1,5 -10"3
5,73-10"4 6,8 -10° 9,7 .10'
7,46 10"4 8,5 .102 1,2 .10'
1,12.10' 3 1,21 10" 1,7 -10

       

4
4
'

 



.45 --

Lutning, I (o/oo). Vägens lutning i färdriktningen.

 

Horisontell krökning, R (m). Kurvradien anges för vägens

 

centrumlinje. Den radie som normalt används är radien

i kurvans projektion i horisontalplanet. Skevningen av

vägen i horisontalkurvor medför att dom släpeffekter som

däcken utsätts för snarast skall relateras till en radie

i den "kon" som skevningen skapar. Att använda radien

i horisontalplanet skulle därigenom ge upphov till en

överskattning av kurvmotstånden. I de fall som kurvmot-

ståndskoefficienten har hämtats ur egna mätningar är det

korrekt att använda den projicerade radien i horisontal-

planet eftersom koeffeicienten har skattats m h a en mo-

dell i vilken den projicerade radien ingått.

Slitlager och väglag. Dessa miljöbeskrivande variabler

inverkar i kraftekvationen enbart genom rullmotståndet

C och C
rr1 2'

Färdhastighet, v (m/s). För beräkning av färdhastighe-

 

ten i frifordonsmodellen, så utnyttjas kraftekvationen,

se avsnitt 6.1.

Bruttoeffekt, PB (W). Effekten, den med funktionen be-

räknade, motsvarar uttaget från vevaxeln.

7.1.1.2 Bränsleberäkning

Tre olika metoder används för beräkning av bränsleför-

brukning. Metoderna avser olika grupper av bilar enligt

följande:

0 Bensindrivna lätta bilar. För dessa används denlmest
ambitiösa metoden med fullständiga musseldiagram

0 Dieseldrivna lätta bilar. En s k drosselfunktion an-

vänds.

i) I ett musseldiagram uttrycks specifik bränsleförbrukning som

funktion av motorvarvtal och belastning. Belastning uttrycks

normalt i effektivt medeltryck i cylindrarna eller i vridmoment
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0 Dieseldrivna tunga fordon. Ett förenklat musseldia-
gram används.

De tre metoder som används för bränsleberäkning tar inte

hänsyn till ett antal faktorer som påverkar bränsleför-

brukningens absolutnivå. Dessa faktorer är bl a följande:

0 Fordonets ålder och förslitning.

0 Ej perfekt ekonomitrimmad motor. Beräknad förbruk-
ning kan anses motsvara perfekt trimmad motor.

0 Ett ringtryck som avviker från det rekommenderade.

e Dåligt uppvärmd motor. Troligen mindre differens på
landsväg än i tätort.

o Yttertemperatur som medför förändrad förbrukning.

0 Vindförhållanden som ökar luftmotståndet.

Samtliga uppräknade faktorer medför att beräknad förbruk-

ning är en underskattning av verklig förbrukning. Skill-

naden är dock inte betydande och är relativt sett tro-

ligen någorlunda konstant mellan olika beräkningsmiljöer.

Vid bränsleberäkningarna har en densitet motsvarande

+ ZOOC använts.

Bensindrivna lätta bilar. Den specifika bränsleförbruk-

 

ningen - förbrukad mängd bränsle i motorn per utvecklad

kWh - varierar med motorvarvtal och belastning. .Varia-

tionen är så stor att det har stor betydelse för slutrem

sultatet hur väl den kan avbildas.

I ett musseldiagram beskrivs hur specifik bränsleförbruk"

ning beror av motorvarvtal och effektivt medeltryck i

cylindrarna. De spk musslorna är slutna kurvor, inlagda

i diagrammet, vilka motsvarar kurvor längs vilka den spe-

cifika förbrukningen är konstant. Varje bilmotor har ett

speCiellt musseldiagram. För de fyra lätta bensindrivna
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bilarna i fordonskostnadsmodellen har ett musseldiagram

för en speCiell bilmodell fått representera varje_gruppt

enligt följande:

0 Personbilar < 1000 kg, musseldiagram för Volkswagen -
Golf.

0 1000 kg < personbilar < 1300 kg, musseldigarm för
Saab 99

o Personbilar > 1300 kg och lätta lastbilar, musseldia-
gram för Volvo 265

De utnyttjade musseldiagrammen redovisas i bilaga 3.

Ingångsdata för avläsning av specifik förbrukning är:

0 PB

0 V

0 Hjulomkrets

o Utväxling * vevaxel till hjul - på olika växlar.1)

Först testas om motorn kan utveckla den beräknade effeku

ten P vid detberäknade motorvarvtalet på den högsta
B

växeln. Det har antagits att bilförarna maximalt tar

ut ca 90 %2 av maximalt möjlig effekt vid varje varv-

tal. Om det nödvändiga effektuttaget inte är möjligt

att ta ut på högsta växeln så görs motsvarande teSt för

näst högsta växeln 0 s v.

Varvtal tillåts aldrig underskrida 1500 r/min. Om varv-

talet på den högsta växeln underskrider 1500 r/min så

väljs näst högsta Växeln 0 s v.

Bränsleförbrukningen beräknas genom att kombinera data
" nu . 3)

om effektuttag och specifik bransleforbrukning (g/Ws).

Följande uttryck används:

 

1) Utväxlingen för Saab 99 används genomgående. 1:an 13,37;

2:an 8,06; 3:an 5,41; 4:an 3,84
2) Undersökning utförd av TRRL
3) I bilaga 3 redovisas specifik förbrukning i g/hkh. Dessa värden

transformeras före beräkning till g/Ws.
VTI MEDDELANDE 251



48

Bränsleförbrukning (l/mil) =

P . sbf 010

 

: B

Y ' V

PB = Uttagen effekt från vevaxeln (W).

sbf = Specifik bränsleförbrukning (g/Ws)

y = Bränslets densitet. För bensin är y = 0,72 g/om3

vid +200C.

V = Hastighet (m/sek).

Då P = 0 d V 3 då nerförslutningen i relation till for-
B

donshastigheten medför att jordacceleration (9) är till-

räcklig för att ge den i frifordonsmodellen beräknade

hastigheten, så väljs tomgångsförbrukningen. Tomgångs-

förbrukningen är inlagd i fordonsdata. Bränsleförbruk-

ningen då P =.O blir därmed följande:
B

Bränsleförbrukning vid.släpning (l/mil) =.

10 X b(0, n

1 V

O)

 

b(o,n0) = Tomgångsförbrukning (cm3/sek)

För små värden på P saknas information i musseldiagram-
B

men om specifik förbrukning. Bränsleförbrukningen då

PB < 10 hkr och PB > 0 beräknas på följande sätt:

"0

B(o, n) + TB- x (B(10, n) -- B(o, n)):3 H

:S M Bränsleförbrukning (l/mil) vid effektuttag

P och varvtalet n.
B

B(o, n) har i beräkningarna satts lika med förbrukningen

vid släpning. Kontroll av modellen mot uppmätt bränsle-

förbrukning har påvisat att beräkningsmodellen ger en

underskattning av B(P n) vid låga hastigheter. Even-BI

tuellt skulle underskattningen kunna undvikas genom att
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i stället låta B(o, n) motsvara förbrukningen för obe-

lastad motor som ges visst varvtal genom.ändrat gasläge.

Dieseldrivna lätta bilar. I musseldiagram för diesel-

 

drivna fordon är inte variationerna av den specifika

bränsleförbrukningen så stora som för bensindrivna

bilar. En enklare modell än för bensindrivna bilar

är därmed tillräcklig. Vid tidigare utförda VTI-pro-

jekt har en s k drosselgradskurva visat sig ge repre-

sentativa värden på bränsleförbrukningen. Ett konstant

värde på specifik bränsleförbrukning används. Först

beräknas motorns dellast enligt

Beräknad uttagen effekt, PB

 

Dellasten, did:

Därefter beräknas den s k drosselgraden:

Drosselgraden, a = 0,2166 dl2+0,6198 d1+0,1622

Motorns verkningsgrad uttrycks indirektgenom kvoten

?i 1 PB

®°PMax

Slutligen beräknas bränsleförbrukningen med följande

 

uttryck:

Bränsleförbrukning (l/mil) = Kb. 3%? V Sbf . 10

PMaX = Motorns maximala effekt (W)

sbf = Specifik bränsleförbrukning (g/Ws)
Värdet 250/(103-3600) har använts.

B = Bränsledensitet (g/cm3).
Värdet 0,83 har använts.

v = Hastighet (m/s)

Den ovan beskrivna bränsleberäkningsmetoden finns do-

kumenterad i ref (73-1).
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Ett förenklat musseldiagram

 

används. Förenklingen bygger på antagandet att bilar"

na har så tätt stegade växellådor att mest ekonomiska

varvtal kan väljas.

definierats som det varvtal,

lägst specifik bränsleförbrukning.

Det mest ekonomiska varvtalet har

vid vilket motorn har

Den lägsta speci-

fika bränsleförbrukningen kan enbart nås inom ett Visst

effekt- och varvtalsområde.

Så länge den maximalt möjliga effekten vid mest ekono-

miska varvtalet är större än beräknad effekt PB, så

väljs det mest ekonomiska varvtalet. Då PB är större

än den maximalt möjliga effekten vid mestekonomiska

varvtal sker förflyttning i musseldiagrammet längs

 

fullastkurvan, se figur 11,

Effektivt Min. sgec. forbrukn.

medel-.A

trYCk
Fullast

Bar ______m

1
0 .\\

l \

 

Figur 11

   _--- Avläsning av
specifik

  

bränsleförbr.

q__,//

varvtal

: 2 2 r ä 2 : : )

1000 2000 r/m

Princip för förenklat musseldiagram. 'Avser
tunga dieseldrivna fordon.
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Liksom för lätta bensindrivna bilar så har musseldiagram

för en enda motor fått representera en grupp av motorer.

De förenklade musseldiagrammen för de olika biltyperna

redovisas i bilâga 3.

åäêgêls§ê§ä§252229_i_2ä29§§

Antalet variabler som ger den resulterande förbrukningen

i tätort är betydligt färre än för landsvägSmodellen.

Det finns f n inga möjligheter att studera förändringar

av fordonsbeskrivningen d v 5 att genom att förändra be-

skrivningen av ett typfordon påverka bränsleförbrukning-

en. Däremot finns möjlighet att välja mellan olika typ-

fordon. Vägmiljön betraktas som en rak, plan och hori-

sontell väg. Slitlagret har beträffande belagd väg an-

tagits motsvara bra asfaltbetong. Modellen kan också

användas för grusväg i tätort.

Det finns möjlighet att välja mellan torr väg ochmedel-

väglag. Körförloppet i tätort beskrivs betydligt mera

detaljerat än för landsväg. I tätort beskrivs i model-

len körförloppet med följande variabler:

o Bashastighet

0 Antal stopp

o StOpptid

0 Antal hastighetsändringar

För varje typfordon finns.en bränslemodell. Bränslemo-

dellen består av följande delar:

0 Bränsleförbrukning vid konstant hastighet på en rak,
plan och horisontell Väg. Slitlager: asfaltbetong.
Väglag: torrt.

o Korrigeringsfaktorer från asfalt till grus. Olika
'faktorer används för olika hastigheter.. Samma fak-
torer används för samtliga fördonstyper.
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0 Korrigeringsfaktorer från torr väg till medelväglag.
Faktorerna beror av fordOnstyp och hastighetsnivâ..
Storleken på faktorerna motsvarar kvoten mellan bräns-
leförbrukning på medelväglag.och torr väg för slit-
lager av typ asfaltbetong. Samma korrigeringsfaktor-

' er används även på grusväg från torr väg till medel-
väglag.

0 Merförbrukning 0 g a stopp

o Tomgångsförbrukning

0 Merförbrukning p g a hastighetsjustering

Bränslemodellen för lätta bilar har som grund data som

uppmätts av VTI med en Volvo 244 DL. Dessa data har

sedan justerats för att motsvara förbrukningen för de

definierade typfordonen. Justeringen har utförts med

hjälp av ett större material om bränsleförbrukning vid

en tätortskörcykell). Även mätbilens bränsleförbrukning

enligt tätortskörcykeln fanns redovisad.

Beträffande tunga tätortsbilar så har uppgifter erhål-

lits från Scania och Volvo. Uppgifterna har avsett

bränsleförbrukning vid konstant hastighet på belagd väg,

merförbrukning för stopp och tomgångsförbrukning.l Vär-

dena har tagits fram m hza bränslemodeller. Korrigering

av erhållna värden har utförts m a p viktrelationer mel-

lan de fordon som ursprungsvärdena avsett och fordons-

typerna i fordonskostnadsmodellen.

Bränsleförbrukning på bra asfaltbetong vid konstant has-

tighet redovisas i tabell 10 för de vanligaste tätorts-

bilarna. Motsvarande uppgifter finns även för gruppen

av tunga landsvägsfordon.

1) Körcykeln är den som används för bränsledeklaration av person-

bilar. Själva körcykeln utgörs av vissa andelar konstant has-

tighetskörning, stopp och tomgångskörning.
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Tabell 10 Bränsleförbrukning vid konstant hastighet.

Rak, plan och horisontell Väg. Bra asfalt-
betong. Torr körbana.

. ' i Bränsleförbrukning l/mil
H 't h 1 .
kåjhlg et Personbil*) Lattlastbil*) Tung

Bensin Diesel Bensin Diesel lastbil Buss

30 0,91 0,76 1,18 0,82 1,53 2,26

40 0,71 0,59 0,91 0,64 1,20 1,98

50 0,60 0,50 0,77 0,54 1,40 1,95

60 0,62 0,52 0,81 0,56 1,27 1,88

70 0,67 0,56 0,86 0,60 1,49 2,03

 

 

 

*) Personbil, bensin. Mätbilens förbrukning korrigerad med 1,13/1,25
personbil, diesel, Mätbilens förbrukning korrigerad med 0,94/1,25

Lätt lastbil, bensin, Mätbilens förbrukning korrigerad med 1,46/1,25

Lätt lastbil, diesel, Mätbilens förbrukning korrigerad med 1,02/1,25

1,25 är mätbilens bränsleförbrukning enligt körcykeln.

Merförbrukning p g a hastighetsjustering eller stopp har

definierats som skillnader i bränsleförbrukning mellan

att köra en sträcka med konstant hastighet och att köra

samma sträcka med samma start- och sluthastighet och med

mellanliggande hastighetsjustering eller st0pp. Data

från VTI-mätningar med en Volvo 244 DL utgör underlaget

för modellen för lätta bilar, se tabell 11.

tabell 11 korrigeras sedan med de faktorer som angivits

i tabell 10 för att få önskat lätt fordon.

Värdena i
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Tabell 11 Merförbrukning av bränsle (ml) p g a has-
tighetsändringar. Avser en Volvo 244 DL.

  

 

fiån Till km/h
km/h 0 10 20 30 40 50 60

10 4,0

20 8,0 3,5

30 11,8 8,0 4,0

40 15,2 11,3 7,6 3,9

50 19,2 15,8 11,4 9,0 5,1

60 25,0 20,5 15,8 11,3 6,9 2,0

70 31,6 24,9 18,0 11,3 6,9 2,5 2,5

 

 

 

 

Merförbrukning av bränsle p g a hastighetsändringar för

tunga lastbilar, se tabell 12, har uppskattats ur ett

datamaterial från Volvo.

Tabell 12 Merförbrukning p g a hastighetsändringar.
Avser en lastbil med totalvikt 9 ton och
bruttovikt 6,75 ton.

   

gräl Till km/h

km/h 0 10 20 30 40 50 60

20 16 8

30 23 16 8

40 42 32 22 12

50 61 48 36 ' 24 12

60. 88 74 62 50 38 24

70 115 101 88 75 62 50 25

   

 

Merförbrukning av bränsle p g a hastighetsändringar

för bussar, se tabell 13, har uppskattats ur ett data-

material från Scania.
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Tabell 13 Merförbrukning av bränsle p g a hastighets-
ändringar. Avser en buss med totalvikt 16
ton.och bruttovikt 12 ton.

   

Från. Till (km/h)
km/h 0 10 20 30 40 50 60

10 10

20 20 14

30 30 29 15

40 53 53 39 22

50 79 79 65 48 26

60 107 107 93 75 51 24

70 131 129 115 96 73 48 26

    

Beträffande tunga landsvägsfordon finns i fordonskost-

nadsmodellen merförbrukning av bränsle motsvarande ta-

bellerna 12 och 13. Värdena för tunga landsvägsfordon

har tagits fram på exakt samma sätt som värdena i ta-

bellerna 12 och 13.

För en stopptid adderas tomgångsförbrukning till total-

förbrukningen. Tomgångsförbrukning enligt tabell 14

används för de olika fordonstyperna

Tabell 14 Tomgångsförbrukning (ml/s)

 

 

 

Fordonstyp Förbrukning

Personbil, bensin 0,431)
Personbil, diesel 0,151)
Lätt lastbil, bensin 0,47
Lätt lastbil, diesel 0,152)
Tung lastbil, tätort 0,22 )
Buss, tätort 1,033
Tung lastbil, landsväg 0.25

Lastbil med släpvagn 0,35
Dragbil med påhängsvagn 0,35
Buss 0,25

   

l) Uppskattning m h a ett datamaterial från Bilavgasgruppen i Studs-

Vik.

2) Uppgifter från Volvo.

3) Uppgifter från Scania. Det höga värdet för tätortsbuss förklaras

av att detta typfordon är utrustat med automatlåda.
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Bränsleförbrukning i tätort beräknas för tre olika fall:

0 Gator med regelbunden förekomst av stopp. Bränsle-
beräkning per sträckenhet. Indata från den trafik-
modell som beskrivits i avsnitt 6.2.1.1.

0 Gator med regelbunden förekomst av stopp. Beräkning
av merförbrukning av bränsle per stopp. Indata från
den trafikmodell som beSkrivits i avsnitt 6.2.1.2.

o Gator utan regelbunden förekomst av stopp. Bränsle-
beräkning per sträckenhet. Indata från trafikmodel-
len enligt avsnitt 6.2.2.

Själva beräkningen av bränsleförbrukning i tätort utförs

med följande uttryck:

Bränsleförbrukning (l/mil) = k (V)'k (ft, v)
sl vl

B(ft,v) + [nst'zlbst(ft,v) + nhä'Abhä(ft,v) +
' .1 g -3+ t ot(ft)] 10

.k (v)
{1,0 på analt

sl > 1,0 på grus

(ft V) 2 1,0 på torr väg
kvl ' 2 1,0 för olika fordonstyper (ft) och has-

tigheter (v)

B(ft,v) = Bränsleförbrukning för fordonstyp ft på torr
asfalt vid den konstanta hastigheten v

Abst(ft,v) = Merförbrukning p g a stopp (ml) för for-
donstyp ft och ursprunglig hastighet v

Abhä(ft,V) = Merförbrukning p g a hastighetsändring (ml)
för fordonstyp ft och ursprunglig hastig-
het v

bt(ft) = Tomgångsförbrukning (ml/sek) för fordonstyp ft

nst = Antal stopp (per mil)

nhä = Antal hastighetsändringar (per mil)

t = Tomgånstid (sek)

I de fall som endast merförbrukning per stopp söks ut-

förs beräkning enligt följande:
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Bränsleförbrukning (1) = f(d)°Abst(ft,v) + (d-dst(ft,v)).

'bt(ft)

d = Total fördröjning p g a stopp (sek)

f(d) = Andel av stopp. Om d är litet så räcker fördröj-
ningen inte till ett helt stopp d V 8 f(d)<1.

dst(ft,v) = Fördröjning, enbartorsakad av retardation
och acceleration, per stopp för fordonstyp
ft vid bashastighet V.

Beräknad bränsleförbrukning för personbilar kommer inte

att vara helt representativ för medeltrafiken p g a:

0 Värdena i modellen är framtagna genom mätning med en
förhållandevis ny bil.

0 Service utförs på mätbilen med tidsintervall som är
c. hälften av det rekommenderade d v 5 motorn är

relativt sett väl ekonomitrimmad.

0 Kontroll av ringtryck utförs före varje mätning.

0 Inget förhöjt luftmotstånd p g a öppna fönster eller
yttre extrautrustning.

o Uppvärmd motor före mätning.

0 Yttertemperatur > 15OC. Beträffande medelväglag så
ingår även is och snö på vägen. Korrigering till
medelväglag ger även indirekt korrigering för ytter-
temperatur.

Samtliga uppräknade faktorer anger att beräknade värden

kommer att vara en underskattning av verklig förbrukning

under normala betingelser.

Uppskattad bränsleförbrukning för tunga fordon bygger i

alla led på beräkningar. I botten på beräkningarna lig-

ger bl a musseldiagram. Musseldiagram är framtagna i

laboratorier där alla yttre betingelser är helt kontrol-

lerade. Framtagna värden avser alltid helt nya motorer.

Man kan därför anta att ändå fler faktorer som underskat-

tar normal bränsleförbrukning:inverkar på beräknad bränsrl

Ieförbrukning för tunga fordon.
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Smörjolja

 

Förbrukningen av motorsmörjolja beror huvudsakligen av

motorvarvtal och i viss mån även av belastning för en

given motor. Två modeller används, en för landsväg

och en för tätort. Någon direkt inverkan av vägmiljön

på oljeförbrukningen förekommer inte i modellen. Den

totala oljeförbrukningen utgörs av två delar:

0 Ersätta förbränd olja, läckage m m.

0 Byte av olja, 1000-mila service och liknande.

âmêrielisäêäêrgtsiagi_lêséêyêg

I en undersökning utförd av Claffey (71-1) redovisas

smörjoljeförbrukning som funktion av hastighet för per-

sonbilar. En linjär funktionsansats anpassad till mät-

resultaten enligt (71-1) resulterar i följande funktion:

-3 4
y=-4.115010 +1,07o10" .V

y = förbränd smörjolja i l/mil

v = hastighet i km/h

Enligt fordonskostnadsdata från Televerket (79-8) så

är den genomsnittliga oljeförbrukningen på landsväg
-3

2,3 ' 10

större än den genomsnittliga svenska personbilen. Ana

l/mil. Televerkets personbilar är något

tag att oljeförbrukningen för den genomsnittliga svens-

ka personbilen är 2 10-3 l/mil. Hastigheten som

denna förbrukning är representativ för antages vara

90 km/h. Det ur referens (71-1) beräknade hastighets-

sambandet i kombination med de gjorda antagandena ger

följande funktion;
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y = - 1.492 . 10'3 + 3,88 - 10'5 . v

Funktionen gäller för medelpersonbilen. Den svenska

medelpersonbilen hade 1978 en cylindervolym av 0 1,7 1.

För att uppskatta smörjoljeförbrukningen för godtyck-

ligt, lätt fordon används:

y = 91 (- 1.492 - 10'3 + 3,88 - 10 -5
1,7 "

. v)

cylindervolym 1 literCV

Ur fordonskostnadsdata för Televerkets fordonspark

(79-8) kan sambandet mellan smörjoljeförbrukning och

totalvikt uppskattas för tunga fordon. För landsvägs-

körning kan följande linjära funktionssamband användas:

3,55 0 10'3 + 0.0782 . 10'3 - TY

T totalvikt i ton

Enligt Televerksmaterialet är medelförbrukningen av

olja för en 10 tons lastbil på landsväg 4,33 . 10"3l/mil.
Om man antar att en representativ hastighet för tunga

lastbilar på landsväg är 80 km/h i kombination med deti

ovan redovisade hastighetssambandet så erhålles:

(3,55+0,0782-T) 3 4y = x (+4.008-10-4,33 +1.042'10 .V)

 

Den totala smörjoljeförbrukningen på landsväg beräknas

på följande sätt;

Total smörjoljeförbrukning = (Oljevolym i motorn/1000)+y

Som ett extra villkor gäller att:

Smörjoljeförbrukningen (y) z Förbrukningen (y) vid 50 km/h

Villkoret har lagts till för att motorvarvtalet vid

lägre hastigheter än 50 km/h sannolikt inte är lägre än

varvtalet vid 50 km/h. Detta som följd av att man

1) Avviker från antagandet för skattning av rullmotstånd.
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tvingas välja en lägre växel som resulterar i högre

varvtal. Smörjoljeförbrukningen har förutsatts vara

mer beroende av motorns varvtal än av bilens hastighet.

âmêrjelisfêrärgkniegi_EäEQEE

Smörjoljeförbrukningen i tätort utgörs i modellen av

följande delförbrukningar:

0 Förbrukning vid bashastighet. Förbrukningen alltid

större än eller lika med förbrukningen vid 50 km/h.

Samma modell som för landsväg.

o Merförbrukning p g a hastighetsändringar.

o Merförbrukning p g a stOpp.

o Tomgångsförbrukning.

0 Förbrukning p g a oljebyte.

Enligt referens (71-1) är merförbrukningen av olja

p g a StOpp:
i

 

5,33 ° 10-2 x (Oljeförbrukningen vid bashastighet)

Om ett stopp sker från en bashastighet lägre än 50 km/h

Såuppskattas merförbrukningen enligt följande:

Merförbrukningen p g a stopp = 5,33 X 10-2

X(Bashastigheten/50) x (Oljeförbrukningen vid50 km/h)

Hastighetsändringar förutsättes enligt trafikmodellen

ske till halva bashastigheten. Retardations- och acce-

lerationsnivån vid hastighetsändringar har förutsatts

vara väsentligt lägre, o 50 %, än för st0pp. Merför-

brukningen av smörjolja p g a hastighetsändringar har
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därför antagits vara 1/4 av merförbrukningen p g a

stopp. Antagandet om 1/4 är sammansatt av de två an-

tagandena att merförbrukningen beror av hastighets-

differens och accelerationens storlek.

Förbrukning av smörjolja vid tomgång har antagits stå

i direkt relation till motorvarvtal. Tomgångsvarvta-

let för bensindrivna bilar har uppskattats till 1/3 av

varvtalet vid 70 km/h. För dieseldrivna bilar har tom-

gångsvarvtalet uppskattats till 1/4 av varvtalet vid

70 km/h.

Tomgångsförbrukningen (l/sek) = (Oljeförbrukningen

vid 70 km/h) x (1/(3600)) X kmt X 7

k : 0,33 för bensindrivna bilar
mt 0,25 för dieseldrivna bilar

Smörjoljeförbrukningen i tätort beräknas med följande

uttryck:

Smörjoljeförbrukningen (l/mil) = Förbrukningen vid bas-

hastigheten + Antalet st0pp x Merförbrukning per stopp

+ Antalet hastighetsändringar x Merförbrukning per has-

tighetsändring + Tomgångstid x Tomgångsförbrukning +

+ Förbrukning p g a oljebyte.

Då merförbrukningen per st0pp söks, se avsnitt 6.2.1.2

och 7.1.2, så beräknas smörjoljeförbrukningen enligt

följande: Smörjoljeförbrukningen (I) = f(d) x Merför-

brukning per st0pp + (d-ds (ft,v)) x Tomgångsförbrukning.
t
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Däckslitage

Däckslitaget beskrivs med två olika modeller, en för

landsväg och en för tätort. Landsvägsmodellen ger en

detaljerad beskrivning av däckslitageeffekten Som"

följd av vägmiljö och hastighet. Tätortsmodellen bem

skriver dessutom effekten av accelerationer och retar-

dationer. De data som ligger till grund för däcksli-

tagesambanden har till stor del tagits från referens

(71-1). (71-1)

till svenska förhållanden m h a ett kvalitetsmässigt

Sambanden i referens har anpassats

ojämnt material.

Q§§§§l22ê9§4_lê§§§Y§9

En modell har ansatts för hur stor relativ andel av

ett däck som förslits vid körning en mil.

Relativ förslitning per mil =

= ksl X (ao+a1-v) X (1,00+g(l) + h(R,v))

ksl = En faktor för korrigering av förslitning

till olika slitlager

ao+a1-v = Relativ förslitning av däcken vid hastig-

heten v(km/h) på en bra asfalterad väg.

Vägen förutsättes vara rak, plan och

horisontell

g(l) = Relativt merslitage p g a lutningen l

h(R,v) = Relativt merslitage p g a kurvradien R

.i kombination med hastigheten v

Lutningen utan tecken (o/oo)

R = Kurvradien (m)

VTI MEDDELANDE 251



63

7.3.1.1 Däckslitage för personbilar
___--_--_-----___-------_--

Hastighetsberoende slitage. Uppgifter om hastighets-

 

beroende slitage har tagits från referens (71-1) samt

från däcktillverkare. Däcktillverkare har uppgett att

miltalet för stålradialdäck på rak, plan och horison-

tell väg med bra beläggning är c 8000 mil. Uppgiften

gäller för en hastighet av o 90 km/h. Med de uppräk-

nade uppgifterna har funktionen för rent hastighets-

beroende slitage på bra asfaltbetong bestämts till:

Relativt slitage/10 km = (1.887 + 0,1167 - v) - 10'5

v = Hastigheten (km/h)

Slitlager. Uppgifter om däckslitagets beroende av slit-

lager har hämtats ur olika källor. Värden på ksl en-

ligt tabell 15 används i modellen.

Tabell 15 Däckslitage på olika slitlager

 

 

  

  

Slitlager ksl

Bra/Acceptabel asfaltbetong 1.001)

Ytbehandling, Y1 1.402)

" , Y1G 1.403)

Oljegrus 1.304)

Grusväg 2.005)

1) Ansats
2) Enl ref (78-5) 50-80 % större slitage på Y1 än på
' maskinavjämning
3) Antag samma som för Y1
4) Antag någOt mindre än för Y1
5) Enl ref (71-1) och (66-1). Enl ref (76-2) ändå

större merslitage på grus
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Ett genomsnittligt värde på ksl har beräknats för be-

lagd väg. Värdet, ks 1,04, är ett medelvärde för
1

alla beläggningar och väglag.

Lutning. Två källor i båda australiska - finns beträf-

) I figur 12 visas de i
. 1

fande merslitage p g a lutning.

litteraturen, ref (74-1) och (76-2), angivna sambanden

mellan däckslitage och lutning. I fordonskostnadsmo-

dellen används sambandet enligt referens (76-2).

Procentuellt

  

merSlitage
m Ref. (7461)

90 m

80

70 v

60 Ref. (76-2)
Använt sam-

50 v band

40 --

30 -"

20 «

,"/X

10 m '

Lutning

: : å 2 : % : 2 i ' ä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 %

Figur 12, Procentuellt merslitage 9 g a lutning. Av-
_"______' ser personbilar. Har förutsatts gälla som

ett medelvärde för uppfart och nerfart i en
lutning.

1) Ur referenserna framgår inte om sambanden avser uppfart i lutning

eller om ett medelvärde för uppfart och_nerfart avses. I fordons-

kostnadsmodellen har antagits att ett medelvärde för uppfart och

nerfart avses. Då modellen används för beräkning av däckslitage i

en färdriktning så kommer därmed däckslitage vid uppfart att under-

skattas och vid nerfart att Överskattas.
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Referens (76-2) anger ingen skillnad mellan nerförs-

och motlut. I modellen används därför samma.merslitage

i nerförs- och motlut.

Horisontell krökning. Den mest fullständiga redovis-

 

ningen av däCkslitage i horisontalkurvor, som hittats

i litteraturen, redovisas i referens (71-1). Bristen

med redovisningen är att den avser diagonaldäck. Ter-

men h(R,v) i uttrycket för däckslitage tilldelas vär-

den ur en matris. De i matrisen ingående värdena re-

dovisas i tabell 16.

Tabell 16 Relativt merslitage av däck som funktion
av kurvradie vid olika hastighetsnivåer
(71-1)

 

 

? Kurvradie Hastighet km/h 3
m 32, 48 64 80 97 113

m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

873 0.02 0.53 2.06 4.27 8.21 14.70

437 0.10 1.00 5.11 9.67 18.05 28.58

291 0.30 1.56 7.88 16.11 29.28 -

218 0.60 2.33 11.50 27.40 - -

175 0.90 3.33 15.66 43.80 - -

146 1.10 4.33 19.44 88.40 - . -

125 3.00 7.50 - - - -

109 5.10 11.70 - - - -

58 9.83 - - - - -

   

 

För värden på R och V som avviker från värdena i ta-

bell 16 så beräknas Värdet på h(R,v) genom interpole-

ring.
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7 - 3- 1 - 2 Qägrâugm _iår_ _läEEâ_lââäälåâä-

Det hastighetsberoende slitaget bestäms som ett medel-

 

värde av det hastighetsberoende slitaget för personbi-

lar och tunga lastbilar. Följande funktion används:

Rel slitage/10 km = (7,88 + 0,97 - v) - 10'6

Slitlager. Samma värden på ksl som för personbilar an-

 

vänds.

Lutning. Samma värden på merslitage som för personbi-

lar används, se figur 12.

' Horisontell krökning- Värden på h(R,v) tas från refe-

 

rens (71-1). I tabell 17 redovisas den matris som an-

vänds som underlag för bestämning av h(R,v).

  

Tabell 17 Relativt merslitage av däck som funktion
av kurvradie vid olika hastighetsnivåer
(71-1). Avser lätta lastbilar.

Kurvradie Hastighet km/h
32 48 64 _ 80

m 0.00 0.00 0.00 0.00

873 0.02 0.53 2.06 4.27

437 0.10 1.00 5.11 9.67

291 0.30 1.56 7.88 16.11

218 0.60 2.33 11.50 27.40

175 0.90 3.33 15.66 43.80

146 1.10 4.33 19.44 88.40

125 3.00 7.50 - -

109 5.10 11.70 u -

58 9.83 - w -
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7 - 3 . 1 - 3 QäâäâLäEâäâ _1321: _21111263_ _Lââtäilâr_ .eefi _ällâââä

Hastighetsberoende slitage. Miltalet för lastbilsdäck

 

på rak, plan, horisontell väg medbra asfaltbetong vid

hastigheten 70 km/h kan uppskattas till ca 20 000 mill).

Hastighetsberoende däckslitagesamband har redovisats i

referens (71-1)2Z Om uppgifterna ovan kombineras så

erhålles följande hastighetssamband för däckslitaget

under svenska förhållanden:

Rel slitage/10 km = (-3,22 + 0,78 ° V) ° 10

Miltalet för släpvagnsdäck uppges vara o 50 % större än

för lastbilsdäck. Slitaget av däck för släpvagnar blir

då

Rel slitage/10 km = (+2,15 + 0,52 . V) . 10-6 3)

För bestämning av kostnaden för däckslitage så har an-

vändningsfrekvensen av regummerade däck stor betydelse.

C 50 % av de tunga fordonen kör medregummerade däck.

Miltalet för ett regummerat däck uppges vara detsamma

som för nytt däck.

Slitlager. Samma värden på ksl som för personbilar an-

 

tages gälla. Styrks av referens (71-1).

Lutning. Relativt merslitage av däck p g a lutning,

g(l), finns redovisat i referens (76-2). I (76-2) re-

dovisas uppgifter både för lastbil och fordonskombina-

tion. Värdenapå merslitaget enligt (76-2) redovisas i

figur 13.

 

1) Skattningen bygger bl a på att c 50 % av däcken regummeras.

Miltalet för ett regummerat däck avviker intenämnvärt från

nya däck; Pris på däck har justerats motsvarnade totalt miltal.

2) Uppgifter ur tidningen Lastbilen har även utnyttjats.

3) Det negativa interceptet medför att uttrycket inte kan användas

för hastigheter < 10 km/h. Uppgifter om var gränsen går för

att funktionen skall plana ut har inte funnits tillgängliga.

F n finns ingen restriktion inlagd i programmet för undre has-

tighetsgråns.
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Merslitage
9
O

/\

90 "

x Lastbil

0 Lastbil med släp
80 «

70 "

60 "

50 m

40 "

30 --

20 "

10 "

  

Lutning

Merslitage av däck som funktion av vägens
lutning (76-2)

Figur 13

Horisontell krökning. Direkta uppgifter som bedöms

 

vara användbara saknas. Tills vidare används samma

värden som för lätta lastbilar.

9ä9§§222§9s4_2ä2952

Tätortsmodellen beskriver f n inga direkta effekter av

vägens geometriska utformning i tätort. Basen i tätorts-

delen utgörs-av de hastighetsberoende slitagesambanden

Till detta slitage ad-

deras merslitage för stopp och hastighetsändringar.

 

som redovisats i avsnitt 7.3.1.
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Tätortsmodellen för däckslitage har följande form:

Rel förslitning per mil = ksl 0(ao + a1.v) +[Rel mer-

slitage per st0pp (v) x Antal stop§1+läel merslitage

per hastighetsändring (v) X Antal hastighetsändringJ

Rel merslitage per hastighetsändring = 1/4-åel mersli-

tage per stopp]

I de fall som endast merslitage per stOpp söks, se av-

snitt 6.2.1.2 och 7.1.2, så uttrycks däckslitaget en-

ligt följande: Rel förslitning = f(d) - Rel merslitage

per st0pp (v).

Däckslitage per stopp har undersökts och redovisats i

referens (71-1). Om uppgifterna i (71-1) omräknas till

relativt slitage per stopp erhålles värden enligt ta-

bell 18.

Tabell 18. Relativt merslitage av däck per st0pp enligt

referens (71-1).

    

åâååktet anixmiyg
kmAn Pb Läüzlb 'Dxm;lb

32 ' 2,52-10"5 2,25-10"5 Uppgifter
48 5,04-10'5 4,44-10"5 saknas.
64 7,14-10'5 6,25-1O_5 Välj samma
80 9,24-10"5 8,13-10'5 som för
97 10,10-10'5 - lätt lb

113 10,50010"5 -

 

 

 

 

 

 

Effekten av hastighetändringar på däckslitage redovisas

 

i referens (71-1). Antagandet om att hastighetsändring-

ar skulle medföra ett slitage motsvarande 1/4 av sli-

taget p g a stOpp skulle enligt referens (71-1) inte

vara en överskattning. För samtliga fordonstyper be-

räknas merslitaget av däck p g a hastighetsändring till

1/4 av slitaget p g a stopp.
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Reparationskostnader

 

I reparationskostnaderna inräknas utöver kostnader för

direkta reparationer även undershållskostnader för for-

donen. Alla kostnader som kan kopplas till fordonets

användning och som inte medräknas under någon annan rub*

rik förs till reparationskostnaderna. Kostnadsgruppen

exkluderar däremot reparationer som följd av trafikolyc-

kor. Tillgången på uppgifter om reparationernas bero-

ende av väg och trafik är mycket begränsad. Tillgången

på uppgifter om genomsnittliga reparationskostnader är

förhållandevis god. Reparationskostnaderna beräknas

med en landsvägs- och tätortsmodell. Något beroende

mellan reparationskoStnader och färdhastighet har i mo-

dellen förutsatts inte existera. Reparationskostnaderna

i modellen påverkas enbart av slitlager, antalet stopp

och antalet hastighetsändringar. Utgångspunkt för be-

räkningarna är en baskostnad, k för konstant hastig-,

het på mycket bra belagd väg. äågon sådan kostnad finns

ej redovisad i litteraturen utan måste härledas m h a

andra uppgifter. Dessutom härleds en baskostnad för

körning i tätort utan vare sig stopp eller hastighets-

ändringar.

322ê5ê2i9§§E9§22s§§§i_lêaéêzês

Bristen på uppgifter om reparationskostnadernas samvaria-

tion med väg- och trafikmiljö har medfört ett modellval

med endast en ingångsvariabel per fordonstyp. Denna

variabel är typ av slitlager. Reparationsindex för

olika slitlager redovisas i tabell 19.
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Tabell 19 Reparationskostnadsindex för slitlager med

 

olika tillstånd (76-2)

 

 

Slitlager Tillstånd Index

Belagd Mycket bra 1,00

" Bra 1,05

" Acceptabelt 1,10

" Dåligt 1,30

" MYcket dåligt 1,60

Grus Mycket bra 1,50

" Bra 1,57

" Acceptabelt 1,65

" Dåligt _ 2,00

" Mycket dåligt A 2,50

   

  

För svenska vägar i normalt tillstånd antages att till-

ståndet "acceptabelt" enligt tabell 19 gäller. Index

för belagd väg blirdå 1,10 och för grusväg 1,65.

En baskostnad, kl (kr/mil), motsvarande reparations-

kostnaderna på mycket bra belagd väg,utgör grund för

kostnadsuppskattningen. Kostnaden för Visst slitlager

av visst tillstånd blir därmed:

Reparationskostnad = Index (Slitlager, Tillstånd)

Baskostnaden

Beêêrêäiegêkeêtgêéerl_:äter:

Baskostnaden i tätort, kt, motsvarar kostnaderna på en

genomsnittlig beläggningsstandard i tätort. Förutsätt-

ningarna för kt är också att kostnader för hastighets-

ändringar och st0pp inte ingår i kt. I kostnadSmodel-

len för tätort så adderas till kt merkostnader för stopp

och hastighetsändringar. Reparationskostnaden i tätort

bestäms med följande uttryck:
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Reparationskostnad (kr/mil) = kt - Index (Slitlager,

Tillstånd) + nsg1Merkostnad per StOpp)*(V/50) +

+ (Merkostnad per hastighetsändring)-(v/50l*D1 ..
. na
Merkostnad per stOpp = 0,017-l,lO-k

l
Merkostnad per hastighetsändring = 1/4°O,Ol7-l,lO°kl

Enligt referens (71-1) utgör merkostnaden per stopp
1

1,7 % av den genomsnittliga kostnaden per mil . Upp-

giften gäller för en fordonstyp vid en hastighetsnivå.

.o . oo - n o 0- » Ir- )

For att korrigera for hastighetsniva anvands v;30 .

Uppgifter om merkostnader för hastighetsändringar sak-

nas helt. Det antages att merkostnaden utgör 1/4 av
_ 3

merkostnaden per stopp ).

Merkostnaden för stopp och hastighetsändringar beräknas

alltid relativt reparationskostnaden på belagd väg ef-

tersom merkostnaderna enligt referens (71-1) är uttryck-

ta på det viset.

Kostnadsmodellen är densamma för samtliga fordonstyper.

Det är bara baskostnaden, kt, som varierar mellan for-

donstyperna.

Beräkning av reparationskostnader enligt den modell som

beskrivits i avsnitt 6.2.1.2 sker enligt följande:

Reparationskostnad = f(d)x(Merkostnad per stopp)X(V/50)(kr).

åêêEäEEÅQE_êy_äê§E§E§EêEå9§§59EEEêåêä

Baskostnaderna för landsväg och tätort härledsur upp-

gifter om genomsnittskostnader från olika källor. För

härledningen används modellerna som redovisats för lands-

väg och tätort genom en baklängesräkning.

1) Uppgiften gäller för hastigheten 25 m p h (2 40 km/h) och för

personbilar.

2) Dålig lösning. Borde exempelvis i stället bero av total retar-

dations- och accelerationssträcka varigenom korrigering skulle

ske med (v/50)2.

3) På samma grund som för däck.
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Personbilar. Ett antal olika källor finns om genom-

 

snittskostnader. Den källa som bedömts som meSt till-

förlitlig är referens (77-2). Kostnadsuppgifterna i

referens (77-2) inkluderar däck- och smörjoljekostnader.

Dessa delkostnader har subtraherats för att få det

värde som används i modellen. Efter korrigering med

prisindex skulle reparationskostnaden för medelperson-

bilen vara 1.28 kr/mil i 1978 års prisnivå.

1)
Enligt några olika källor så skulle den genomsnitt-

liga reparationskostnaden för tätortskörning vara

ca 30 % högre än för landsvägskörning. För att skatta

baskostnaden, klrpå landsväg krävs även uppgifter om

trafikarbetets fördelning på olika miljöer enligt föl-

jande:

o 67 % på landsväg och 33 % i tätort

00 För landsvägstrafiken 92 % på belagd Väg och 8 s

pa grusväg

Värdet på baskostnaden för landsväg kan då lösas ur

följande ekvation:

0,33 - 1,3 - (0,92-1,10-k1+0,08-1,65°k1) +

+ 0,67 - (0,92-1,10°k1+0,08-1,65-kl) = 1,28

kl = 1,02 kr/mil

För bestämning av baskostnaden, kt, för tätort krävs

uppgifter om genomsnittligt antal stopp.och hastighets-

ändringar. Vid studier av resförlOpp i Linköping så

har genomsnittsvärden för antal stopp och hastighets-

ändringar uppmätts till 10 och 20 per 10 km för per-

sonbil (79-4). Baskostnaden för reparation i tätort,

kt, kan beräknas med följande ekvation:

kt + 10 - 0,017 ' 1,10 - 1,02 + 20 ° 1/4 - 0,017

1,10 ' 1,02 = 1,30 ° 1,16 (Värdet 1,16 kr/mil är

 

1) Referenserna (79-8), (70-1) och (x-1)
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den skattade medelkostnaden för reparationer på lands-

väg)

kt = 1,21 kr/mil

Merkostnaden per stopp = 0,017 - 1,10 - kl

Merkostnaden per hastighetsändring = 1/4 - 0,017 - 1,10 - kl

Skattning av basreparationskostnader för olika typer av

lätta bilar. De basreparationskostnader, kl och kt,

 

som beräknats ovan avser en medelpersonbil. För skatt-

ning av basreparationskostnader för övriga lätta bilar

används följande uttryck:

Basreparationskostnad för biltyp i =

N oris biltvo i -= YL áa , - Basreparations-
- - i< 1300 3N b bypris p ensrnzz 1000 kg

H 1 . < 1300 kg
kostnad for pb oen51n{> 1000 kg

Tunga lastbilar och bussar. Uppgifter om genomsnitts-

kostnader för reparationer har erhållits från företag
1)

. En

linjär funktionsansats har anpassats till genomsnitts-

och myndigheter med stora egna fordonsparker

kostnaderna. Som oberoende variabel har valts total-

vikt. Reparationskostnaderna, som förutsättes motsvara

,landsvägskörning, beräknas med följande funktion:

Reparationskostnaden (kr/mil?)= 1,88 + 0,08 ° t

t = Totalvikt (ton)

 

,www-w

1) 'Källor (78-2), (79-8) och SJ.

2) 1978 års priser.
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För släpvagnar har reparationskostnaden uppskattats med

kännedom om kostnadsuppgifter för fordonskombinationer.

Reparationskostnaden för släpvagnen har uppskattats

till 60 % av reparationskostnaden för dragbilen (78-2).

För landsvägsbussar uppger SJ en reparationskostnad av

6,82 kr/mil för 1978/79, Vilket antas motsvara 0 6,00

kr/mil för 1978. En lastbil med motsvarande totalvikt

skulle enligt kostnadsfunktion ovan kosta 3,16 kr/mil

att reparera. Antag att 50 % av differensen mellan

buss och lastbil är hänförbar till andra faktorer än

körning av bussen . Reparationskostnaderna för de olika

typfordonen i fordonskostnadsmodellen skulle motbak-

grund av ovannämnda bli de kostnader som redovisas i

tabell 20.

Tabell 20 Reparationskostnader för olika typfordon i
fordonskostnadsmodellen*. Genomsnitts-
kostnader för samtliga slitlager.

  

  

   

  

 

Biltyp :3::1_T K Öur n i 0 g .Reparationskostn.**
ton landsvag tatort kr/mil (1978)

Flakbil 9 x 3,38****

Flakbil 14 x 3,00

Flakbil 21 X 3,56

Släp 25 x 2,06***

Dragbil ' 19 x 3,40
Påhängsvagn 30 x 1,96***

Buss 16 X 4,58

Buss 16 x 5,95****

* Genomsnittskostnader härledda ur olika datamaterial.
Ur dessa genomsnittskostnader härleds slutligen de bas-
kostnader som läggs in i fordonskostnadsmodellen, se
täxül 21

** Reparationskostnader = 1,88 + 0,08 - t

*** KOstnadsrelation mellan släp och dragbil ur ref (78-2)
**** 30 % påslag på kostnad enligt landsvägsfunktion

1) Slitage av kupén; stopp som inte beror på väg- eller trafik-

förhållanden.
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Uppgifterna i tabell 20 används för skattning av bas-

kostnaderna.

22§s-lê§2äill-lå-:-§92êlyiäfl_l§2§§yä9

0,92'° 1,10 ° k, + 0,08 ° 1,65 ' k1 = 3,00
l

k:L = 2,63 kr/mil

Genomsnittskostnaden 3,00 kr/mil på landsväg är en funk-

tion av att lastbilen uppskattningsvis körts 92 % på

belagd väg och 8 % på grusväg.

Värdet på baskostnaden, k , beräknas för Övriga typfor-
l

don på landsväg p 5 s som för 14 tons lastbil ovan.

Baskostnaden för tunga fordon i tätort beräknas p 3 s

som för personbilar. Antalet stopp och hastighetsänd-

ringar per 10 km i tätort sätts till 10 och 151).

ååêääsies_sz_êê§59§29êél_ät2_§ê§_ls§2êill_2_zl_2-2ä2922

k + 10 ' 0,017 ° 1,10 ' 2,28 + 15 ° 1/4 ° 0,017 '1,10

k = 2,83 kr/mil

åäêEEElêä_§2_äê§59§22êêi_ä L_â§§_ä9§§2_l§_êl_i_ää2922

utförs p 5 s som för lastbil, 9 t.

Baskostnaderna för de olika tunga fordonen i fordons-

kostnadsmodellen redovisas i tabell 21.

1) Den lägre accelerationsw och retardationsnivån för tunga for-

don medför färre hastighetsändringar än för pb
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Tabell 21 Basreparationskostnader i 1978 års priser
för olika typfordon i fordonskostnadsmo-
dellen

Typfordon Reparationskostnad (kr/mil)
kl* ktvhk

Flakbil 9 t, tätort 2,28 2,83

Flakbil, 14 t, landsväg 2,63

Flakbil 21 t, landsväg 3,12

Släp. 25 t, landsväg 1,81

Dragbil 19 t, landsväg 2,98

Påhängsvagn 30 t, landsväg 1,72

Buss 16 t, landsväg 4,02

Buss 16 t, tätort 4,02 4,85***

 

 

  

* kl = Reparationskostnad på mycket bra belagd väg,
karaktär landsväg

** kt = Reparationskostnad i tätort exkl merkostnad
för stoPp och hastighetsändringar

*** Denna kostnad är exkl. stopp för avi och påstigning
och slitage av kupén.

Värdeminskning

 

Värdeminskning definieras som förändrat begärt försälj-

ningspris som följd av ökad körsträcka eller ökad for-

donsålder.

de på körlängd resPektive tid.

I modellen särskiljs värdeminskning beroen-

Utöver fordonstyp så

beror värdeminskningen per sträckenhet i fordonskost-

nadsmodellen

eller inte.

för landsväg

priset av en

av reshastighet och av om vägen är belagd

Modellen för värdeminskning är denSamma

som för tätort. Värdet eller försäljnings-

bil kan uppskattas med en funktion av

följande typ:

FP

FP

71
H

U)
w

B

K (-(A'S+B-T))

(kr)

i samma års priser som FP

exp

Försäljningspris

(kr)

Parameter för körlängdsberoende

(mil)

(år)

Nybilspris

Total körsträcka

ålder

för tidsberoende

Fordonets

Parameter
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Värden på parametrarna A och B för olika bilmodeller har

redovisats i referens (79-2)1). De i fordonskostnads-

modellen använda värdena på A och B redovisas i tabell

22°

Tabell 22 Parametervärden i funktionen
FP=K-exp(-(A-S+BT)) för skattning
av bilars försäljningspris (79-2)

 

 

   

 

 

Fordonstyp Parameter

_ A B
Körlängdsdata Tidsberäkning

Personbilar 3.275 - 10-5 0.903 - 10"1
Lätta lastbilar 2.048 - 10'5 1.250 - 10'1
Tung lastbil, tätOrt 0.32 - 10'5 1.598 -V10'1
Tung lastbil, landsväg 1.511 ' 10-5 1,868 - 10_1

Tung lastbil, landsväg 1.084 - 10", 2.049 - 10°'1
Släp 0.867 - 10'5 1.639 - 10"1
ABuss, landsväg 1.511 - 10'5 1.639 - 10"1

Buss, tätorti 1.511 ° 10-5 1.639 ' 10--1

 

Värdena på A och B för släpvagn har uppskattats genom'

att antaga att "livslängden" för en släpvagn är 25 %

_större än för den dragande lastbilen. Parametervärden

för släpvagn bildas genom att multiplicera A och B för

dragbilen med faktorn 1/1,25.

Den körlängdsberoende parametern, A, för bussar har

givits samma värde som för lastbil utan släp pâ lands-

väg. Den tidsberoende parametern, B, för bussar har

givits ett värde som medför att det tar 25 % längre tid

för värdetzav en buss att minska en bestämd andel jäm-

fört med en lastbil på landsvägo

1) Värdena på A och B i (79-2) har skattats genom ett datamateri-

al taget ur tidningars bilannonser för olika år. Priserna har
för personbilar justerats till visst år m h a SCBs index för
bilar och motorer. Detta har resulterat i att A resp B blir

för små och att FP blir för stort för personbilar.
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Körlängdsberoende värdeminskning beräknas för samtliga

 

bilar i fordonskostnadsmodellen. Baskostnaden för den

körlängdsberoende värdeminskningen bestäms med följande

uttryck:

___ :-A ° K - exp (-(A-S+B-T))1)

För att få ett exakt värde på den körlängdsberoende

värdeminskningen så måste K, 8 och T tilldelas värden.

FP = Begärt försäljningspris

K=K = Genomsnittligt begärt nypris för fordonstypen

T=T = Genomsnittlig ålder för bilar av viss typ

S=§ = T - (Genomsnittlig årlig körsträcka) = Genom-

snittlig total körsträcka för fordonstypen

nu 0 1 .0 0 O 0. O

Vardet pa äg- , som beräknas enligt ovan, far galla pa

belagd väg, både på landsväg och i tätort.

I litteraturen, referens (78-2), uppges den körlängds-

beroende värdeminskningen på grusväg vara 20-50 %

större än på belagd väg. På grusväg väljs den körlängds-

beroende värdeminskningen 25 % större än på belagd väg.2)

 

1) Som tidigare beskrivits så är det skattade värdet på A för

litet för personbilar. Detta resulterar dock även i att
exp(-A...)) blir för stort. Den resulterande effekten på dFP

ds
kan därför både vara att ett för stort resp ett för litet vär-
de på d§§_används.

ds

2) Effekten av grusväg på den körlängdsberoende värdeminskningen

kan bli för liten. De uppgifter som redovisas i litteraturen

avser troligen skillnaden i hela värdeminskningen d v 5 inkl.

tidsberoende värdeminskning. Den tidsberoende värdeminskning-

en påverkas definitionsmässigt inte av grusvägskörning.
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Den tidSberoende värdeminskningen kan behandlas på prin-

 

cipiellt olika sätt. För vissa fordonskategorier med

vissa ärendetyper så är det meningsfullt att betrakta

den tidsberoende värdeminskningen som beroende av res-

tiden per körd sträckenhet. För andra fordonskategorier

med andra ärendetyper så är den tidsberoende värdeminsk-

ningen helt oberoende av restid per körd sträckenhet.

Som modellen-hittills använts, d v 5 för VV, så har en-

bart den värdeminskning som är beroende av restid med-

räknats. Den restidsberoende värdeminskningen beräknas

med följande uttryck:

Värdeminskning per timme =

= K - B - exp(-(A°S+B°T))/(365-24)(kr/timme)1)

Värdeminskningen har förutsatts vara lika fördelad över

årets alla dagar och timmar, vilket motsvarar antagandet

att ett fordon alltid finns eller skulle kunna finnas

tillgängligt för att utföra transportuppdrag.

Kostnadsuppgifterna i modellen uttrycks genomgående nor-

merade per sträckenhet, varför den tidsberoende värde-

minskningen i fordonskostnadsmodellen uttrycks med:

Restidsberoende värdeminskning per sträckenhet =

= ((Tidsberoende värdeminskning per timme)/v)° 10 (kr/mil)

v ; Reshastigheten (km/h)

Om istället tidsberoende värdeminskning, som inte beror

av restid, skall beräknas så utförs det med följande ut-

tryck:

1) Risk för samma avvikelse som beskrivits i not på sid 79.
Det är diskutabelt om den tidsberoende vårdeminskningen skall

fördelas på dygnets 24 timmar eller enbart på de timmar som

ett fordon normalt utnyttjas.
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Tidsberoende Värdeminskning (kr/mil) = B - exp (-(A°S+

+B6T))/sår

S = Total ackumulerad körsträcka (mil)

T = Bilens ålder (är)

Sår = Total körsträcka för beräkningsåret (mil)

Tidsberoende Värdeminskning per stopp, enligt den modell

som beskrivits i avsnitt 6.2.1.2, kan beräknas på föl-

jande sätt: Värdeminskning = d-B-exp(-(A-S+B-T))/3600(kr).

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader kan beräknas för fordon och för trans-

porterat gods.

Es223ê159§222§s§1_§92s99

Kapitalkostnader för fordon behandlas på samma sätt som

tidsberoende Värdeminskning, d V s antingen som en res-

tidskostnad eller också som en fast genomsnittlig kost-

nad per körd sträckenhet. I det första fallet beräknas

kapitalkostnaden med följande uttryck:

Restidsberoende kapitalkostnad = (r/1OO)°3§%%%%75 (kr/mil)

En fast kapitalkostnad per körd sträCkenhet beräknas med

följande uttryck:

Fast kapitalkostnad = (r/1OO)°FP/sår (kr/mil)

Kapitalkostnaden beräknas på det Värde eller det begär-

da försäljningspriset, FP, som beskrivits i aVsnitt 7-5-

Vid beräkning av FP används medelvärdena för respektive

fordonstyp avseende nypris, total körsträcka och ålder.

Kalkylräntan i VV-tillämpningen.har satts till 8 %.

Kapitalkostnader för stOpp, enligt avsnitt 6.2.1.2, be-

räknas enligt följande: Kapitalkostnader = (d/3600)-
FP

(r/100> 365-2Ã
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Kapitalkostnader, gods

 

I fordonsbeskrivningarna ingår uppgifter om max last

och lastfaktor. Den genomsnittliga vikten för transpor"
r ,

terat gods per fordonstyp beräknas som Llastfaktor1°

-Emax last]. Det genomsnittliga godsvärdet per vikt-

enhet har beräknats och redovisas i tabell 23.

 

 

  

Tabell 23 Genomsnittligt värde på transporterat gods
(3:e kvartalet 1979)

Presterade Snitt-

Varukategori miljoner värde*
tonkm kr/kg

Livsmedel/jordbruksprodukter 801 10
Trävaror och kork 773 3

Gödsel 29 0,5

Obearbetade mineraler 596 0,25

MaDMX'ajisan: 81 1

Mineraloljor 422 1
Kemiska produkter 152 5
Kalk, cement etc 231 1

Metaller och arbeten därav 140 10

Maskiner 286 25
Övrigt (papper, flis, träavfall) 674 0
Övrigt (tomemballage) 1035 0
Väyuietan ,7 0

Summa 5227 3,93

    

 

* Med viss hjälp av industri -77

Kapitalkostnad för gods =

= [(r/100)-(Lastfaktorn)'(MaX last)-(Godsvärde per kg)/
/(365-24-v ] - 10 (kr/mil)

Kapitalkostnader för gods per stopp, se avsnitt 6.2.1.2,

beräknas enligt följande: Kapitalkostnader = (d/3600)-

°E(r/100)°(Lastfaktor)°(Max last)o(Godsvärde per kg)/

/(365-24 ](kr).

Kapitalkostnader för gods beräknas enbart för transpor=

ter med lastbil.
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PRISER, SKATTER OCH AVGIFTER

Modellerna för effektberäkning, som beskrivits i av-

snitt 7, ger kostnader både i form av fysikaliska och

monetära storheter. Samtliga delkostnader skall i mo-

dellen kunna uttryckas i monetära storheter; I modellen

finns därför inlagt prisuppgifter. Prisernas förändring

i tiden gör det nödvändigt att till varje prisuppgift

ge information om den tidpunkt för vilken priset gällde.

Prisuppgifter på de ingående delkostnaderna finns ej

alltid tillgängliga med samma periodicitet eller kan

överhuvudtaget vara svåråtkomliga. Prisindex för de

olika delkostnaderna har därför lagts in så att juste-

ring av delkostnaderna till ett och samma beräkningsår

skall kunna utföras.

Olika användare av fordonskostnadsmodellen har olika

krav på om skatter eller avgifter skall ingå i kostnads-

beräkningarna. I modellen finns därför också uppgifter

om skatter och avgifter vid olika tidpunkter.

Prisuppgifter och prisindex

 

För varje ingående prisuppgift finns information om den

*tidpunkt för vilket priset gällde. Följande bruttopri-

ser ingår i modellen:

o Bränsle, bensin respektive diesel

o Smörjolja

o Däckpriser anges separat för varje fordonstyp. Pri-
serna avser genomgående stålradialdäck av sommartyp ).

o Reparationskostnader enligt avsnitt 7.4

 

1) För lastbilsdäck har ett pris beräknats med pris på nya och re

gummerade däck som underlag- '50 % av alla lastbilsdäck har för-

utsatts vara regummerade och priset på ett regummerat däck 50 %

av priset på ett nytt däck.
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o Försäljningspriset på ny bil ingår för varje fordons-
typ. Det marknadsvärde som beräknas m h a nybilspri-
set används för beräkning av värdeminskning och kapi-
talkostnader. Nybilspriset för viss fordonstyp har
uppskattats som ett medelvärde av priserna på de mest
frekventa bilmodellerna inom gruppen.

0 Transporterat gods. Det genomsnittliga priset på
transporterat gods har uppskattats m h a uppgifter
ur SCB-undersökningen "Varutransporter på väg" och
prisuppskattningar på olika varukategorier, se av-
snitt 7.6.2.

Uppgifter om bruttopriser eller prisindex finns i model-

len fr 0 m 1975. Modellen bör ajourhållas så att an-

tingen priser eller index finns fram t o*m aktuellt år.

Priser eller index läggs in enligt följande:

0 Bränslepriserna läggs in som faktiska bruttopriser
på bensin och diesel år för år.

o Smörjoljepriset läggs in år för ar.

o Reparationer, service och underhåll.
Ett index bildas som medelvärdet av prisindex för
bilar och bilmotorer respektive för bilmontörsarbete.
För bilmontörsarbete bildas ett index genom uppgif-,
ter om kr/arbetstimme för olika år.

0 vNybilspriset för olika år bildas m h a prisindex för
bilar och bilmotorer.

0 Godspriset för olika år uppskattas m h a konsument-
prisindex.

Skatter och avgifter

 

Beroende på användningsområde finns det olika behov av

vilka skatter och avgifter som skall ingå i kostnadsupp-

skattningarna° De flesta skatter och avgifter har där-

för lagts in i modellen och användaren kan själv välja

vad som skall ingå. För varje år som någon skatt eller

avgift ändrats så finns det aktuella beloppet lagrat i

modellen. Följande skatter och avgifter finns medtagna

för de olika delkostnaderna:
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o Bensin:

- Bensinskatt

- Energiskatt

- Beredskapsavgift

- Särskild beredskapsavgift

- Farledsvaruavgift

0 Diesel:

- Energiskatt

- Beredskapsavgift

- Särskild beredskapsavgift

- Farledsvaruavgift

0 Smörjolja:

- Mervärdesskatt

o Däck:

- Mervärdesskatt

0 Reparationer, underhåll och service:

- Mervärdesskatt

o Nybilspriset:

- Accis

- Mervärdesskatt

Dessutom ingår uppgifter om fordonsskatter och km-

skatter.
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ANVÄNDNING AV FORDONSKOSTNADSMODELLEN

Vid beräkning med modellen kan användaren välja en be-

fintlig miljöbeskrivning eller själv ge en beskrivning

av följande:

0 Vägmiljö

0 Fordon

0 Trafik eller resförlopp

0 Vilka delkostnader som skall beräknas

0 Priser, skatter och avgifter

För varje indatagrupp enligt ovan kan användaren gå in

på en låg eller hög nivå. På en låg nivå får använda-

ren själv precisera en rad detaljuppgifter såsom lut-

ning, horisontell krökning m m. Om användaren i stället

går in på en hög nivå såsom att ange typväg med belagd

vägbredd och hastighetsbegränsning, så sker i modellen

en integrering över undervariablerna, som i detalj be-

skriver vägmijlön. På liknande sätt kan man gå in i i

de fordonsbeskrivande indatagrupperna på olika nivåer.

Fordonskostnadsmodellens möjligheter att beskriva sam-

band mellan kostnad och hastighet för olika detaljnivå-

er beträffande indata har beskrivits genom ett antal

exempel. Redovisade prisuppgifter avser år 1980 och

inkluderar samtliga skatter och avgifterl). Figurerna

14-49 illustrerar kostnadsvariationen mellan fordon och

mellan olika miljöer. I de fall som modellen inte ut-

trycker något hastighetsberoende så har beräknade vär-

den redovisats i tabellform, se tabellerna 24 och 25.

1) Fordonskatt och km-skatt ingår.
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De figurer i vilka sambandskurvorna avser konstant lut-

ning och horisontell krökning har framtagits med önskad

hastighet i intervallet 30 till 130 km/h. Hastigheterna

har matats in manuellt och har av trafikmodellen juste-

rats enbart m a p om tillgänglig effekt är tillräcklig.

I några av dessa figurer är max hastigheten lägre än

130 km/h. Detta beror på att mötorstyrkan i typfordon-

en ej räckt till.

För de figurer som avser typvägar så har hastigheten be-

räknats med frifordonsmodellen. Den lägsta och högsta

hastigheten motsvaras av 5- 95-percentilen för fria for-

don. Speciella markeringar har gjorts i dessa figurer

för den hastighet som motsvarar 50-percentilen. Den mar-

kerade 50-percentilen avser fria.fordon. Typvägarna be-

skrivs i figurerna med hastighetsbegränsning och belagd

vägbredd. I bilaga 1 framgår vilken linjeföringsstan-

dard som de olika typvägarna motsvarar.

Som beskrivits i avsnitt 7.1 så är genomgående beräknad

bränsleförbrukning en underskattning av normal bränsle-

förbrukning för verklig biltrafik.

I reparationskostnaderna ingår inte kostnader för trafik-

skador. Garagering har också utelämnats.

Beträffande värdeminskning så har den tidsberoende delen

exkluderats för personbilar.w Värdeminskningen blir gene-

rellt sett också förhållandevis låg eftersom typfordonen

i modellen getts en ålder mellan 5 och 10 år.

Kapitalkostnader har enbart medräknats för tunga bilar.

Kostnader för försäkringar ingår inte.
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+ PEHSUNBIL < 1000 KG BENSIN
x PEHSGNBIL 1000-1300 KG BENSIN
x PEBSUNBIL > 1300 KG BENSIN
c 1311 1051011 55N51N
u PEHSGNBJL < 1000 KG 015551
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30 3* io 30 1

Figur 14 Bränsleförbrukning för olika lätta typfordon.
Avser rak, plan, belagd Väg.
Slitlager: Asfaltbeteng. Väglag: Torrt.

 

 

+ TUNG LHSTBIL
X TUNG LHSTBIL * SLsP

* TUNG LQSTBIL +PâHäNGSVQGN
u BUSS
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4.001 _ //
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1.00 .

U'0%0 - ' §0 T 10 i 90
V (KH/HI

Figur 15 Bränsleförbrukning för olika tunga typfordon.
Avser rak, plan, belagd Väg.
Slitlager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.
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Figur 16
väglag.
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Bränsleförbrukning på olika slitlager och

Avser bensindriven medeltung (1000-1300 kg)
personbil.
Rak och plan väg.
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Figur 17
väglag.

9'0 100
V [KH/H7

Bränsleförbrukning på olika slitlager och

Avser tung lastbil med släpvagn.
Rak och plan Väg.
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Fignr 18 Bränslefö"brukning vi!4 olika lutningar.
Avser bensindriven medeltung (1000-1300 kg)
personbil. Rak Väg.
Sliglager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.

+ LUTN -5 /

X LUTN -3 /

ââ LUTN -1 /

L/NIL å LUTN 1 /

20_ E] LUTN 3 /
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ie
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Figur 19 Bränsleförbrukning vid olika lutningar.
Avser tung lastbil med släpvagn. Rak Väg.
Slitlager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.
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'+ KHÖK HRDIE 200 m
X Kñ'oK_ 09015 L+00 0
3:e KHÖK BRUIE 500 m

L/mn_ a man 09015 800 m

2.5U

2.25«

2.00-

 

 

 

'30 ' 5'0 ' 70 7 90 X ;Km/,Hzlåo

Figur 20 Bränsleförbrukning vid olika horisontal-
radier.
Avser bensindriven medeltung (1000-1300 kg)
personbil. Plan Väg.
Slitlager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.

KHÖK ñRDIE 200

KHÖK HQDIE H00

KHÖK HHDIE 600

KHÖK HHOIE 800 N9
X
X

+

3
3
3

L/HIL

10.001

7.00- /*

6.00

  

30 ' 5'0 ' 70 90
V L KH / H 1

Figur 21 Bränsleförbrukning vid olika horisontal-
radier. y
Avser tung lastbil med släpvagn. Plan Väg.
Slitlager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.
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Figur 22 Bränsleförbrukning på olika typvägar.
Avser bensindriven medeltung (1000-1300 kg)
personbil.
Slitlager: Medelbeläggning.
Väglag: Medel för året.

+ HRSTSEG 70 V8 6.5

X HQSTBEG 90 VB 710

BK HQSTBEG 90 VB 13.0

u HRSTBEG '110 vs 13.0

L/'ML

6.001

5.001

/ /

5//
4.00/ /

/S/

3' 0G50 :§0 7'0 ah än 1630
/ (+) MX) Amir:) V WW

/u= 50-PERCENTILEN

Figur 23 Bränsleförbrukning på olika typvägar.
Avser tung lastbil med släpvagn.
Slitlager: Medelbeläggning.
Väglag: Medel för året.
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+ NED STOPP SO KM/H
X MED STOPP 70 KN/H
X UTQN STOPP 50 KN/H
# UTRN STOPP 70 KH/H

L/HIL

2.00-

1.80'

 

O.%O' 
2'0 2'5 3C 375 '430 #5 än 55 än "P 70

Figur 24 Bränsleförbrukning på gator med och utan
regelbunden förekomst av stopp.
Hastighetsbegränsning 50 resp 70 km/h.
Avser en bensindriven medeltung personbil.
Slitlager: Asfaltbetong.
Väglag: Medel för året.

  

' + NEO STOPP SO KH/H
X MED STOPP 70 KH/H
* UTHN STOPP SO KH/H
á UTQN STOPP 70 KM/H

L/HIL
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2.&

1_5.
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:LG ' T 7 T :F Y 1 7

20 25 SO S 40 %5 50 SS 60 65 70
V (KM/H!

c .0 0- I O

Flgur 25 Bransleforbruknlng pa gator med och utan
regelbunden förekomst av st0pp.
Hastighetsbegränsning 50 resP 70 km/h.
Avser en tätortsbuss.
Slitlager: Asfaltbetong.
Väglag: Medel för året.

VTI MEDDELANDE 251



HL/HJL

6.00

 

94

PEHSGNBIL < 1000 KG
FEHSGNBIL 1000-1300
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Avser konstant hastighet
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Figur 27

typfordon.
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5'0 ' 71:

plan väg.
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NEO STOPP SO KH/H
MED STOPP 70 KH/H
UTRN STOPP SO KH/H
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Figur 28 Förbrukning av smörjolja på gator med och
utan regelbunden förekomst av stOpp.
Hastighetsbegränsning 50 resp 70 km/h.
Avser en bensindriven medeltung personbil.

 

 

 

+ men man 53 mm
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Flgur 29 Forbruknlng av smorjolja pa gator med och
utan regelbunden förekomst av st0pp.
Hastighetsbegränsning 50 resp 70 km/h.
Avser en tätortsbuss.
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Figur 31

+ lPEBSUNBIL < 1000 KG
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PEHSUNBIL > 1300 KG
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V (KM/HI

Dackkostnad för olika lätta tvofordon.
Avser rak, plan, belagd Väg.
Slitlager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.
1980 års prisniva. Inkl. skatter och avgifter.
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9h 1630
V (KM/H1

Däckkostnad för olika tunga typfordon.
Avser rak, plan, belagd Väg.
Slitlager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.

1980 års prisnivå. Inkl. skatter och avgifter.
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Ficur 32 Däckkostnad på olika slitlager.
Avser bensindriven medeltung (1000-1300 kg)
personbil.
Rak och plan Väg. Väglag: Torrt.

1980 års prisnivå. Inkl. Skatter och avgifter.

+ QSFQLT
X GHUS
* 11
0 ULJEGHUS

KB/MIL

3.001

2.QU*

 

 

 

0mñ . v w v - v '70 80 90 10030 40 50 60 (Km/H]

Figur 33 Däckslitage på olika slitlager.
Avser tung lastbil med släpvagn.
Rak och plan Väg. Väglag: Torrt.

1980 års prisnivå. Inkl. skatter och avgifter.
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Däckkostnad vid olika Väglutningar.
Avser bensindriven medeltung (1000-1300 kg)
bil. Rak Väg; Slitlager: Asfaltbetong.
Väglag: Torrt. 1980 års prisnivå. Inkl
skatter och avgifter.
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Däckkostnad vid olika Väglutningar.
Avser en tung lastbil med släpvagn.
Rak Väg. Slitlager: Asfaltbelong.
Väglag: Torrt. 1980 års prisnivå.
Inkl skatter och avgifter.
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+ KHÖK HRDIE 200 m
x 'HHÖK HRDIE L100 m
% KHÖK HQDIE 600 M

Kñ/HIL # KñÖK HHDIE 800 M
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17.50<

15.00-

12.50-
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Figur 36 Däckkostnad vid olika horisontalradier.
Avser bensindriven medeltung (1000-1300 kg)
personbil.
Slitlager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.
1980 års prisnivå. Inkl skatter och avgifter.
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Figur 37 Däckkostnad vid olika horisontalradier.
Avser tung lastbil med släpvagn.
Slitlager: Asfaltbetong. Väglag: Torrt.
1980 års priser. Inkl skatter och avgifter.
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Figur 38 Däckkostnad på olika typvägar.
Avser bensindriven medeltung (1000-1300 kg)

personbil.
Slitlager: Medelbeläggning.
Väglag: Medel för året.
1980 års priser. Inkl skatter och avgifter.
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Figur 39 Däckkostnad på olika typvägar.
Avser tung lastbil med släp.
Slitlager: Medelbeläggning;
Väglag: Medel för året.
1980 års priser. Inkl skatter och avgifter.
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Däckkostnad på gator med och utan
bunden förekomst av st0pp.
Hastighetsbegränsning 50 re5p 70 km/h.
Avser en bensindriven medeltung personbil.
Slitlager: Asfaltbetong.
Väglag: Medel för året.
1980 års priser. Inkl skatter och avgifter.

regel-

HED STOPP 50 ñH/H

NED STUPP 7G ñH/H
UTQN STGPp 50 KN/H
UTRN STOPP 70 KH/HG

ä
K
X
-
r

KB/HIL
10.00.

9.00«

8.00

7.00:

6.0m

5.00

Q.GO<

1.00

 

 

 

0 0%0 25 3b 55 40 45 §0 äs än 65 in
V (KH/HI

Däckkostnad på gator med och utan regel-
bunden förekomst av stopp.
Hastighetsbegränsning 50 resp 70 km/h.
Avser en tätortsbuss.
Slitlager: Asfaltbetong.
Väglag: Medel för året.
1980 års priser. Inkl skatter och avgifter.
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Tabell 24 Reparationskostnader, kr/mil, som följd av landsvägskörning.
1980 års prisnivå inkl skatter och avgifter.

 

V
T
I

M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

2
5
1 Fordonstyp

 

Lätt Medel- Tung Lätt Lätt Medel- Tung Lätt Tung TUng Drag-
Slitlager pb tung pb pb lb pb tung pb ob lb lb lb bil.n1 BussL

Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel Diesel Diesel Diesel släp phv

 

Bakad
vag 0,89 1,34 1,51 1,46 1,27 1,35 1,86 1,67 3,47 6,50 6,20 5,31

  

Grus 1,34 2,02 2,26 2,19 1,91 2,02 2,79 2,51 5,21 9,76 9,30 7,96

 

 

 

 

 

    

    
1
0
2

 



Figur 43

-TO3

+ NED STOPP SO KN/H
X NED STOPP 78 KM/H
X UTRN STOPP SO KN/H
I: UTQN T PP 7 . .KH/MIL 5 U 0 KV/H

3.00

2.80

  

5'0 6'5 3
v (KM/H1

Reparationskostnad på gator med och utan
regelbunden förekomst av st0pp.
Avser en bensindriven medeltung personbil.
Slitlager: Asfaltbetong.
1980 års prisnivå. Inkl skatter och avgifter.

+ MED STOPP SU KM/H
X MED STOPP 7C KM/H
X UTQN STUPP 50 KN/H
t UTQN STOPP 70 KM/H

KR/NIL

10.0*

9.5

9.W

8.5

8.

   

.G 1 v v . v v ' r . I
20 25 30 35 40 45 50 55 50 65 70

V (KH/H]

Reparationskostnad på gator med och utan
regelbunden förekomst av stoçp.
Avser en tätortsbuss.
Slitlager: Asfaltbetong.
1980 års prisnivå. Inkl skatter och avgifter.
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V
T
I

M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

2
5
1

Tabell 25. Körlängdsberoende Värdeminskning, kr/mil,

1980 års prisnivå inkl skatter Och avgifter.

 

_ Fordonstyp' M E A U
Lätt Medel- TUng LättT) Lätt Medel- TUng Lätt') TUng1 Tung') Drag-l)

Slitlager pb tung pb 0b lb pb tung pb pb lb lb lb:m bil m. Buss
J..

Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel Diesel Diesel Diesel släp phv

 

 

Belagd
0,36 0,55 0,62 1,19 0,57 0,79

vag

  

Grus 0,46 0,69 0,77 1,49 0,72 0,99

 

   

 

  

 

  

 

  

 

1
0
4

1) Värdeminskningens beroende av körsträcka pgp_restid, se fig. 44.



105

LäTT LRSTBIL DIESEL
TUNG LRSTBIL
TUNG LRSTBIL + SLäP
TUNG LRSTBJL + PâHäNGSVRGN
BUSS
LäTT LHSTBJL BENSIN

KB/HIL

3.001 ä
<
>
9
3
K
X
"
f

E
)

 

 

    

d 2;*9_ * Å L

. ag- 1 2

aa 50 70 90
V ÄKN/HV

Figur 44 Värdeminslning för olika typfordon.
Slitlager: Belagd Väg.
1980 års prisnivå. Inkl skatter och avgifter.

+ LáTT LRSTBIL DIESEL
X TUNG LRSTBJL
* TUNG LQSTBIL + SLäP

_ t TUNG LRSTBIL + PâHäNGSVRGN
OHE/HIL 9 Buss

5030- + LäTT LRSTBIL BENSIN
11

x
40.00'

30.00<

20.00- '

5 _.

10.00*

+\ä\\äääNäää$.g_-ä___ä-_p-_--__-_*L_N__-

0' 0030 ' 5'0 ' 710 f 9'0 '

 

V RÅM/H1

Figur 45 Kapitalkostnad för olika typfordon exkl gods.
Slitlager: Belagd Väg.
1980 års prisnivå. Inkl skatter och avgifter.
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Figur 47

106

+ HRSTBEG 70 VB 6._5
X HHSTBEG 90 VB 7.D
BK HQSTBEG 90 VB 13.0
1! HQSTBEG 110 V8 13.0

KH/HIL

6.00-

5.80* ' / .

5.504 .

'SJ-10'

    

 

   

 

733 ai 9?) :in 7.18 :'20
My fü/MMNM) KW

Lp=50-PE%ENTLEN
/

m
_

._
,f

å
(
_

Total fordonskostnadlêâ olika ty väg
Avser bensindriven medeltung (1 1
personbil.
Slitlager: Medelbeläggning.
Väglag: Medel för året.
1980 års prisnivå. Inkl skatter oon avgifter.

+ HQSTBEG 70 VB 6.5
X HFTSTBEG SG VB 7.0
306 HRSTBEG 90 VB 13.0
42 HQ 1' V 1 .Kia/ IL 3 BEG 110 B 3 0

27.00-

26.00'

/ / 1/
/, /

/ /z /
//fç

50 51+ 5'8

    

 

 

 

 

 

sz 66 7:: 711 ?'23 32 a'e 9'0
Pm Hm Fum V'
,u= 50 - PERCENTILL'LN

Total fordonskostnadupå olika typvägar.
Avser tung lastbil med släpvagn.
Slitlager: Medelbeläggning.
Väglag: Medel för året.
1980 års prisnivå. Inkl skatter och avgifter.

1): Enligt den definition som givits i avsnitt 9.
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Figur 48

Figur 49

107

+ MED STOPP 50 KM/H
x MED STOPP 70 KM/H
x UTQN STOPP 50 KH/H
a UTHN STOPP 70 KN/H

KR/MIL
10.00

 

 

 

io' ' ' 45 än äs 60 6520 25 30 35 40 V [KH/H)

Total fordonskostnadlåå gator med och utan
regelbunden förekomst av stOpp.
Avser en bensindriven medeltung personbil.
Slitlager: Asfaltbetong.
Väglag: Medel för året.
1980 års prisnivå. Inkl skatter och avgifter.

+ MED STOPP 50 HN/H
X MED STOPP 7? KN/H
X UTQN STOPP 50 KN/H
0 U i 7D . xKH/MIL TGN STJPP KM/P

30.QO-

28.00;

25.00;\
29.00'

22.00-

20.0q

18.00-

16.00*

14.00-

12.00-

 

10.00 1 . r , . r . T . .
20 25 30 35 40 95 50 55 60 65 70

V (KH/H]

Total fordonskostnadlêå gator med och utan
regelbunden förekomst av stopp.
Avser en tätortsbuss.
Slitlager: Asfaltbetong.
Väglag: Medel för året.
1980 års prisnivå. Inkl skatter och avgifter.

 

1) Enligt den definition som givits i avsnitt 9.
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Bilaga 1
Sidan 1(3)

Procentuell fördelning av trafikarbete på linjeförings-
klasser.

70 km/h
Belagda vägar med hastighetsbegränsning

(1972-1976).

 

 

 

 

   

  

 

  

    

     

   

 

   

 

 

Lutning Horisontal Belagd VägbrEÖÖ (m)
radie 6,75- 7,75- ,9,25 111,25:»

(O/OO) (m) -i 6'75 7,75 9,25 11,25 12,75 >12'75
0-400 8,45 5,92 5,11 3,48 2,16 -3,67

< 10 400-1000 9,26 11,59 14,36. 14,04 13,29 15,23

1000- 38,88 42,05 45,21 43,08 50,30 41,47

0-400 3,21 2,36 2,11 0,68 0,84 2,02

(10,20) 400-1000 2,86 4,00 4,47 2 4,74 2,87 4,59

1000- 11,17 12,43 9,15 1 10,55 9,70 9,91

0-400 1,83 0,96 0,86 0,29 0,60 0,55

[20,30) 400-1000 1,68 1,40 2,54 2,52 _ 1,92 2,57 _
_ 1

1000- 5,64 6,39 5 5,33 f 6,58 3 3,83 9,17 !

0-400 4,39 2,00 '1,84 1,16 1,20 0,18

3_ 30 400-1000 2,74 2,52 2,05 ,61 5,27 1,83

1000- 9,87 8,39 6,48 10,26 8,02 8,81

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totalt.antal axeln _parkm 107 per år 5074 2502 3267 1033 835 545
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Bilaga 1
Sidan 2(3)

Procentuell fördelning av trafikarbete på linjeförings-

 

  

  

  

 

 

  

    

 

  

klasser. Belagda vägar med hastighetsbegränsning
90 km/h (1972-1976.

. Horisontal V Belagd vägbredd (nn
?åäâå?g radie < 6 75 6,75- 7,75- 9,25- 11,25- >12 75

en) .- ' 7,75 9,25 11,25 12,75 '

0-400 3,86 1,68 0,78 0,57 0,47 0,40

< 10 400-1000 11,28 11,90 8,05 6,90 5,96 4,75

1000- 47,19 51,39 55,28 51,09 53,50 64,59

0-400 1,52 0,65 0,31 0,18 0,27 1,04

[10,201 400-1000 3,01 3,30 2,40 2,18 2,74 3,18

1000- 12,83 13,50 15,52 14,66 18,09 15,94

0-400 0,68 0,32 0,13 0,21 0,14 0,06

[20,30) 400-1000 1,88 1,73 1,45 2,11 1,84 0,63

1000- 7,00 6,54 - 7,63 8,54 7,61 5,29

0-400 1,11 0,58 0,19 0,32 0,28 0,02

_3 30 400-1000 1,92 1,89 1,80 2,61 2,50 0,72

1000- 7,71 6,53 6,45 10,62 6,59 3,40

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

_ggåêåtiââtgåra§:l" 8283 10715 22620 2797 7069 9917
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Bilaga 1

Sidan 3(3)

Procentuell fördelning av trafikarbete på linjeförings-

   

  

   

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

klasser. Belagda vägar med hastighetsbegränsning
110 km/h (1972-1976).

. Horisontal Belagd Vägbredd (m)

Eå§:å?g radie < 6 75 6,75- 7,75- 29,25-* 11,25- >12 75
(nn - ' 7,75 9,25 11,25 12,75 '

0-400 0,55 0,24 1,39 0,79 0,42 0,41

.5 10 400-1000 4,80 5,81 2,23' 5,2 8,17 2,33

1000- 47,60 48,18 56,59 56,36 56,13 61,23

0-400 0,18 0,00 0,69 0,35 0,00 0,09

[10,20) 400-1000 2,21 1,69 0,62 1,7 2,83 1,07

1000- 18,63 19,37 20,59 16,9 13,30 16,84

0-400 0,18 0,24 0,33 0,17 0,00 0,13

[20,30) 400-1000 2,58 0,73 0,29 1,14 1,99 0,72,

2 21000- 2 14,39 7,26 L 9,64 8,55 7,54 9,63

0-400 0,00 3,15 0,58 0,26 0,00 0,09

_: 30 400-1000 1,11 2,66 0,62 1,2 1,78 1,11

1000- 7,75 10,65 6,43 7,4 7,85 6,32

Totalt 100,0 100,0L100,0 '100,0 "100,0 100,0

Totalt antal aggel-
parkm 10 Per ar 542 413 2739 955 5314

 

* medelvärdesbildning av fördelningarna för
(7,76-9,25) och (11,26-12,75)
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Fordonsbeskrivningar

PEMSUA

ølL
< 1000 KG

dRÄNSLEfYP BENSIN
SLAP NeJ

dOGGIE -
TJÄNSTEVIKT 679

MAXLAbT 555

VERKNINGáGRAu 0.05
CYLINUERVOLYM 1600
MAXEFFEKT (0

hJULOMKKtTS 1.09
TOMGnNgöFCRBK. 0.54

OLJERYMO 2.85

FRONTAREA 1./5

LUFTHOT51.K0trP 0.40

KDRSTRACKA/AR 1562

ALDER MEatL ?.c
DACKPRI: 180

FORDUNSPRIS 47000

?ORDONSSÅATT 555

AMSKÃTT '

ACCIS cucc

LASTFÅKrJH -

ANTAL DACK 0

Fordonsbeskrivningar

bRANSLETYP

SLAP

dOGGIE
TJÄNSTEVLKT

MAXLAST
VERKNINGSGRAD

CYLINDEHVOLYM

MAXEFFEKT

HJULOMKRETS
TOMGÄNGSFORBR.

OLJERYMD
FRONTAREA

LUFTMOTST.KOEF
KbRSTRÄCKA/ÃR

ALDER MEDEL

DÄCKPRIS

FORDONSFKIS
FORDONSSKATT

KMSKATT

ACCIS
LASTFAKTUR

ANTAL DACK

VTI

Bilaga 2
Sidan 1(1)

PERbON PERSON
BIL BIL,

1000- > 1500 KG

1300 KG

dENbIN thSIN

NEJ NEJ

115/ 1add
506 060

0.65 0.65
165A 2050

69 120
1.95 2.01
0.05 0.50
2.05 3.50
1.95 2.12
0.47 0.d7
1562 1552
7.8 7.8
265 205

01000 46500
:05 750

:601 3(34

4 a

TUNU

LASTBLL

DIESEL

NEJ

6500

7500

0.90

5500

179

.3.04

0.25

10.00

8.50

0.54

2000

6.0

065

135000

3570

1.75

0.55

MEDDELANDE 251

för fordon

TUNU

LASTBiL
SLAP

OIEStL

JA

JA

9000

12000

0.90

11000

Zöv

3.42

0.31

20.00

5.50

0.52
4834

5.6.
1051

429000
6599

2.29

0.69

10

för bilar med totalvikt < 3/51ton

LATT PERSON PERSON PERSGN LATT

LASTBIL EIL bIL blL.. LASTBIL
< 1000 KG 1000- > 1500 KG

1500 (G

BENSIN DIESEL UIESEL DIESEL DIESEL
NEJ NEJ NcJ NEJ NEJ

1550 930 51157 1450 1550
1050 320 30a azu 1050
0.55 0.55 0.55 0.55 0.35
2000 14/1 2250 2455 2550

76 50 55 74 os
2.15 1.02 2.01 2.01 2.18
0.41 0.15 0.15 0.15 0.15
5.25 2.54 5.00 .00 3.85
.00 1.25 1.95 2.12 4.00
0.52 0.25 0.27 0.2? -0.52
1500 1552 1352 1582 1500
0.0 2.0 7.2 7.5 0.0
295 190 205 465 295

45000 01000 45a00 00000 54000
715 355 505 730 210

- C.:/ 0.7: 0.55 0.66

6105 215% 2661 525A 3105

0.40 - - - 0.00
L 0 4 4 A

med totalVLk > 3,5 ton

TUNG TUNG

LASTdIL 5055 LASTBIL 5058

an TATORT TATOHT

DIEÖEL OIEth DJESEL DIEStL

JA NtJ NEJ NtJ

7300 10000 4500 10000

0 6000 4500 0000

0.90 0.90 0.90 0.65

11000 9400 5500 7500

209 244 120 204

3.42 3.30 - -
0.31 0.25 0.35 0.25

20.00 10.00 8.0 10.0

0.50 7.00 7.0 7.0

0.52 0.40 0.52 0.40

0070 5730 1600 6475

5.1 9.9 7.0 7.4

1051 _ 1228 591 1140
354000 425000 170000 425000

0506 5197 1606 4727

2.13 1.52 1.35 1.52

- 0.50' 0.5 0.2
6 6 - 6 6

SLAF PAHANGS

VAGN

BOGGIE NEJ JA

ANTAL DACK o 10
TJÄNSTEVIKT 7500 5500

MAXLAST 12500 20500

LASTFAKTUK 0.03 0.65

KÖRSTRÄCAA 0426 4670

PRIS 105000 105000

SKATT 1060 4120

KMSKATT 1.00 0.60

ALDER 7.5 5.1



:F

(

U

20

50

40

50

70

Bilaga 3
Sidan 1(3)

Specifik bränsleförbrukning

Specifik bränsleförbrukning har lagrats i tabeller på

Så Sätt att avläsning kan ske för visst varvtal och ef-

fekt.

för sex bilmotorer.

specifik bränsleförbrukning som funktion av varvtal och

belastning.

varvtal och-effekt. Detta medför bl a den förenklingen

Tabellerna är transformeringar av musseldiagram

I musseldiagram uttrycks normalt

Varvtal och belastning kan omräknas till

att max. effekt vid varje varvtal kan avläsas direkt ur

tabellerna för specifik bränsleförbrukning.

Tabell 1.

5;:CIFIx bkANbLtFOHDRUKNINb (07hnn)
i!!!qutiiixlrtli'frittttifrlrl*tiil

rFKSUNozLAA < 1000 Kb (GOLF)

;1114 (nr

F24?

HK) 1400 1500 2200 2000 5000 5400 5500 4200 4000 5000 5400

1000 2000 2400 2600 5200 3600 4000 4400 4000' 5200

225 255 256 255 279 294 509 525 555 557 575 595 412 000 000 000 000 000 000 000 000
210 210 212 217 221 250 255 245 250 259 207 275 257 295 309 520 555 555 555 555 552
000 000 000 210 20a 200 200 200 210 217 221 227 252 255 245 250 257 255 274 252 290
-5; 000 500 000 500 204 204 205 20é 206 200 20: 215 215 220 252 255 244 252 257 205
000 000 000 000 000 000 000 000 215 215 215 215 217 215 224 225 554 241 240 252 200
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 221 221 227 250 255.25/ 241 240 249
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 255 255 240

Tabell 2.

SPECIFIR BRANSLEFORBRUKNING (G/HKH)

*w****i*itwt*tttwtittitttttttwi*titt

PERSON51LAR 1000-1500 KG (SAAB 99)

VARV (RPM)
EFFEKT

(HK) 1400 1000 2200 2000 5000 3400 5800 4200 4000 5000 5400
1000 2000 2400 2600 5200 5000 4000 4400 4500 5200

10 250 270 275 500 515 530 550 555 575 550 400 450 490 550 575 575 570 575 000 040 550
20 215 207 209 210 220 224 229 240 250 265 270 255 500 525 540 550 550 570 550 410 410
50 000 200 195 197 197 199 202 207 213 215 225 250 240 252 202 270 250 292 505 522 555
40 000 000 000 197 190 195 190 197 195 200 205 210 215 219 225 255.242 249 250 257 255
50 000 000 000 000 190 190 190 192 195 190 19/ 199 202 207 210 210 225 250 255 247 255
50 000 000 000 000 000 000 197 197 195 195 190 197 195 200 202 204 205 215 226 255 240
/0 000 000 000 000 000 000 000 000 195 195 199 198 195 199 201 205 204 205 217 225 255
50 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 195 201 205 210 210 207 215 225 250
90 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 C00 000 000 201 201 205 207 217 220
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Bilaga 3
Sidan 3(3)

Tabell 4. Specifik bränsleförbrukning (g/hkh),
fordon.

Effekt F o r d o n s t y p e r

hkr Tung lastbil Tung lastbil med Buss

släp resp påhängs-
vagn

30 183 - -

40 175 - -

50 168 - -

60 162 177 175

70 158 172 169

80 156 166 164

90 155 162 161

100 155 160 158

110 155 158 156

120 155 155 154

130 154 154 154

140 154 153 154

150 155 153 153

160 156 153 153

170 160 153 153

180 164 153 153

190 - 153 153

200 - 153 153

210 - 153 153

220 - 153 153

230 - 153 157

240 - 153 161

250 - 155 164

260 - 156 -

270 - 158 -

280 - 161 -

290 - 167 -

tunga




