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FÖRORD

Programkommittén förl) NÄT-projektet: "Vejstandard og transportomkost-

ninger" uppdrog åt väg- och trafikinstitutet (VTI) i januari 1982 att utarbeta

ett förslag till forskningsprogram för projektet.

Jan Owen Jansson, som varit medlem av programkommittén har varit

projektledare för programarbetet. I övrigt har följande forskare vid VTI

medverkat vid utarbetandet av programmet:

Urban Björketun

Gunnar Carlsson

Ulf Hammarström

Björn Kolsrud

Evert Ohlsson

Hans Sävenhed

Resultatet av programarbetet har tidigare redovisats för programkommittén

och publiceras nu i föreliggande meddelande.

 

l) NÄT = Nordisk Ämbetsmannakommitté för Transportfrâgor.
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PROGRAM FÖR FORSKNING OM SAMBANDET MELLAN TRAFIKANT-
KOSTNADER OCH VAGYTANS EGENSKAPER

av Jan Owen Jansson, Gunnar Carlsson och Ulf Hammarström
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av programkommittén för projektet: "Vejstandard og transport-

omkostninger" har VTI utarbetat ett program för projektet. Projektet

finansieras av nordiska ministerrådet.

I programmet föreslås att projektet avgränsas till att behandla hur olika

' standard hos vägytan på belagda vågar påverkar trafikantkostnaderna. Efter

en genomgång av befintlig kunskap och pågående FoU föreslås vidare att

projektet avgränsas ytterligare och delas upp i följande två delprojekt:

l. Utveckling av en modell för att kvantifiera hur beläggningsstandarden
inverkar på fordonskostnaden.

2. Analys av olika metoder att monetärt värdera den ökade komfort som
uppnås genom jämn vägyta.

Projektet skall genomföras under 1983 och 1984. Under det första året

utvecklas i delprojekt I en fordonskostnadsmodell och befintlig empirisk

kunskap implementeras i modellen. I delprojekt 2 skall det första året olika

ansatser till komfortvärdering analyseras med avseende på empirisk forsk-

ningsbarhet. Under 1984L utförs empiriska studier inom båda delprojekten i

den utsträckning och på de områden som 1983 års teoretiska genomgångar

leder fram till.

Budgeten för projektet är totalt ca 1 miljon NOK fördelat lika på de två

åren.
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II

Program for Research on the Relation between Road User Costs and the
Properties of the Road Surface.

av Jan Owen Jansson, Gunnar Carlsson and Ulf Hammarström
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

On commission by the program committee for the project "Vejstandard og

transportomkostninger" (transl. "Road Standard and Transportation Costs ),

VTI has drawn up a program for the project. The project is financed by the

Nordic Council.

The program proposes that the project will be limited to treating how

different levels of road surface standard influence the road user costs. After

a discussion of present knowledge and current research, further limitations

are suggested as well as a division ofthe project into two sub-projects.

l. Developement of a model for determiniation of how the road surface
standard influences vehicle costs.

2. Analysis of different methods for monetary estimation of the added
comfort attained by improvements of the road surface standard.

The project is to be carried out during 1983 and 1984. During the first year

a vehicle cost model is developed in subproject 1 and empirical data are

implemented in the model. The first year of subproject 2 includes an

analysis of how well different attempts at comfort estimation are suited for

empirical research. During 1981+ empirical studies are made in both

subprojects. The extent of these studies will be based upon the results of

theoretical studies in 1983.

The total project budget is 1 million NOK distributed equally between the

two years.
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l.l

PROBLEM OCH BAKGRUND

Problemet och dess avgränsningar

Målsättningen för NÄT-projektet "Vejstandard och transportomkostninger"

formulerades ursprungligen på följande sätt:

"At klarlaegge sammenhaengen mellem vejnettes vedligeholdelsesstandard,
primaert belaegningens tilstand, og de samlede transportomkostninger d v 5
utgifterne til vejnettes vedligeholdelse og trafikantomkostningerne i form af
brendstofforbrug, uheld og slitage på köretçájerne".

Programkommittén för projektet har därefter beslutat, för det första, att

vägstandard skall begränsas till att avse beläggningsstandard. För det andra

 

har man beslutat att endast trafikantkostnadseffekter skall studeras.

När det gäller attvälja en optimal vägbeläggningsstrategi, är det uppenbart

att både trafikanternas och väghållarens kostnader och deras samband med

beläggningsstandarden måste vara kända. Programkommittén har emellertid

ansett det befogat att snäva in uppgiften till att avse studium av sambandet

mellan trafikantkostnaderna och vägytans egenskaper. Motivet till denna

avgränsning är dels att de totala projektmedlen knappast medger mer

omfattande undersökningar av såväl trafikantkostnaderna som väghållarens

kostnader för olika beläggningsstrategier, och dels att, som utvecklas i

följande "problembakgrund", sambandet mellan trafikantkostnaderna och

vägytans egenskaper förefaller att vara av kritisk betydelse för frågan om

samhällsekonomiskt optimal vägbeläggningsstrategi. Programkommittén har

emellertid samtidigt uttalat en rekommendation till NÄT att initiera ett

projekt att drivas parallellt med det föreliggande projektetjsom tar upp

väghållarens kostnader på kort och lång sikt för att uppnå och upprätthålla

olika standard på vägbeläggningen.

Med tanke på det nyligen avslutade FUGU-projektet, har programkommittén

beslutat att endast belagda vägar skall komma ifråga i det föreliggande

 

projektet samt att en begränsning skall göras till barmarksförhållanden

utanför tätorterna.

  

l) FUG = Förbättring och underhåll av Grusvägar.
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Frågan är slutligen med vilka egenskaper det är lämpligt att karaktärisera

beläggningsytan? Det är klart att det avgörande kriteriet är att en viss

egenskap skall vara av icke negligerbar betydelse för någon eller några

trafikantkostnadskomponenter. Nedanstående tabell sammanfattar vår, om

inte helt ogrundade så dock högst subjektiva och preliminära uppfattning om

 

vilka egenskaper som torde vara mer (++) eller mindre (+) betydelsefulla för

de olika trafikantkostnadskomponenterna. Vår åsikt är dock att det inte

tjänar något meningsfullt syfte att i förväg begränsa sambandsstudierna till

bestämda egenskaper hos vägytan. En viktig del av forskningsuppgiften

borde i själva verket vara att söka identifiera de mest betydelsefulla

egenskaperna i varje särskilt fall. Som kommer att framgå av den följande

kunskapsöversikten tycks pudelns kärna vara beträffande flera trafikant-

kostnadsposter att överhuvudtaget finna något signifikant samband med

vägytans egenskaper inom det variationsområde som råder på våra belagda

vägar oavsett hur egenskaperna definieras.

Tabell l. Preliminär bedömning av betydelsen av olika egenskaper hos
vägytan för trafikantkostnaderna.

         

Egen- Trafikantkostnadskomponenter

Skaper Bränsle- -- _ _
hos Restid Olyckor förbruk- DECk Fçrdons Komfort

.. . slitage slitage
vagytan ning

'Tvärfall . ++ + +

Spår + ++ + + +

LängSgående ++ + + + ++ ++
olämnhet

Friktion ++

Makro- l)
++ ++ ++ ++

textur

Mikro- l) ++ ++
textur ' '

Ljus- 2) + ++ +
reflexion

         

l) Dessa variabler är starkt korrelerade med friktionen.
2) Denna variabel är på våta vägar starkt korrelerad med makrotexturen.
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1.2 Problembakgrund från svensk synpunkt

 

Följande bakgrund till de aktuella forskningsproblemen är sedd med svenska

ögon. I väsentliga drag är dock utvecklingen likartad i övriga nordiska

länder.

Tillväxten av det belagda statliga vägnätet i Sverige (se figur 1) och

oljeprishöjningen 1974L skulle ha medfört en stark ökning av kostnaderna för

beläggningsunderhållet om detta hade bedrivits på konventionellt sätt. För

att motverka denna ökning har vägverket i Sverige successivt ändrat

strategi. De viktigaste förändringarna är:

l. En ökad användning av ytbehandlingar i stället för asfaltbetong (se

figur 3)

2. En ökad användning av tunna justeringar utan att man lägger ett nytt
slitlager ovanpå justeringen.

Detta har medfört att vägverket t o m lyckats minska de reala kostnaderna.

Frågan är, om det finns risk för att dessa besparingar har medfört och/eller

kommer att medföra en övervältring av kostnader från väghållaren till

trafikanterna? Olika intressenter - representanter för såväl konsumenter av

vägtjänster som producenter av vägar och vägbyggnadsmaterial - framhåller

ofta att vägbeläggningskostnaderna utgör en nästan försvinnande liten del av

de totala samhällsekonomiska kostnaderna för vägtrafiken. Trafikantkost-

naderna är helt dominerande (se figur 4). Den uttalade eller underförstådda

sensmoralen av dylika kostnadsjämföresler är att "snålheten må inte bedra

visheten", d v 5 att sparniten i den offentliga sektorn får inte leda till att

det samhällsekonomiska synsättet trängs ut av ett snävt statsfinansiellt

tänkande.
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Figur 1. Det allmänna vägnätets utveckling 1950-1980 avseende väg-
iängd och beläggning (Sverige).
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Figur 2. Reaia a-priser vid utförande på entreprenad för några vanliga

beiäggningstyper 1971-1980 (Sverige).
Samtliga värden 1 1980-07-01 prisnivå.
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Figur 3. Volymer av ovannämnda beiäggningstyper 1971-1980 (Sverige).
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Figur 4. Typisk kostnadsrelation 1982 på svensk landsväg med ett
trafikflöde på Cirka 3 000 fordon per årsmedeldygn (vägbredd
7 m; beläggning asfaltbetong).

Två andra synpunkter bör framföras som motvikt mot denna kanske alltför

onyanserade kostnadsbild.

l) Väghållaren har ju inget "privat vinstintresse" av att välja billigare

vägbeläggningar och/eller snåla med beläggningsunderhållet, utan man

måste kunna förutsätta att den godaviljan finns att välja en samhälls-

ekonomiskt optimal beläggningsstrategi. Ett möjligt problem är dock,

att traditionellt har vägunderhållet styrts av satisfieringsmål snarare än

optimeringsmål. Det främsta syftet med att underhålla Vägarnas belägg-

ningar är att se till att vägarna förblir funktionsdugliga, dvs att

vidmakthålla vägnätet. Man bör komma ihåg att vägbeläggningens

uppgift inte endast, är att skapa ytjämnhet och lagom friktion för

fordonen som framförs på vägen, utan också att vara "tak" (skydda från
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vatten) åt bär- och förstärkningslager, samt bidra till vägens bärighet

genom att fördela hjultrycket över en större yta. Olikheter i vägytans

textur, som kan göra skillnad vad beträffar trafikantkostnaderna, kan

betraktas som en andra ordningens faktor när det gäller att fullgöra de

senare uppgifterna.

2) Kostnadsjämförelsen i figur 4 ger ett delvis förvrängt perspektiv. Man

skulle ju kunna argumentera på samma sätt för vilken väghållningsåtgärd

som helst. Kostnaderna för exempelvis sandning, eller för målning av

vägmarkeringar utgör en försvinnande liten del av de totala tafikantkost-

naderna. Det skulle räcka om trafikantkostnaderna minskade l % som

följd av en fördubbling av åtgärdsvolymen ifråga för att motivera

densamma från samhällsekonomisk synpunkt etc., etc. Ett riktigare

perspektiv på frågan om avvägningen mellan väghållarens och vägtrafi-

kantens kostnader erhålles om man först ser på proportionen mellan

totalkostnaderna för väghållaren såväl som för vägtrafikanterna, och

 

man får ingen riktig bild därav om man inte uppmärksammar att denna

proportion varierar mycket kraftigt mellan olika' vägstandardklasser. Av

tabell 2 framgår att proportionen mellan väghållarens och trafikanternas

totalkostnader har ett variationsområde från omkring lzl för (belagda)

vägar av lägsta standard till uppemot 1:8 för motorvägar.

Tabell 2. Väg- och trafikantkostnader för olika vägstandardklasser,
Sv kronor år 1978.

      

VÄGTYP Väghållarens Trafikanternas Trafikant-
Trafikflöde totala kost- totala kost- kostnad

Belagd v -
bredd per .nader per nader per per

ÅMD vagkm och år vägkm och år fordonskm

5,5 m 400 80 000 90 000 0,62

6,5 m 1 300 103 000 ' 290 000 0,59

13 m 14 500 264 000 2 900 000 0,55

21 m

(motor- 30 000 730 000 5 600 000 0,51
väg)

       

Källa: Beräkningar baseradepå "En studie av vägstandard".
Statens vägverk, P003, 1978-11.
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Huvudorsaken till denna betydande spännvidd är att väghållarens totala

kapital- och driftkostnader inte ökar i tillnärmelsevis samma takt som

kapacitet och trafikvolym. Nästa fråga är: Hur mycket lyckas man sänka

den genomsnittliga trafikantkostnaden genom att välja högre och högre

vägstandard? I kolumnen längst till höger är angivet genomsnittliga

trafikantkostnader för olika vägstandardklasser. Som synes sjunker trafi-

kantkostnaden per fordonskm från 62 öre med lägsta standarden till 51 öre

med motorvägstandard. Detta ger onekligen en tankeställare: När man i

_a_ll_a_ avseende - vägbredd, linjeföring, sikt, etc. - går från botten till toppen

i fråga om vägstandard lyckas man ändå inte sänka trafikantkostnaden med

mer än 18 0/0. Per meter väg har väghållarens kostnad då ökat nio gånger,

och per kvadratmeter väg med l40 0/0.

Man bör således inte förvänta sig annat än förhållandevis mycket små

förändringar av olika trafikantkostnader, när bara en komponent - exempel-

vis beiäggningsstandarden -i den totala vägstandarden varieras. Låt oss nu

se vad existerande kunskap om sambanden mellan trafikantkostnaderna och

vägytans beskaffenhet ger vid handen.
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2.1

ÖVERSIKT AV KUNSKAPSLAGET BETRAFFANDE SAMBANDET MELLAN

TRAFIKANTKOSTNADERNA OCH VÄGYTANS EGENSKAPER

Vägyta - hastighet/restid

 

Mycket få studier har utförts för att kvantifiera vilket inflytande olika

beläggningstyper och olika tillstånd hos beläggningsytan har på fordonsförar-

nas hastighetsanpassning och därmed på restidskostnaden. De flesta studier-

na har i stället behandlat skillnaden mellan belagda vägar och grusvägar.

I Sverige har samband mellan ojämnheter och hastigheter på belagda vägar

studerats i två olika projekt (Kolsrud, Nilsson 1982 och Linderoth 1982). Det

första projektet var primärt inriktat på att kvantifiera storleken av den

hastighetsökning som beläggning av grusväg med ytbehandlingstyp YlG

medför. Ojämnhetsmätningar ingick emellertid även i projektet. Hastig-

hetsökningen uppgick till storleksordningen 4 km/h.

Troligen är knappt hälften av ökningen en följd av minskad ojämnhet - res-

ten förklaras förmodligen av en klarare markering av körbar bredd. Ojämn-

hetsminskningen uppmättes i genomsnitt till ca 100 cm/km mätt som

relativrörelse mellan bakaxel och kaross i en Volvo 145. Utvärderingen är

gjord enligt Bump-meterprincipen.

Målet för den andra studien (Linderoth 1982) var att kvantifiera storleken av

en eventuell hastighetshöjning då en ny underhållsbeläggning lades på en

sliten beläggning. Studien, som omfattade 10 åtgärdade sträckor och

10 kontrollsträckor, visade att beläggningsunderhåll på hårt slitna vägar

ökade hastigheten svagt, men dock signifikant, med 1,4 km/h i genomsnitt.

Jämfört med hastighetens samband med ojämnhet i de ovan nämnda YlG-

studierna kan sägas att hastighetsökningen svarade mot den där funna

ojämnhetsreduktionen.

En, jämförelse mellan ytbehandling och asfaltbetong med avseende på

hastighetseffekten har också gjorts (Kolsrud, Nilsson 1981). Undersökningen

omfattade 17 sträckor som belades med ny underhållsbeläggning (8 st med

ytbehandling och 9 st med asfaltbetong samt 17 kontrollsträckor som inte

åtgärdades. Analys av hastighets- och ojämnhetsmätningar före och efter
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underhållsåtgärden visade att det inte var någon skillnad i den hastighetsök-

ning och ojämnhetsminskning och ojämnhetsminskning som åtgärden medför-

de beroende på om underhållsbeläggningen var en ytbehandling eller en

asfaltbetong. Den genomsnittliga hastighetsökningen på de åtgärdade

sträckorna i jämförelse med kontrollsträckorna blev även i denna studie

1,4 km/h. Denna skillnad var statistiskt säkerställd.

I Finland har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV) utfört körförsök med

egna bilar på belagda vägar med olika beläggningsstandard. Undersökningen

är ännu inte publicerad men preliminära resultat har erhållits och redovisas

 

nedan:

.- - Belä nin s- Medianhasti het km/h
Belaggmng tillgsgtånå Personbil g Lastbil

Asfaltbetong Bra 85 75
Dåligt 80 70
Måttliga tjäl- 601) 551)
skador
Svåra tjäl- 301) -
skador

Oljegrus Bra 80 70
Dåligt 75 65
'Måttliga tjäl- 601) 551)
skador
Svåra tjäl- 301) -
skador

l) Nedväxling nödvändig.

Skillnaden mellan bra och dåligt beläggningstillstånd är enligt de finska

studierna 5 km/h vilket är betydligt mer än vad de svenska studierna visar.

Det är inte bekant om man kört på vägar med likartad geometrisk standard

eller om de ovan redovisade resultaten även inkluderar geometriska stan-

dardskillnader.

Några studier av samband mellan beläggningsstandard och hastigheter/res-

tider i Danmark, Norge och på Island har inte utförts.

Utom Norden har två undersökningar påträffats. Den första (Cooper,

Jordan, Young 1980) är från Storbritannien och omfattar före- och efterstu-
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2.2

10

dier på vägar som fått ny beläggning. Slutsatsen från denna studie är att

beläggningsåtgärden medfört en ökning av medelhastigheten på mellan 2,0

och 2,6 km/h och att texturen hos beläggningen inte tycks påverka hastig-

heten. Dessa resultat stämmer relativt väl överens med resultaten från de

svenska studierna.

Den andra studien är från Canada (Karan, Haas 1976) och omfattar en

sambandsanalys av hastigheter och vägojämnheter. Vägojämnheterna ut-

trycks i RCI (Riding Comfort Index) vilket är en kanadensisk motsvarighet

till PSI (Present Serviceability Index) med undantag av att en lO-gradig

skala används i stället för en S-gradig. Resultaten sammanfattas av

följande regressionsekvation:

y = 30,7 +1,04-x1-1i,2-x2 + 0,0062 - X32

där y = medelhastigheten i km/h

X1 = RCI (1-10)

x2 : V/C - förhållandet, d v 5 förhållandet mellan aktuell trafikbe-
lastning (V) och maximalt möjlig (C)

X3 : hastighetsgränsen i km/h

Enligt denna ekvation skulle den maximalt möjliga skillnaden i hastighet

beroende på variationer i ojämnheter uppgå till ca 9 km/h.

I en omfattande studie, som utförts i Brasilien av bl a samband mellan

väghållgningsåtgärder och trafikantkostnader, har mätningar av vägojämn-

heter och hastigheter utförts. Några resultat har ännu inte publicerats.

Vägyta - trafiksäkerhet

 

Sambanden mellan trafikolyckor och vägytans tillstånd (friktion, spårbild-

ning, ojämnheter m m) är mycket ofullständigt kända;

I Sverige har VTI använt data från 1977 års beläggningsinventering av det

statliga vägnätet för att undersöka om dels beläggningstypen, del belägg-

ningstillståndet påverkar olycksutfallet. De första resultaten (Schanders-
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son 1981) visade svaga, statistiskt icke signifikanta tendenser till lägre

olyckskvot* för ytbehandlade vägar jämfört med vägar med asfaltbetong

eller justering. Varken beläggningstillstånd, som bedömdes subjektivt vid

inventeringen, eller indirekta mått på tillståndet (beläggningsålder och antal

axelparpassager sedan beläggningsåtgärd) kunde i undersökningen påvisas ha

något samband med olyckskvoten. I dessa analyser beaktades ej linjeföring-

en. Eftersom ytbehandlade vägar sannolikt har sämre linjeföring än vägar

med justering eller asfaltbetong så kan en eventuell positiv effekt av

ytbehandlingarna döljas. Utifrån friktionsmätningar kan man förvänta sig

att en sådan effekt skulle uppträda då vägbanan är täckt av tunn is eller snö

eller då den är våt. Analysen utvidgades därför, så att hänsyn även togs till

"bra" och "dåligt" väder (det var inte möjligt att göra en direkt uppdelning

på olika väglag) klassificerat efter nedebördsmängd och medeltemperatur.

Det visade sig då att asfaltbetongvägar har markant högre olyckskvot vid

"dåligt" väder än vid "bra" väder, medan ytbehandlade vägar uppvisar

mycket svagare väderberoende. Om denna skillnad antas bero på belägg-

ningstyperna kan man beräkna att ytbehandlingen reducerar antalet olyckor

med 6-9 96 i jämförelse med asfaltbetong sett över hela året. Den största

effekten inträffar på vintern (9-14 0/0) medan effekten på sommaren är liten

(0-2 96) och ej signifikant. Man bör dock observera att ovanstående

procentsiffror är helt beroende av den tolkning som givits resultaten. Även

om ena förefaller rimlig så utgör den inget "bevis" för att de funna

skillnaderna verkligen beror på beläggningstyperna.

I Sverige kommer följande projekt att genomföras av VTI på uppdrag av VV.

(i) Studien av 1977 års olyckor utvidgad genom att olycksdata från flera
år användes. Uppgifter om belagd vägbredd kommer att utnyttjas
vilket möjliggör en finare breddklassindelning än vad som tidigare var
fallet. Väderieksklassificeringen kommer att modifieras så att man
dels kan bibehålla den tidigare uppdelningen i bra och dåligt väder,
dels kan införa en strängare definitiOn av bra väder. På detta sätt kan

effekten av beläggningstypen renodlas bättre.

(2) För vägar med asfaltbetong (AB) som ytbehandlats (YTB) under
perioden kommer en före/efterstudie att genomföras för att jämföra
AB och YTB.

 

* olyckskvot = antal olyckor per miljon axelparkm
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(3) I Vägverkets beläggningsinventering 1977 bedömdes slitlagrets tillstånd
av respektive läns inventerare. Faktorerna slitage, sprickbildningar
och ojämnheter samt vidtagna åtgärder poängsattes och vägdes sam-
man till en beläggningsklass. Vid den upföljningsinventering som
gjordes kunde man konstatera att olika inventerare klassificerade
tillståndet olika. Därför genomfördes relativt stora korrektioner av
tillståndsbedömningen i olika län. 1980 användes en prototyp av
vägmätbilen SAAB RST (Road Surface Tester) för inventering av
ca 30 0/0 av det belagda vägnätet. Med ojbektiva metoder mättes
jämnhet i vägen längsled, spårdjup, tvärfall och teorteiskt vattendjup i
spåren. Dessutom bedömde inventeraren förekomsten av krackelering,
lappning och genomslitning. Utvecklingen av SAAB RST har fortsatt
och till sommaren 1982 planeras en ny beläggningsinventering vars
resultat kommer att ligga till grund för en förnyad studie av samban-
det mellan beläggningstillstånd och olyckor.

I Finland har man utfört före och efterstudier på vägar som fått en ny

beläggning. Några resultat har ännu inte publicerats men preliminärt pekar

de på enicke-signifikant olycksminskning det första året efter åtgärden på

ca 8 0/o i jämförelse med det sista året före åtgärden. Mörkerolyckorna visar

en tendens till ökning medan olyckorna i dagsljus minskar.

I Finland pågår dessutom en analys av samband mellan olyckor och spårdjup

utifrån spårdjupsmätningar som utfördes sommaren 1982. Andra belägg-

ningsvariabler som samlades in var förekomsten av krackeleringar och större

sprickor, genomsliten toppbeläggning och lappning/lagning.

I Norge har enligt uppgift från Transportçákonomisk Institutt (TøI) ett

förslag framlagts till en studie av samband mellan beläggningar och olyckor.

Något beslut om genomförande har ännu inte fattats.

Några studier från Danmark och Island har inte påträffats.

Utom Norden har undersökningar publicerats angående samband mellan

olyckor vid vått väglag och beläggningens friktion (Dean 1969, Sabey 1973,

SWOV 1975, Rizenbergs et al. 1977, John et al. 1977, Welleman 1978 med

flera). Det gemensamma draget för resultaten av dessa undersökningar är

att andelen olyckor vid vått väglag är högre på beläggningar med låg

våtfriktion. Flera undersökningar visar även att det tycks finnas en

friktionsnivå under vilken olycksrisken vid vått väglag ökar speciellt kraf-

tigt. Denna nivå varierar mellan 0,3 och 0,6 vilket bl a kan bero .på olika

metoder att mäta friktionen.
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Utomnordiska undersökningar visar även mycket kraftiga minskningar av

olyckorna vid vått väglag efter det att man förbättrat texturen på sträckor

med ett exceptionellt högt antal våtolyckor (t ex Zipkes l978). Man bör

emellertid vara mycket försiktig då man tolkar dessa resultat eftersom

urvalet av platser kan medföra en stark överskattning av effekten av den

vidtagna åtgärden(Brüde, Larsson 1982).

Vägyta - fordonskostnader

 

Utom Norden har under de senaste åren omfattande studier utförts genom

Världsbankens försorg i Kenya, Brasilien och i Indien av betydelsen av

vägytans beskaffenhet för främst fordonskostnaderna. Kvaliteten påväg-

ytan har beskrivits genom den längsgående ojämnheten (road roughness) och

de delar av fordonskostnaderna som uttryckts som funktion av vägojämn-

heterna är bensinförbrukning, däckslitage och övrigt fordonsslitage och/eller

reparationskostnader. Inverkan på fordonskostnaderna av vägytans mikro-

och makrotextur, vägens sidolutning och av spår i vägbanan är dock dåligt

undersökta.

Resulaten från Kenya publicerades 1975 (Hide et al. 1975). De visade att

"road roughness" beträffande grusvägar spelar stor roll för framför allt

fordons- och däckslitaget, men också för bränsleförbrukningen. När det

gäller belagda vägar gjordes inga undersökningar av inverkan av vägbelägg-

ningens beskaffenhet, utan endast sambandet mellan den geometriska stan-

darden och fordonskostnaderna var föremål för studium.

Resultaten från Brasilien håller fn på att publiceras. I tabellen redovisas

inverkan av vägojämnheter på reservdelskostnaden, däckkostnaden och ben-

sinförbrukningen för ett par olika fordonstyper.

     

Tabell 3. Resultat från Brasilienstudien (Trans. Res. Rec. 702, 1979)

Pavement condition Comparative Comparative fuel

cost index* of comsumption index!" in

Present \
Roughness Serviceabillty Condition Buses Constant speed

index index ehicle spares Tyres Passenger cars Buses

25 4.5 exellent 59 89 96 95

50 3.5 good 100 100 100 100

100 2.5 fair 180 130 107 111

150 1.5 poor 260 190 115 12#

         

9 Cost on "good" roads = 100

'N' Consumption on "good" roads : 100
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Som framgår av tabellen tycks vägojämnheter ha stor inverkan på förslit-

Det kan

också noteras att effekten av olika "pavement conditions" på bränsleför-

ningen av olika komponenter i fordonet, samt på däckslitaget.

brukningen har befunnits vara endastca en tiondel så stark som effekten på

fordonsslitaget.

I de nordiska länderna saknas forskningsresultat rörande sambandet mellan

fordonsslitage och vägytans egenskaper. När det däremot gäller fordons-

kostnadssamband, som förhållandevis enkelt går att undersöka experimen-

tellt, finns ett antal studier gjorda. I första hand har man undersökt

sambandet mellan bränsleförbrukning och vägytans egenskaper och i andra

hand sambandet mellan däckslitage och vägytans egenskaper.

Vägyta - bensinförbrukning

Danmark

Bränslemätningar på olika beläggningstyper med olika tillstånd redovisas av

Skjoldby (l981):

En personbil (VW Golf) har körts med hastigheten 80 km/h. Hastigheten har

reglerats med automatisk farthållare. Vindhastigheten har under mätningar-

na aldrig varit större än 2 m/sek. Mätsträckornas lutning har varit mindre

än 1 0/0 och kan också karaktäriseras som raka.

Två mätstrategier har använts.

Strategi l. Mätning i två olika körriktningar på parallella körbanor med
samma beläggning. "

Strategi 2. Mätning i samma körriktning på två parallella körbanor med
olika beläggningar.

VTI MEDDELANDE 349



l5

Mätningarna enligt strategi 2 är unika för de mätningar som utförts i

Norden. Det är troligen den enda möjligheten att jämföra olika värden på

vägytevariabeln med alla andra variabler konstanta.

Beläggningstyperna har varit följande:

0 Almindelig asfaltbeton AB

0 Draenasfalt DA

o Asfaltbeton med nedtromlede skaerver ABS

o Overfladebehandlinger OB

Resultaten från mätning enligt strategi 1 redovisas i tabell 4. Vägytorna

beskrivs med friktion och bumptal. Variationsbredden för mätning på AB är

0,59 - 0,65 l/mil. Dålig AB och DA ligger vid övre gränsen i intervallet.

Bränsleförbrukningen på ytbehandling, OB, ligger högre än den övre gränsen

för AB. 013 ger ca 9 % högre bensinförbrukning än medelvärdet för AB och

ca 4 % högre än den AB som ger den högsta bensinförbrukningen. En

tendens i materialet är att bränsleförbrukningen ökar med stenmaterialets

storlek och med sämre yttillstånd. Resultat från mätningar enligt strategi 2

redovisas i tabell 5 och 6. De tyder på att ny AB ger ca 3% lägre

förbrukning än gammal, och att lappning av ABS ger ungefär samma

reduktion av bränsleförbrukningen, medan lappning av AB inte gav något

positivt utslag.

Tabell 4. Generelle vurderinger af benzinforbrug. Bumpmetertal og
friktionskoefficienter. Strategi l.

   

Belmgning Benzinforbrug Friktionskoeffecient i Bumpmetertal 8

Data 80 1/100 km Dato 80 f (midden Dato 80 B (middel)

AB 1977 27/2 5.89 '10/7 0,77 29/10 143

AB 1974 7/5 6,15 11/6 0,84 2/10 127

AB 1976 17/4 6,40 4/7 0,84 8/8 75 1
2/10 115 x 95

AB 1970 8/5 6,53 8/5 0,88 30/5 90 x
- 9/10 180 x 135

ha 1974 7/5 6,35 ikke målt ikke målt
dårliq ved- -
ligeholdt

Dranasfalt 17/4 6,50 16/6 0,74 8/8 90 2
- 2/10 160 x 135

Overflade- 8/5 6,80 8/5 0,88 30/5 125 x 135
behandlat 9/10 145 2

1979 ' -- -

      

x Måling 1 de 2 vejsider på hver sin dato som angivet.
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Parvis jämförbara bränslemätningar.
Strategi 2.

     

    

 

      

  

 

Motorranvej J, Harlev Kerala: 1 än rakning
A _h 4. 2 parallella apor

Lbnr. Station ' sud- ' Struknlnq kmr-91:; Baotinforbruq
dato korespor lag, middel- Antal km/h ml/pr. Korriq. MidaoI.

type lmnqde m | kørael _1/100 km_

3 km 40.6-41.J AB 630,1 4 T'81.6 50 7.52

26/3 VH (mod nord) 1919

4 M] Aas 613.3 4 81,6 50 7,72
26/3 Km 40,6-41,3 X9??

vv (mod nord)

5 H] A09 858,3 4 81,9 50 5.51
26/3 Km 38,2-39.J 1972

VM (mod nord lappet

5 M] Ans 825,0 4 81.8 50 5.73'
26/3 Km 38,2-39,J 1972

VV (mod nord)

9 Km 40,6-41,3 AB 482,7 4 82.5 40 7.83
9/4 VH (mod nord) 1979

10 Km 40,6-41,3 A88 467,8 4 82.5 40 6,08
9/4 VV (mod nord) 1972

11 km 38.2-39.J ABS 543,5 4 82.9 50 5.59
9/4 VH (mod nord) 1972

lappat i

12 Km 38,2-39,J A08 827,3 4 83:0 50 5,65

9/4 VV (mod nord) 1972

  

Tabell 6. Parvis jämförbara bränslemätningar.

Strategi 2.

  

    

 

 

 

    

 

 

  

'YMNOWFV'L " 40- _. Vlndl Rntnlnqñid. styrka 4-10

Lbnr. Stltlon lHd- struknlnq Kanal Donllnforbruq
Data Korupor hq. ulddcl Antal 4 lol/h ml/pr Iorrlq. Hlddol 'Amurkntnn

- I typ. .' lanqdl u O Klrlll l/loo in '

30 kn 199.1-zoo.7 an 901,1 2 a0,7 10 0:51 lntnkt oq napp.:
8/5 ' nu va.: . 1970 _ A 1 1 parallel-

llppit 0 I. vuqnbunnr.

)l n. 199.7-zoo,1 nu . ssx.l 2 50.7 70 i ;.34 9t"*' ' 1
U! HV. vill . 70 '

- ' Intakt

 

Nor e

Norska mätresultat på olika

hastigheter - 30, 60 och 80 km/h. För varje mätsträcka redovisas även ett

jämnhetsmått, RMS. Samtliga mätsträckor kan klassas som raka, plana och

horisontella. Mätresultaten redovisas i tabell 7.
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vägbeläggningar redovisas i en TCM-rapport från

Februari 1981 (Skarra, l981). Mätningarna har utförts med en personbil i tre
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Tabell 7. Sammenstilling av resultater fra målinger av jevnhet og
drivstofforbruk med en Opel Rekord 1,9 1 på forskjellige
slitelagstyper i Norge.

Måle Måleresultater

strek- Dekketype og _chnhet RMS lndeks for drivstofforbruk

ning alder HFRQJ LFRQ 40 km/h 60 km/h 80 km/h Gjennomsnitt

1 TOP 18/1978 4,41 7,64 103,4 102,7 102,1 102,7 + 0,62
2 Ab 16T/1976 6,15 10,36 102,3 104,3 103,6 103,4 + 0,87

3 Agb 16/1974 6,43 6,84 101,1 102,2 101,3 101,5 4 0,37
4 Agb 16/1980 6,43 7,16 102,8 101,7 105,4 103,2 + 0,37

5 Agb 16/1973 6,50 9,20 100 100 100 100 + 0,62

6 Ab 16T/1980 9,38 10,38 101,1 103,5 104,1 102,9 + 0,62

7 Eog/l976 14,75 17,35 102,1 103,5 103,6 103,1 + 0,62

8 130/1979/80 17,85 15,97 108,5 109,2 107,4 108,4 + 0,87

921 Grus, tárr v.b 22,43 12,67 104,0 105,9 103,4 104,4 + 0,75

9b Grus, våtv.b 25,47 20,06 110,0 110,2 108,1 109,4 + 0,75

10 Eos/1980 17,27 14,09 101,6 102,5 101,6 101,9 + 1,00
11 Dog/l978/79 18,05 15,13 101,3 101,4 101,9 101,5 4 0,87

12 Eo/l978 7,43 10,55 99,6 102,5 102,7 101,6 + 1,00
13 130/1978 7,24 11,92 102,5 103,0 . 103,2 102,9 - + 1,00

14 00/1979 8,27 9,11 102,3 102,0 100,3 101,5 + 1,00

15 06/1979 8,06 7,65 99,3 101,7 99,5 100,2 + 0,87

         

Lägst förbrukning uppmättes på en gammal asfaltbetong (Abg), som i

tabell 4 givits index lOO. Mätresultaten bör dock inte tolkas som att

gammal asfaltbetong generellt har lägre förbrukning än ny. Förbrukningen

på en nylagd ytbehandling (Do) var 8-9 % högre än för gammal AB.

Beträffande samband med jämnhetsmått är det svårt att dra någon slutsats.

RMS-värdet för den högsta förbrukningen är dock väsentligt större än för

den lägsta förbrukningen.

Sverige

På uppdrag av vägverket studerade VTI under sommaren 1980 bränsleför-

brukningens variation med avseende på:

0 Ytbehandling jämfört med asfaltbetong

0 Beläggningens ålder

Mätmetodik och mätapparatur finns beskrivna i VTI Meddelande 70.
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Mätningarna är utförda på 21 olika sträckor

o Ytbehandling (Yi) 15 st

0 Asfaltbetong (MAB) 4 st

0 Asfaltbetong (JUS) 2 st

Mätsträckorna är 1 km långa och valda så plana och raka som möjligt. Dessa

kördes tur och retur i tre olika hasigheter. Resultaten av mätningarna

framgår av tabellen nedan.

 

Medelvärdet för bensinförbrukningen på samtliga
mätsträckor med avseende påbeläggningstyp,

1/mil (personbil, torr vägbana

 

Hastighet Yl MAB JUS

60 0,70 0,69 0,68

75 0,79 0,77 0,78

90 0,90 0,89 0,90

      

Bensinförbrukningen är l-2 O/o högre för Yl än för MAB i de olika hastighets-

klasserna.

 

Pågående och planerat arbete

Under 1982 påbörjades studier av bränsleförbrukningen påbeläggningar med

olika spårdjup och under 1983 skall mätningar utföras på vägar med olika

ytojämnheter mätt med SAAB "Road Surface Tester" (RST).

Finland

I en studie (nr 1 i den finskspråkiga referenslistan) som i svensk översättning

har titeln "Inverkan av beläggningstyp och väggeometri på bränsleförbruk-

ning för person- och lastbilar" har följande variabler studerats:
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0 beläggningstyp: Asfaltbetong; Oljegrus; Ytbehandling

0 beläggningens kondition

0 fordonstyp: Personbil; Lastbil

0 backighet

0 kurvighet

Effekten av olika beläggningstyper var följande (asfaltbetong = index lOO):

  

Beläggningstyp Personbil Lastbil

Asfaltbetong 100 100

Oljegrus l02 103

Grus 110 110

Ytbehandling 105 (första året)

lOO (följande år)

     

Konditionsförändringar av slitlagret medförde följande för bränsleförbruk-

ningen:

  

Sliüager Kgngitpns- Personbil Lastbil
forandring

Oljegrus och , 0/

asfaltbetong dållgágød *5 /0

OllegrUS gammal-my * _4 %

      

En reduktion av backighet med 10 m/km medförde en bränslereduktion av 1-

2 0/0 för en lastbil.

I en studie av "Bränslevinst som funktion av ny beläggning" (ref 2 i den

finskspråkiga referenslistan) har bränslemätningar utförts före och efter

åtgärd i form av ny beläggning. Tre försökssträckor har använts i studien.

Det framgår inte vilken typ av beläggning som gällt i före- och efterstudier-

na. Försök har även gjorts att mäta rullmotstånd. Spridningen i erhållna

värden uppges vara ganska stor. Några värden har dock ej redovisats.
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Följande bränslevärden uppmättes:

        

Bränsleförbrukning

Mätplats Tillstånd Före Efter Besparing

Före l/mil 1/mil l/mil 96

Rv 4 Mycket sliten 0,578 0,556 0,022 3,8

Rv 7 Mycket sliten
och Skadad 0,677 0,642 0,035 5,2

Lv 1893 Mycket skadad 0,626 0,605 0,02l 3,4

 

Tre myndigheter-VoV (TVH); Väg- och trafiklaboratoriet (VTT); Outun

Yliopisto- har samarbetat i undersökningar av "Inverkan av beläggningens

kondition på bränsleförbrukningen" (ref 3 i den finskspråkiga referenslistan).

Undersökningarna har utförts med personbil.

Resultatet av undersökningen kan sammanfattas på följande sätt:

0 Grusväg ger 5-30 °/o större förbrukning än nytt oljegrus.

0 Dålig grusväg ger lO-l

o Grusväg ger 10%, oljegrus 2 %, ytbehandling 1% större förbrukning

jämfört med asfaltbetong.

o Konditionsförbättring av oljegrus och asfaltbetong från dålig till excel-
lent ger reduktion av bränsleförbrukningen med 3-7 96.

Sommaren 1982 har TVH utfört före- och efterstudier på 15 sträckor med

asfaltbetong. Resultaten beräknas kunna redovisas 1983.

I en "Jämförelse av asfaltbetong och ytbehandling" (ref 4 i den finskspråkiga

referenslistan) blev resultatet följande:
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Jämförelse- Ytbehandling
mått A525 (SIP)

Ytgrovhet, mm 0,66 2,94

Rullmotstånd 0,016 0,019

Bränsleforbrukning 0,648 0,684
l/mil

Buller, 80 km/h .
(dBCA) 70,9 75,8

Jämnhet, cm/km* 160 193

Däckslitage
mm/1000 km 0,16 0,26

    

* Bumpmätare

De direkta fordonseffekterna ovan avser sannolikt genomgående personbil.

2.3.2 Vägyta - däckslitage

 

Den naturliga däckförslitningen - d v 5 den som uppträder vid normal kör-

ning med bil- är det samlade resultatet av flera komplicerade fysikaliska

förlopp. Enligt en i dag allmänt accepterade uppfattning orsakas däckgum-

mislitaget huvudsakligen av tre processer, som, särskilt då det gäller den

första och tredje processen, förutsätter någon typ av relativ rörelse mellan

däck och vägbanan:

l Nötning

2 Utmattning

3 Valkbildning

VTI MEDDELANDE 349

Kantiga ojämnheter i underlaget (vägbanan) -även
mycket små sådana - skär och river loss slitbanematerial

ur däcket. Friktionen i samband med processen är
vanligen hög.

Avrundade ojämnheter i underlaget utmattar och frag-
menterar slitbanematerialet genom upprepade formför-
ändringar. Den i processen knutna friktionen är låg.

På släta underlag kan mjukt slitbanematerial under in-
verkan av friktionen bilda små valkar eller rullar som
successivt slits bort. Friktionen i samband med proces-
sen är hög.
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De tre processerna förekommer således kombinerade i det totala slitaget.

Förutom att den tredje processens inverkan normalt är betydligt mindre än

de två övriga så är de enskilda bidragen till det totala slitaget svåra att

kvantifiera. Dessutom förekommer interaktioner: så tex bidrar den

nedsättning av hållfastheten hos gummit som uppstår genom utmattning till

att nötningen ökar. Det kan vidare vara värt att påpeka att en viss

relativrörelse mellan däckslitbana och vägbana förekommer även vid s k fri

rullning. Däckets slitbana, som i fritt tillstånd är dubbelkrökt, ska ju plattas

till kontinuerligt i kontaktytan under rullningen och det kan inte ske utan

relativrörelser. Radialdäckets högre miltal än motsvarande diagonaldäcks

förklaras bl a av att sådana rörelser förekommer i mindre utsträckning.

Däckslitagets teori är således ganska komplex, vilket är värt att hålla i

minnet vid bedömning av statistiska undersökningar eller körprov i syfte att

slita däck.

Sverige

Med anledning av diskussionen om att underhålla beläggningar genom. att

utföra ytbehandling i stället för asfaltbetong utförde VTI år 1978 en

undersökning av däckslitaget på dessa två beläggningstyper.

Undersökningen utfördes på nya beläggningar av asfaltbetong (MABST)

respektive ytbehandling (Yi) med stenstorleken 12-20 mm, belägna på väg

nr 34 mellan Brokind och Kisa respektive Skeda Udde och Brokind. På

sträckor av vardera ca 10 kilometers längd kördes två bilar (Volvo 244,

försedda med slanglösa stålradialdäck 175SR 14, fabrikat Gislaved) uppre-

pade gånger fram och åter. Hastigheten hölls konstans vid 90 km/h. Per

dag kördes ca 300 km. För att eliminera inverkan av eventuella skillnader

mellan bilarna och förarnas körsätt skiftades bilar mellan de båda sträckor-

na efter 600 km körning och förare mellan de båda sträckorna efter 300 km

körning. Samma däck användes givetvis hela tiden på respektive sträcka och

med oförändrad position på bilarna.

Bilhjulen vägdes före körning och efter ca 2000, 4000 och 6000 km körning.

Följande värden på hjulens genomsnittliga viktminskning i gram erhölls:
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Beläggningstyp Körsträcka (km)

2000 4000 6000

Asfaltbetong (MABST) 51 84 122

Ytbehandling (Yi) 69 121 180

Kvot mellan vikt- 1,35 1,40 1,48
minskn Yl/MABST

      

Det är förmodligen betydelsefullt att det var fråga om nya beläggningar.

Två år senare gjorde VTI en motvarande undersökning på några äldre

beläggningar som utsatts för trafik under några år. De nyssnämnda

beläggningarna var ej i sådant skick att de lämpade sig för fortsatta studier

av däckslitage, utan ett par andra beläggningar måste utväljas.

En 10 km-sträcka med asfaltbetong (MABIZT), lagd år 1973 och sedan utsatt

för ca 40 000 000 axelöverfarter, belägen på väg E4 mellan Mjölby och

Väderstad, och en 10 km-sträcka med ytbehandling (Yi max stenstorlek

l6 mm) utförd 1977 och sedan utsatt för ca 4000 000 axelöverfarter,

belägen på väg 209 mellan Norrköpings gräns och Östra Husby, utvaldes för

den nya undersökningen. Denna utfördes på samma sätt som den tidigare

undersökningen, dock var den dagliga körsträckan ca 250 km.

Följande värden på hjulens genomsnittliga viktminskning i gram erhölls:

   

Beläggningstyp Körsträcka (km)

2000 4000 6000

Asfaltbetong (MABlZT) 28 51 72

Ytbehandling (Yi) 48 90 122

Kvot mellan vikt- 7 1,71 1,76 1,69
minskn Yl/MABIZT

      

Absolutvärdena på däckslitaget tyder på att de äldre beläggningarna ej sliter

så mycket som de nylagda. Man bör dock beakta att det ej är samma

beläggningar i olika förslitningstillstånd som studerats, varför bestämda

slutsatser om däckslitagets beroende av beläggningars ålder ej kan dras.
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I båda fallen visar resultaten att ytbehandling sliter däck väsentligt mer än

asfaltbetong. Betydande osäkerhet råder dock om de uppmätta skillnaderna

är helt, eller ens till största delen hänförliga till olikheten i beläggningstyp.

I första fallet - då det var fråga om nya beläggningar - är det tveksamt om

den geometriska standarden på de två vägarna verkligen var tillräckligt lika,

och i det andra fallet var skillnaden i linjeföring betydande. Dessutom var

ju som påpekats asfaltbetongbeläggningen tio gånger mer använd än ytbe-

handüngen.

Undersökningstekniskt är det klart att väl planerade körprov av denna typ

kan avspegla det naturliga slitaget på ett riktigt sätt, men proven blir också

mycket kostsamma och tidskrävande, särskilt om man vill upprepa dem t ex

på vägytor med olika textur.

VTI tillverkade därför en enaxlig släpvagn med två utåt ställbara (toe out)

hjul för att åstadkomma förhöjt däckslitage. ' Genom utåtställningen av

hjulen (#0 avdrift) på släpvagnen erhölls samma däckslitage som vid vanlig

bilkörning en hundra gånger längre sträcka.

Jämförelser utförda med mätvagnen mellan beläggningar med olika textur

blev dock av fler anledningar inkonklusiva. Visserligen fick man ett väl

mätbart slitage på kort tid men santidigt accentuerades inverkan av

varierande försöksbetingelser, framför allt temperatur och nederbörd. En

än viktigare anmärkning är emllertid att mätvagnens princip inte är riktig:

Antag att man vill jämföra däckslitaget på två vägsträckor som inte skiljer

sig ifrån varandra i annat avseende än vägytans textur. En rättvis

jämförelse fordrar då att kravet på "lika transportprestation" på båda

sträckorna är tillgodosett d v 5 att hastigheten är lika. Detta innebär att en

bättre överensstämmelse med verklig körningerhålles om vagnen arbetar

med konstant kraft i stället för som nu med konstant avdrift.

En komplettering av vagnen för mätning av däckslitaget vid "lika transport-

prestation" är emellertid möjlig. Grosch och Schallamach har tagit fram en

formel för däckslitaget W kg/m
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Wz'YopofoS

där

Y : specifik Slitage, kg/nm "slipenergi"

p = däcket elasticitet c3/0

f = lutningen av sambandet mellan friktionskraften och slipet

S = slip (under slip inbegrips också avdrift)

Om man beaktar att f- 5 betyder friktionskraft ser man att Groschs och

Schallamachs formel säger att däckslitaget helt enkelt är proportionellt mot

omsättningen av slipenergi. Man ser här att det nyss nämnda villkoret för

mätvagnen på lika transportprestation ( konstant kraft) endast ger lika

däckslitage om slipet är detsamma.

Slip för hjulen på ett fordon under drift orsakas av krafterna för framdriv-

ning, bromsning eller kurshållning. Kraftekvationerna för ett fordon ger

således möjlighet att med Groschs och Schallamachs uttryck ställa upp en

modell för beräkning av däckslitaget där körhastighet, vägens linjeföring,

fordons- och däckuppgifter utgör indata.

VTI har formulerat en sådan modell och prövat den preliminärt på den

förutnämnda körproven med bil. Eftersom specifika slitaget inte är känt får

man bara förhållandet mellan slitagen för olika texturer. Hittills har inte

beräkning och verklighet stämt särskilt väl överens. Modellen ska emeller-

tid kontrolleras ytterligare med hänsyn till några felkällor:

0 Vändningarna vid körproven med bil förvränger det experimentella
resultatet.

o Modellen tar inte hänsyn till accelerationer och retardationer som
förekommit under experimenten.

0 Modellen beaktar inte inflytande av temperaturen i kontaktytan. Tem-
peraturen stiger med ökat slip och ökar specifika slitaget. Ett närmande

mellan experimentella data och beräkningar kan kanske erhållas om man
ansätter däckslitaget proportionellt mot 53 i stället för 52. Det är
troligt att den minskning av totala däckslitaget man konstaterar vid regn
beror på avkylning av kontaktytan och därmed minskning av specifika
slitaget.
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I Finland har också komparativa studier av däckslitaget gjorts med avseende

på asfaltbetong respektive ytbehandling som redan framgått av tabellen på

sid 21. Som synes i den tabellen tycks ytbehandling resultera i ett 63 0/o

större däckslitage, dvs ungefär samma förhållande som framkom i de

svenska undersökningarna. Den tveksamhet om giltigheten av desvenska

resultaten, som vi uttryckt, råder också beträffande de finska undersök-

ningsresultaten. Kan man vara säker på att inte skillnader i väggeometri

spelat en viktig roll för den uppmätta skillnaden i däckslitage vid körproven

på de olika vägbeläggningarna?

Det kan slutligen nämnas att vägverket i Sverige planerar att i Finland

studera däckslitage i simulator. Denna består av ett roterande hjul i en

trumma som nöts mot olika beläggningstyper fästa på insidan av trumman.
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BEHOV AV YTTERLIGARE FORSKNING

Hittills vunna forskningsresultat i Norden tyder inte på att dramatiska, eller

ens avsevärda negativa effekter på de viktigaste trafikantkostnaderna - res-

tidskostnaderna, olyckskostnaderna och drivmedelskostnaderna-följer av

måttligt minskad jämnhet hos vägytan, d v 5 av sådana grader av ojämnhet

som kunnat studeras i Norden. Det betyder dock inte att det nödvändigtvis

vore samhällsekonomiskt olönsamt att höja den genomsnittliga vägytstan-

darden på vägarna, även om återstående trafikantkostnader uppför sig på

samma sätt. Den dominerande andel som de totala trafikantkostnaderna

utgör av de totala kostnaderna för vägtransporter gör att mycket små

förändringar av trafikantkostnaderna p g a standardförsämring kan motivera

vägunderhållsåtgärder. Problemet är att effekterna kan vara så relativt

små, att de knappast är mätbara. Andra faktorers (än vägytans tillstånd)

inverkan är inte möjlig att konstanthålla annat än i högst speciella experi-

mentsituationer.

Å andra sidan tyder vissa resultat på att däckkostnaderna kan vara betydligt

känsligare för en försämring avvägytans standard än ovannämnda trafikant-

kostnadsposter. Det är ju också en viss logik i detta förhållande. Däcken är

jämte fjädringen "bufferten" mellan väg och fordon/trafikant, som har till

uppgift att absorbera de värsta effekterna av ytojämnhet. Man skulle då

kunna förvänta sig att resterande fordonskostnader uppvisar en relativt

mindre känslighet för förändringar av vägytans standard.

Stora FoU-resurser har satsats i Kenya, Brasilien och Indien för att

fastlägga samband mellan fordonskostnader och vägytans beskaffenhet. Det

märkligaste med de redovisade resultaten är att effekten på det allmänna

fordonsslitaget av ytojämnhet tycks vara mycket stort, ja t o m större än

effekten på däckslitaget. En stor del av undersökningarna har emellertid

koncentrerats till grusvägar och faller därför utanför den avgränsning som

givits NÄT-projektet. Man måste vidare fråga sig i vilken utsträckning som

resultaten från belagda vägar i dessa länder är tillämpbara på de förhållan-

den som råder i Norden. Beläggningsstandarden är i allmänhet högre i de

nordiska länderna och det är okänt om de funna sambanden är valida i den

del av variationsområdet där det empiriska underlaget är litet. Vidare så kan

skillnader i klimat, körsätt, fordonstyper och skötsel av fordon starkt
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påverka sambandens utseende. De mycket begränsade kunskaperna om väg-

ytans inflytande på fordonskostnaderna under nordiska förhållanden tyder på

att det inte tillnärmelsevis är så stort som en tillämpning av resultaten från

Kenya, Brasilien och Indien skulle ge vid handen. Eftersom kostnaden för

fordonsslitaget är en så pass stor del av den totala trafikantkostnaden är det

mycket viktigt att skapa klarhet på denna punkt.

Utveckling av fordonskostnadsmodell för utvärdering av existerande empirik

 

Högsta prioritet inom NÄT-projektet bör därför ges arbete med att ta fram

samband mellan fordonskostnader och vägytan, som är tillämpliga på belag-

da vägar i Norden. För att skapa möjligheter att så mycket som möjligt

utnyttja den "dyrköpta" empiriska kunskapen, som erhållits genom undersök-

ningarna från Kenya, Brasilien och Indien, så bör arbetet inledas med en

teoretisk genomgång. Utifrån en "konsistent" teori bör därefter existerande

empiriska resultats tillämplighet för nordiska förhållanden kunna bedömas

säkrare, varefter behovet av' speciella empiriska studier i de nordiska

länderna kan preciseras. Det förefaller ändamålsenligt att i denna fas av

forskningsarbetet greppa hela fordonskostnadskomplexet, d v 5 inte endast

fordonsslitagekostnaderna utan också bränsleförbrukningens och däckslita-

gets beroende av vägytans tillstånd. Ett krav på den teoretiska modellen

som bör ställas är att den skall kunna förklara inte endast de empiriska

resultat som uppnåtts utom Norden, utan också resultaten av nordiska

undersökningar av fordonskostnadskomponenter, som ju i huvudsak är be-

gränsade till drivmedel och däck. T ex om man finner en teoriansats som är

tillfredsställande förenlig med såväl utomnordisk som nordisk empirik gäl-

lande bränsleförbrukningens och däckslitagets samband med vägytans egen-

skaper, så förbättras förutsättningarna för att på ett trovärdigt sätt via en

teoretisk modell kunna överföra utomnordiska empiriska resultat beträffan-

de fordonsslitaget till nordiska förhållanden.

Fordonskostnadsprojektet bör läggas upp så att under första året modellut-

vecklingen och den åtföljande utvärderingen av existerande empirik utförs.

Beroende på utfallet av denna utvärdering skall sedan en bestämd inriktning

av den empiriska fasen i projektet kunna väljas. På detta stadium är det

inte möjligt eller lämpligt att säga om det är bränsleförbrukningens,
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däckslitagets, eller fordonsslitagets samband med vägytans egenskaper som

man bör satsa empiriska undersökningsresurser på, även om naturligtvis

mycket talar för att det sistnämnda undersökningsobjektet bör prioriteras. I

bilaga 1 finns en utförligare beskrivning av fordonskostnadsprojektet.

Analys av olika ansatser till komfortvärdering med avseende på empirisk

forskningsbarhet

 

I andra hand vid sidan av fordonskostnadsprojektet anser vi att maninom

NÄT-projektets ram bör satsa på ett hittills mycket styvmoderligt behandlat

problem - trafikanternas värdering av komfortvariationer betingade av olika

tillstånd hos vägytan.

När man började studera vägars ojämnheter för att fastställa krav på

jämnheten utgick man från trafikanternas upplevelser av obehag. Den

tidigare omtaltade PSI (Present Serviceability Index) är grundad på såväl

mätningar av vägars ytstandard (ojämnheter, spår m m) och dels en klassifi-

cering av vägens "tjänlighet" (Serviceability) utifrån praktiska körprov. I

Sverige har en omfattande forskning utförts beträffande sambanden mellan

vägars ojämnheter och försökspersoners komfortupplevelse då de färdas på

vägen (Magnusson, Arnberg 1976, Magnusson, Arnberg, Pettersson 1977).

Kunskapen om olika metoder att mäta vägars ojämnhet och hur olika

mätetal överensstämmer med trafikanternas komfortupplevelse är således

god. Däremot är kunskapen om vilket monetärt värde man skall tillmäta

olika komfortnivåer mycket bristfällig. Denna kunskap är nödvändig för att

kunna göra en samhällsekonomisk bedömning av den optimala jämnhetsstan-

darden.

Grundtanken bakom detta projektförslag är mycket enkel: Om det nu visar

sig, som framför allt Brasilienstudien tyder på, att trots däckens och

fjädringens vibrationsabsorberande buffertfunktion, fordonsslitaget p g a yt-

ojämnhet ändå är avsevärt, kan man sannerligen ställa frågan om inte förare

och passagerare (och gods på lastbilar) far minst lika illa av körning på

ojämna vägar. Kostnaderna för fordonsslitaget tar sig uttryck dels i ökade

reparationskostnader, och dels i förkortad livslängd för fordonen. Analogin
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till trafikantkostnaderna för diskomfort kan uppenbarligen inte fullföljas,

utan det gäller att värdera trafikanternas upplevelse av diskomfort. Från

den omfattande forskningen om restidsvärdering har det framkommit att

trafikanternas värdering av restid är mycket olika beroende på de yttre

omständigheterna under vilka en restimme förbrukas. Exempelvis väntetid

vid en busshållplats värderas (i negativ bemärkelse) ungefär tre gånger högre

än tid under bussfärden och det har också framkommit att bilrestid är

genomsnittligt sett förenat med en lägre tidskostnad än restid med kollek-

tiva färdmedel. I den teoretiska diskussionen av tidsvärdering är det vanligt

att man uppfattar den slutliga kostnaden för tid som förbrukats i en viss

aktivitet som bestående av två komponenter - alternativkostnaden och det

(positiva eller negativa) värde man åsätter den ifrågavarande aktiviteten

jämfört med den alternativa. En timmes bilfärd till sommarstugan på en

ojämn väg, och en timmes bilfärd till sommarstugan på en jämn väg kan, allt

annat lika, antas ha samma alternativkostnad. Den slutliga tidskostnaden

för de två restimmarna kan dock skilja sig avsevärt efter att hänsyn tagits

till komfortfaktorn. Med tanke på restidskostnadens stora andel i totalkost-

naderna för vägtransporter, behövs inte en procentuellt sett särskilt stor

skillnad mellan timkostnaden på en ojämn väg och timkostnaden på en jämn

väg för att komfortaspekten skall bli högst intressant.

Att problemet att värdera färdkomfort med avseende på vägytans egenskap-

er är relevant, är det ingen tvekan om. Frågan är om det är ett

forskningsbart problem. I bilaga 2 skisseras några tänkbara ansatser till

empiriska studier av komfortvärdering. Vi föreslår att ett projekt startas

med uppgift att parallellt med litteraturstudier gå igenom olika ansatser till

komfortvärdering och undersöka-om möjligt genom pilotstudier-vad de

praktiska möjligheterna är till meningsfulla empiriska undersökningar av

vägtrafikanters värdering av komfortupplevelse med avseende på vägytans

beskaffenhet.

Några kommentarer till varför trafikolyckor och hastighet ej är inkluderade

i programmet

 

Vi anser att de två ovan föreslagna projekten - "fordonskostnadsprojektet"

och "komfortvärderingsprojektet"- är väl så stora att hela budgeten tas i

anspråk. Vi vill ändå ge några kommentarer till varför varken trafiksäker-
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hets- eller hastighetseffekterna av olika egenskaper hos vägytan har före-

slagits till studieobjekt i programmet.

Som framgått av redovisningen i avsnitt 2 har vissa studier av samband

mellan å ena sidan beläggningstyper och beläggningstillstånd och å andra

sidan trafikolyckor utförts, och fortsättningsstudier pågår för närvarande i

Sverige och Finland. Utanför Norden har studier utförts av samband mellan

olyckor och friktion vid vått väglag. Den samlade kunskapen från dessa

studier är att en låg friktion (< ca 0,4) har visat sig ge upphov till en

signifikant ökning av olyckorna. Flera undersökningar visar även att

ytbehandling av vägavsnitt med ett högt antal våtolyckor kraftigt minskar

dessa. Det finns emellertid starka skäl att ifrågasätta resultat från den

senare typen av undersökningar p g a bristfälliga undersökningsmetoder.

Den samlade kunskapen om samband mellan vägytan och olyckskostnaderna

är således mycket bristfällig, varför detskulle förefalla rimligt att föreslå

en omfattande FoU-insats inom detta område. Meningsfulla studier av

samband mellan trafikolyckor och vägyteegenskaper förutsätter emellertid

att vägytans standard (ojämnheter, spår, textur, friktion m m) finns uppmätt

och ajourhålls för mycket stora vägnät. En snabb utveckling pågår fn av

dessa mät- och informationssystem. Det är därför klokt att avvakta något

år innan forskning angående samband mellan vägytans egenskaper och

olyckskostnader påbörjas.

När det gäller hastighetens beroende av vägytans egenskaper, kan följande

framhållas.

För det första tycks sambandet mellan en belagd vägytas egenskaper och

restiden vara svagt. För det andra kan det hävdas att från trafikekonomisk

synpunkt spelar det ingen större roll om medelhastigheten ökar något vid en

beläggningsförbättring. På grund av fordonskostnadernas liksom olyckskost-

nadernas relativt starka positiva hastighetsberoende i det hastighetsintervall

som förekommer på landsvägar, så kommer tidsvinsten, att ätas upp av

fordonsskostnads- och olyckskostnadsökningar (som följer av hastighetsök-

ningen). Om det däremot kan visas att ökad vägytestandard har en direkt

(givet hastigheten) reducerande inverkan på fordonskostanderna är det högst

intressant för frågan om vägbeläggningsförbättringar. Det är ju det

problemet som tas upp i det ovannämnda fordonskostnadsprojektet.
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1+ BUDGETFÖRSLAG

Följande preliminära specifikation av resursanspråken gjordes i en ansökan

till NÄT i juni 1982.

  

1983 1981;

1. Uppgifterna för styrgruppens sekreterare inklu- 70 90
sive utskrift av slutrapport

2. Fordonskostnaderna och vägytans beskaffenhet 200 0
- teori och utvärdering av existerande empirik

2bl. Validering av samband mellan vägytans be- 0 0-100
skaffenhet och bränsleförbrukningen

2b2. Validering av samband mellan vägytans be- 0 0-100
skaffenhet och däckslitage

2b3. Validering av samband mellan vägytans be- 0 0-100
skaffenhet och fordonsslitage i övrigt

3. Restidskostnaden per timme ("tidsvärdet") och 200 70-200
vägytans beskaffenhet

4. Trafikolyckor och vägytans beskaffenhet - 20 30
- bevakningsprojekt .

Summa 490 490

x 1000 NOK

Under den avslutande fasen av programarbetet har vi tyckt att vissa

revideringar är motiverade.

För det första anser vi nu att det inte är ändamålsenligt att plottra bort

resurser genom små projekt, och för det andra tycks det inte nödvändigt att

avsätta speciella medel för en "sekreterare" utan samordningsarbetet bör

finansieras av medel från delprojekten. Den bärande idén i ovanstående

preliminära budgetförslag finns dock kvar i det slutliga förslaget: Under

första året bör man i båda projekten göra en grundlig genomgång och

utvärdering av empiriska ansatser och resultat, dels för att helt kunna

tillgodogöra sig på andra håll vunna erfarenheter, och dels för att kunna

göra en riktig bedömning av hur andra årets mer direkt empiriskt inriktade

forskning bör bedrivas i respektive projekt. Det förefaller därför riktigare
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att som i det slutliga budgetförslaget nedan inte göra några markeringar alls

av hur andra årets resursfördelning borde vara. Det ligger i sakens natur att

det är något som man lämpligen tar defintiv ställning till i slutet av första

året.

REVIDERAT BUDGETFÖRSLAG

 

Projekt 1983 1984

 

Utveckling av fordonskostnadsmodell för 300 0
utvärdering av existerande empirik

Empiriska studier av fordonskostnader 0-490
och beläggningstillstånd

  

Analys av olika ansatser till komfort- 190 0
värdering med avseende på empirisk forsk-

ningsbarhet

Empirisk studie av komfortvärdering 0-490

Totalt 490* 490

x l000 NOK

 

* Detta belopp har pga prisutvecklingen ändrats till 534 000 NOK.
Beloppet för l984 kommer att omräknas på motsvarande sätt.
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UTVECKLING AV FORDONSKOSTNADSMODELL FÖR UTVÃRDERING AV

EXISTERANDE EMPIRIK

1 INLEDNING

Trafikantkostnaderna utgörs av olycks-, restids- och fordonskostnader. For-

donskostnaderna utgör enligt svenska beräkningar och värderingar den

största delkostnaden. Det är dock inte en delkostnads absolutnivâ som är

intressant i detta sammanhang utan kostnadsförändringen som funktion av

förändring av en vägytas egenskaper. Begreppet fordonskostnader står i sin

tur som ett överordnat begrepp för ett antal delkostnader. Delkostnader av

intresse i detta sammanhang är bränsleförbrukning, däcksiitage, reparations-

kostnader och värdeminskning. Reparationskostnader och värdeminskning är

till viss del uttryck för samma sak.
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2 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ORSAK OCH VERKAN AVSEENDE

UPPKOMST AV FORDONSKOSTNADER

2.1 Fordonskostnader - syStemsyn

 

Uppkomst av fordonskostnader kan sägas ske genom samverkan mellan ett

antal komponenter - fordon, förare och yttre betingelser. De yttre

betingelserna utgörs bl a av väderleksförhållanden samt väg- och trafikmil-

jö. I det här aktuella projektetär det främst vägmiljön som är av intresse.

Vägmiljön kan i sin tur indelas i geometrisk standard och egenskaper hos

vägytan.

Hittills utförda studier avseende samband mellan fordonskostnader och

vägytans egenskaper har i allmänhet tillgått så att man "låser" alla

komponenter utom den man vill undersöka. I praktiken är en sådan låsning

nästan omöjlig att genomföra. Man får alltid in effekten av ytterligare

någon eller några variabler som man ej avsett att studera.

Ett aiternativ till det sätt som hittills använts för att undersöka samband

mellan fordonskostnader och vägmiljö skulle kunna vara att i stället

kartlägga den kedja av orsaker och verkningar som resulterar i fordonskost-

nader. Ett sådant alternativ skulle medföra många fördelar:

o Ökad möjlighet att studera inverkan av de enskilda variablerna.

o Ökad användbarhet för varje enskilt samband d v 5 ett framtaget sam-
band kan utnyttjas för beskrivning av flera delkostnader.

0 Ökad generaliserbarhet d vs man kan beräkna kostnadsnivån för viss

vägyteegenskap för olika värden på övriga variabler.

Den momentana fordonskostnaden kan sägas uppkomma i två steg. I ett

första steg utsätts fordonet för krafter och påkänningar. I ett andra steg

förorsakar krafterna och påkänningarna kostnader. Då ett fordon kör mellan

två punkter kan de yttre betingelserna variera inom ett brett intervall. En

förändring av vägytans egenskaper på ensådan sträcka kan i olika delavsnitt

längs sträckan ge helt olika effekter, både absolut och relativt. Effekten

kommer också att variera mellan olika fordonstyper. För att få sträckkost-

nader krävs därför ett tredje steg, en form av integrering för hela sträckan

för ett antal representativa fordon.
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2.2 Motstånd och påkänningar

Rullmotstånd. Motståndet uttrycks som en relativ del av den normalkraft

 

som verkar på ett däck. Merparten av detta motstånd förklaras av

hysteresisförluster. Hysteresisförlusten på envägyta som inte deformeras

kan uttryckas som differensen mellan två arbeten: (Det arbete som åtgår

för att deformera ett däck) - (Det nyttiga arbete som det deformerade

däcket uträttar då det strävar efter att återta sin normalform). Det är

rimligt att antaga att en "sämre" vägyta ger en större deformation och

därmed ett högre rullmotstånd. Rullmotståndet är hastighetsberoende. Det

nettomotstånd som är en följd av att däck tvingas till vertikalrörelse som

följd av ojämnheter i vägytan inräknas i rullmotståndet enbart i form av den

komponent som är en följd av ökad däckdeformation.

Fjädring och stötdämpare. För ett fordon av viss typ gäller att däcken kan

 

absorbera vägojämnheterl) av viss karaktär och storlek då fordonet körs

inom visst hastighetsintervall. Man kan inte generellt påstå att ett däck på

ett visst fordon kan absorbera ett visst register av ojämnheter utan detta

register samvarierar med hastighet. Sådana ojämnheter som inte kan

absorberas resulterar i en vertikalrörelse för hjulet. Om accelerationen i

rörelsen är tillräckligt stor uppstår sammanpressning och expansion av

fjäder och/eller stötdämpare. Vertikalrörelsen som medför att fjäderns

form förändras medför alltid energiomvandling i fjäder och stötdämpare.

Den omvandlade energimängden motsvarar en del av den energi som åtgår

för framdrivning. En annan del av den energimängd som överföres till

fjädrarna och stötdämparna kan återvinnas för framdrivning. Återvinning av

fjäderenergi kan ju ske om fjäderexpansion sker i "nerförsbacke" i en

vägojämnhet. Resterande fjäderenergi liksom sådan vertikalrörelse av hjul

som inte medför förändring av fjäderform överföres till karossen som ges en

vertikalrörelse.

Luftmotstånd. Motståndet är en funktion av luftens täthet, en form -

 

konstant (CD), den projicerade tvärsnittsarean mot ett plan vinkelrätt mot

färdriktningen och den resulterande vindhastigheten parallell med färdrikt-

 

l) Vägojämnhet definieras i denna bilaga som yttextur samt vad som
traditionellt inklusive i begreppet vägojämnhet.
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ningen. Vägytan kan tänkas påverka formkonstanten genom att vertikalrör-

else av bilkarossen försämrar den laminära strömningen och resulterar i ett

ökat luftmotstånd. Vertikalrörelse hos bilkarossen medför också att den

projicerade tvärsnittsarean ökar. Enligt (Velinsky, White) skulle exempelvis

formkonstanten vara 20 0/0 större om vägytan är "rough" jämfört med om den

är "smooth".2) Betydelsen avdet ökade luftmotståndet på sämre Vägytor är

sannolikt mindre än det angivna procentvärdet eftersom dåliga Vägytor

medför en hastighetsreduktion. 1)

Sidkraft. Denna kraft ger via indirekt verkan upphov till ett motstånd.

Bilföraren måste balansera ut sidkraft genom att skapa en motkraft.

Motkraften skapas genom att hjulen vrids något relativt färdriktningen. Det

motstånd som på detta sätt uppkommer genom horisontalkurvatur och

vägens sidolutning kan beräknas enkelt med befintlig teori och kända

däckdata.

Accelerations- och retardationskrafter. Detta "motstånd" är naturligtvis

 

helt känt om accelerations- eller retardationsnivån är känd. Dessa orsakas

normalt av vägens geometri och trafikinteraktioner men kan även orsakas av

att vägytan punktvis är så dålig att man tvingas till inbromsningar. Det är

viktigt att dessa krafter ingår vid utvärdering av betydelsen av vägytans

egenskaper för de totala fordonskostnaderna. Vägytor i ett sådant tillstånd

att de medför inbromsningar medför sannolikt en dramatisk ökning av

fordonskostnaden.

Lutningskrafter. Ökat effektbehov i motlut och reducerat behov i nerförs-

 

lut. Den resulterande effekten av vägytans egenskaper, speciellt uttryckt i

relativa tal men även uttryckt i absoluta tal beror till viss del på

lutningskrafterna.

Den givna beskrivningen av hur rullmotstånd, fjäderförluster och luftmot-

stånd samvarierar med vägytans tillstånd stöds bl a (Velinsky, White).

 

1) CD är också en funktion av vindstyrka, vindriktning relativt färdriktning
och färdhastighet.

2) Effekten av större projicerade yta ingår sannolikt i dessa 20 0/o.
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2.3 Fordonskostnader som funktion av krafter och påkänningar

2.3.1 Bränsleförbrukning

 

Den momentana bränsleförbrukningen bestäms av motorvarvtal och av

motorn utvecklat vridmoment. För ett givet motorvarvtal, vilket ges av

fordonshastighet och aktuell växel, kompenseras ett ökat yttre motstånd av

ett ökat vridmoment från motorn. Effektuttaget är en linjär funktion av

vridmomentet. Om den s k specifika bränsleförbrukningen hade varit en

konstant skulle en motståndsökning, vid oförändrad hastighet/motorvarvtal

alltid ge samma absoluta tillskott till bränsleförbrukningen oberoende av

storleken på övriga motstånd. Specifik bränsleförbrukning är dock inte

någon konstant utan varierar i allra högsta grad.

Ex. En vanlig personbil med tjänstevikt mellan 900-1000 kg har på rak,
plan, horisontell väg vid en hastighet motsvarande ett motorvarvtal av
3000 r/min en spec. förbrukning av ca300 gr/kWh. Om motståndet
ökar 10 c3/0 med oförändrat motorvarv minskar specifik förbrukning med
ca 7 0/0 d v 5 den resulterande procentuella bränsleförändringen blir

(1,1 x 0,93 - 1,0) x 100 = + 2,3 %. Ju större grundmotståndet är desto
mindre blir den relativa förändringen av specifik förbrukning. Av
detta exempel bör man kunna dra slutsatsen att det inte är lämpligt

att enbart mäta bränsleförbrukning i en geometrisk vägmiljö (= _63_
motståndsnivå) med en mätbil (= unikt samband mellan spec. förbruk-
ning och motstånd)_och använda sådana mätresultat för att dra
slutsatser generellt för alla vägmiljöer. Metodiken för omräkning av
motstånd till bränsleförbrukning kan betraktas som helt känd, se ex
(Hammarström, Karlsson 1981).

2.3.2 Däckslitage

Någon exakt kunskap om betydelsen av olika vägmiljövariabler för storleken

av däckslitage existerar inte i dagsläget.. Det handlar i stället om teorier

som i större eller mindre utsträckning accepteras. Den i föreliggande

meddelande beskrivna modellen (se sid 25), utvecklad av Grosch och

Schallamach, måste betraktas som mycket tilltalande eftersom den förkla-

 

l) Uttrycks i gram bränsle/kilowattimme. Ett direkt mått på motorns
verkningsgrad.
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rar hur däckslitaget beror av vägeometri, fordon och förarbeteende. Vad

som inte förklaras är det s k specifika slitaget. Det specifika slitaget beror

på vägytans egenskaper och av väderleksförhållanden. Kostnaden för

däckslitage är relativt liten jämfört med bränslekostnaden. Däremot är den

relativa kostnadsvariationen mellan olika miljöer flera gånger större för

däck än för bränsle. Skillnaden är så stor att även uttryckt i kronor kan

däckslitagekostnaden variera mer än bränslekostnaden.

Om Grosch och Schallamachs modell kan betraktas som korrekt kan förut-

sättningarna för att beräkna respektive mäta däckslitage betraktas som

goda. Vid mätning av däckslitage på väg kan ju modellen användas för att

ex. normera bort inverkan av hastighet och väggeometri så att man kan_

särskilja själva yteffekten.

VTI arbetar på uppdrag av Statens vägverk med validering och kalibrering av

den beskrivna däckslitagemodellen (Ohlsson, Lidström 1982).

2.3.3 Reparationskostnader

 

Det kan vara lämpligt med en indelning av fordonets komponenter .i två

grupper:

A. Samtliga komponenter fr 0 m fälg t o m fästet för fjäder och stöt-

dämpare i karossen.

B. Övriga komponenter.

Inom grupp A finns två huvudorsaker till reparationsbehov:

l. Vertikalrörelser av hjulet, vilka inte är större än att de kan tas upp av
fjäder och stötdämpare. Orsakar ett långsamt åldrande och förslitning
av komponenterna i hjulupphängningen. Kan till slut medföra att

komponenter går sönder inom detta påkänningsintervall men också att
gränsen för typ 2, nedan, sänks.

2. Vertikalrörelser så stora eller av sådan typ att de inte klaras av fjäder
och stötdämpare, kan vara i form av genomslag. Risk för att
komponenter "går sönder".
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Komponenter i grupp B utsätts snarast enbart för en långsam förslitning

eller åldrande som funktion av de krafter som inte tas upp av fjäder och'

stötdämpare. VTI har på uppdrag av VV utfört ett planprojekt om

fordonsslitage där ett forskningsprogram föreslås (Magnusson 1981).

Det mest naturliga sättet att definiera reparationskostnadsbegreppet är, per

komponent, den relativa andel av komponenten som förslits per körd

sträckenhet multiplicerat med utgiften för att ersätta komponenten. I dag

tillgänglig information om reparationskostnader är i stort sett uteslutande i

form av direkta utgifter för reparationer.

Kunskapsnivån avseende reparationskostnaders samvariation med vägytans

tillstånd måste f n betraktas som dålig.

2.3.4 Värdeminskning

Värdeminskning definieras traditionellt som förändring av ett fordons för-

säljningspris som funktion av tid och körsträcka. Vägytans egenskaper

påverkar värdeminskningen genom förslitningen av fordonen. Om repara-

tionskostnaderna motsvarar den del av förslutningen som åtgärdas är värde-

minskningen mera en funktion av den förslutning som inte åtgärdas utan

bara resulterar i förkortad livslängd.

Kunskapsnivån beträffande samband mellan Värdeminskning och vägytans

egenskaper är i stort sett lika med noll.
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3 FÖRSLAG TILL UPPLÄGGNING AV FORSKNINGSARBETE

3.1 Allmänt

Programkommittén för NÄT-projektet har beslutat att framtagna samband

inom projektet skall avse sommarförhållanden. Mot bakgrund av att

projektet avser nordiska förhållanden föreslås en utvidgning i form av att

sommarförhållanden ersätts med barmarksförhållanden.

Fordonskostnadssambanden bör så långt det är möjligt uttryckas i form av

fysikaliska storheter. Därigenom undviks problem med olika prissättning

och skatter i de olika länderna.

Framtagande av nya fordonskostnadssamband kan huvudsakligen ske på två

sätt:

a) Samma typ av studier som hittills utförts men med ett viktigt tillägg:
känslighetsanalys m a p hur effekten kan variera mellan olika geome-
triska vägmiljöer och mellan olika fordonstyper. Den slutliga produkten

skulle då vara samband mellan fordonskostnader och vägytans egenskaper
för en vägmiljö, ex. rak, plan och horisontell väg, samt för ett medelfor-
don. Dessa samband skulle kompletteras med korrigeringsfaktorer för
olika geometriska miljöer och typfordon.

b) Efter en uppläggning motsvarande avsnitt 2 i denna bilaga d vs man
beräknar i ett första steg krafter och påkänningar, i ett andra steg
beräknas fordonskostnader som funktion av krafter och påkänningar och i
ett slutligt tredje steg integreras "punktkostnader" över en sträcka.

En uppläggning enligt alternativ b) medför bl a den fördelen att man kan

beräkna kostnaden för godtyckligt fordon i godtycklig vägmiljö. Den

tekniska utvecklingen av fordonen gör ju att samband enligt alternativ a)

efter viss tid blir helt inaktuella. Med alternativ b) behöver endast

fordonsdata justeras för att aktuella samband alltid skall kunna tas fram.

De olika topografiska förhållandena i de nordiska länderna och därav

följande skillnader i geometrisk vägstandard talar också för en uppläggning

enligt alternativ b).
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3.2 Krafter och påkänningar

 

De krafter och påkänningar som skall kunna beskrivas är följande:

0 Rullmotstånd i hjulets rörelseriktning. Motståndet skall motsvara effek-
ten av deformation och hastighet.

0 Motstånd eller effektförlust i ett system bildat av hjulets massa, fjäder
och stötdämpare. Beskrivningen skall både kunna användas för beräkning
av effektförluster samt påkänningar i systemet.

i Vertikalrörelse hos samt påkänningar i karossen.

0 Luftmotståndstillskott orsakat av turbulens och eventuellt större resul-

terande projicerad frontarea.

o Retardationer och accelerationer som funktion av vägytans tillstånd.

En grundprincip för arbetet skall vara att krafter och påkänningar så långt

det är möjligt skall kunna beräknas med kännedom om vägytans egenskaper,

övrig vägdata, fordonsdata samt uppgifter om hastighet och acc/ret.

I den utstäckning som kompletterande mätningar behöver utföras ges här

exempel på ansatser enligt vilka studier skulle kunna utföras.

Rullmotstånd

 

a) Välj ett frirullande hjul. Montera kraftgivare i hjulets upphängning i
någon form av fordon.

KRHFTG/VHR E_

/
ÅAáR//VG

k
////////////////////

  

På fordonet är också en accelerometer fäst så att det arbete som åtgår för
vertikalrörelser kan subtraheras.
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b) Samma som a) men med den skillnaden att kraften mäts i en draganord-
ning mellan ett dragande fordon och en mätvagn.

C) Mätning på eller i trumma. Exempelvis planerar statens vägverk att hos
NESTE i Finland genomföra däckslitagemätningar. Mätningarna genom-
föres i en trumma på vilken olika typer av beläggningar klistras. Om ett
frirullande hjul väljs borde den bromsande kraften som rullmotståndet
ger upphov till enkelt kunna mätas.

d) Utrullningsförsök. Detta är en av dom klassiska metoderna att bestäm-
ma luft- och rullmotstånd. Man analyserar retardationsförloppet hos ett
fritt rullande fordon. Förutsätter egentligen att alla andra motstånd är
kända. Ett förslag till hur detta problem delvis skulle kunna kringgås
vore att variera fordonets massa. Om ojämnheterna enbart skulle tas
upp av däcken och om det specifika rullmotståndet är oberoende av
däckets belastning skulle en ansats enligt denna kunna fungera.

e) Baklängesräkning i bränslemodell. Om i en bränslemodell fordonsdata
läggs in för de mätfordon som använts i hittills utförda mätningar på
olika vägytor kan man variera rullmotståndet tills bästa anpassning
erhålles. Även med denna metod får man problem med att isolera

rullmotstånd från förluster i hjulupphängning och ökat luftmotstånd p g a
turbulens.

Fjäder och stötdämpare

 

a) Inspänning av fjäder och stötdämpare i provrigg. Fjäderrörelse motsvar-
ande olika förhållanden simuleras. Effektförlusten mäts. Utföres som
validering av modell.

Vertikalrörelse av och påkänningar i bilkaross

 

a) Accelerometrar placeras i provfordon. Validering av uppställd modell
utförs antingen på väg eller i laboratorium. Laboratorieförsök skulle
kunna ske genom att hjulen placeras på "motorer" som kan utföra
vertikala rörelser. Rörelserna skall motsvara viss vägyta och hastighet.

Luftmotstånd

 

a) Om man kan isolera effekterna av rullmotstånd och effektförluster i
hjulupphängningen skulle försök enligt d) och e) under rubriken "Rullmot-
stånd" även ge information om luftmotstånd.

b) Vindtunnelförsök. Ett mätfordon placeras på "motorer"på det sätt som
beskrivits under rubriken "Vertikalrörelse och påkänningar i bilkaross".
Det finns en svensk vindtunnel i vilken fullskaleförsök kan utföras1 .

l) Blackstone Sweden AB.
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Hittills utförda undersökningar avseende vägytans inverkan på fordonskost-
nader har i allmänhet hoppat över det i detta avsnitt beskrivna första
steget. Den stora skillnad som finns mellan olika :fordon beträffande vad
som sker fr 0 m däck och "uppåt" är också ett mått på risken för det fel man
riskerar att begå då detta första steg ej medtages och man utgår från
mätresultatet med en bil.

3.3 Fordonskostnader som funktion av krafter eller påkänningar

Bränsleförbrukning. Sambanden är kända och några arbetsinsatser inom

 

NÄT-projektet behövs inte. Enda undantaget skulle vara om de olika

länderna vill ha olika typfordon. Varjeland får då ta fram musseldiagraml)

m m för sina typfordon.

Däckslitage. Slitagemätning på för NÄT-projektet intressanta vägytor och

 

som inte utförs för annan uppdragsgivare.

Reparationskostnader. Försöksverksamhet i egen regi är utesluten. Resultat

 

från Brasilien-studien, eventuella uppdrag från VV till VTI eller andra

pågående eller planerade fordonsslitageprojekt utnyttjas. NÄT-projektet

skulle kunna ge ökade resurser till eventuella VTI-projekt för komplettering-

ar.

Värdeminskning. Lyckas man få fram samband mellan fordonsslitage och

 

påkänningar skulle dessa kunna användas för bedömning av hur ett fordons

livslängd påverkas av vägytans tillstånd. Livslängd kan antingen användas

som ett direkt eller indirekt mått på värdeminskning.

3.4 Resulterande effekter

 

För att kunna räkna ut fordonskostnader som funktion av vägytans tillstånd

med den inriktning som beskrivits ovan krävs datoriserade beräkningsmodell-

er. Beräkningsmodellerna skall arbeta med en detaljerad beskrivning av

 

l) Ett motordiagram i vilket spec bränsleförbrukning uttrycks om funktion
av varvtal och belastning.
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fordon och vägmiljö. Varje land kan därigenom räkna ut samband som

motsvarar de rådande förhållandena.

Modeller av den typ som krävs finns utvecklade av VTI och är tillgängliga

för alla. Sannolikt finns motsvarande modeller även i övriga nordiska

länder.

Projektet bör inte enbart utmynna i samband enligt steg 1 och 2 ovan utan

även som fordonskostnader direkt som funktion av vägytans tillstånd. Varje

land ger minst en representativ typväg m a p geometrisk utformning.

Fordonskostnader som funktion av vägytans tillstånd beräknas förslagsvis

med VTI-modellen för typvägarna.
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ANALYS Av OLIKA ANSATSER TILL KOMFORTVÄRDERING MED AVSE-

ENDE PÅ EMPIRISK FORSKNINGSBARHET

Trafikanternas upplevelse av undermålig komfort_ "diskomfort"- vid kör-

ning på ojämna vägar spelar i praktiken en stor roll för vägunderhållet. Den

allmänt accepterade PSI-skalan ("Present Servieability Index") grundar sig

på undersökningsresultat som visar att olika individers poängsättning av

"tjänlighet" (serviceability) på vägar med olika beläggningstillstånd är väl

korrelerat med objektivt mätbar, framför allt längsgående ojämnhet hos

vägytan. Det kan nämnas att undersökningar utförda vid VTI (Magnusson et

al 1976, 1977) har givit resultat av liknande innebörd: Trafikanters

bedömning av vägsträckor med olika jämnhet under olika betingelser, t ex

olika fordonstyper körda med olika hastighet har visat sig mycket reliabla,

d v 5 de olika bedömarnas resultat visade god överensstämmelse.

Den höga reliabiliteten i olika människors poängsättning av diskomfort

framkallad av ojämnhet hos vägytan är en viktig förutsättning för att kunna

gå vidare mot en monetärisering av komfortförändringar. Problemet är ju

att man saknar å-priser i kronor och ören för jämnhetsförändringar att

inkludera i ekonomiska kalkyler av väginvesteringar och beläggningsunder-

hållsåtgärder. Hur skulle en dylik a-prisbestämning kunna gå till?

När det gäller fordonsslitaget är det självklart att vibrationer och andra

 

påkänningar förorsakade av ytojämnhet endast beaktas i den utsträckning

som fordonens värde som produktoinsfaktorer påverkas, såsom förkortning

av livslängden och/eller ökat reparationsbehov. I analogi med detta har man

undersökt om diskomfort framkallad av vägojämnhet nedsätter förares

prestationsförmåga, framför allt förmågan till "trafiksäker" körning (Arn-

berg et al 1979 och 1982).

Simulatorförsök för undersökning av förares prestationsförmåga på vägar

med olika ytojämnhet

 

Vibrationers effekt på människan är mycket svår att fastställa. Två

simulatorförsök (med sammanlagt närmare 100 fp) har därför utförts för att

studera detta under kontrollerade betingelser. Försöken har genomförts i en
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fordonssimulator där prestationsförändringar vid olika ojämnhet studerats

genom styr-, gas- och bromsreglage.

Simulatorn är uppbyggd som förarplatsen i en bil eller buss med ratt, pedaler

och hastighetsmätare. En film upptagen genom vindrutan på en bil och

visande en väg projiceras på en skärm framför försökspersonen. Filmprojek-

torn utför slumpmässiga vridningsrörelser som ger försökspersonen intryck

av att han håller på att köra av vägen. Projektorns vridningsrörelser kan

även påverkas av rattutslaget och en uppgift för försökspersonen är att med

hjälp av ratten hålla projektorn riktad rakt fram. Då en signallampa tänds

(överraskningssituation) skall försökspersonen trampa på bromspedalen.

Under hela experimentet har försökspersonen dessutom till uppgift att med

hjälp av gaspedalen hålla hastighetsmätarens visare i ett konstant läge.

Försökspersonens prestation manifesteras i form av förmåga att utföra

styruppgiften, förmåga att hålla konstant hastighet och i form av reaktions-

tid vid bromsningsuppgiften.

Resultaten tyder på att man dels kan få vissa direkta effekter av störningar

i överraskningssituationer vid vibrationsfrekvenser på 5 HZ och dels kan få

eftereffekter. Vibrationsverkan bidrar både till trötthet och till att hålla

föraren vaken, vilken kan leda till att tröttheten inte märks förrän efter att

vibrationerna upphört, d v 5 på en jämn väg som ligger efter en ojämn.

Ansatser till komfortvärdering

 

Dylika simulatorförsök är i och för sig intressanta, men inte primärt

relevanta för det aktuella problemet att värdera komfort. Vi nämner dessa

försök mest för att framhålla att i princip vägojämnhet kan ge upphov till

två typer av kostnader för bilförare.

- (l) nedsatt prestationsförmåga och

- (2) diskomfort

av vilka den senare kostnaden är den som vi i första hand är intresserade av

i detta sammanhang, eftersom den är en tillkommande kostnad iförhållande

 

till övriga trafikantkostnader. Nedsatt prestationsförmåga kan ju befaras

yttra sig i första hand i form av ett mindre trafiksäkert körsätt, vilket i så
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fall torde komma till uttryck i olyckskostnaderna, som redan är beaktade så

att säga. I andra hand kan naturligtvis nedsatt prestationsförmåga hos

föraren på grund av vägojämnhet helt enkelt ta sig uttryck i frekventare och

längre vilopauser. Det vore engenuint tillkommande kostnad.

Värdering av komfort

 

Det forskningsprojekt som här föreslås går i första hand ut på att analysera

olika tänkbara ansatser till komfortvärdering. Det är ett nödvändigt första

steg till en egen empirisk undersökning. I den förberedande fasen bör

naturligtvis också en ordentlig litteraturstudie ingå. Den översiktliga

genomgång av litteraturen som kunnat göras inom ramen för programarbetet

har inte lett till några "fynd". Ett mer noggrant sökande i litteraturen kan

kanske ge nya uppslag, men på detta stadium tycks följande fyra ansatser

till komfortvärdering vara de enda självskrivna analysobjekten:

l. Brevledes fråga ett betydande antal vägtrafikanter hur de värderar
beläggningsförbättringar - enkätansatsen .

2. Låta ett antal försökspersoner göra testkörningar på vägar eller i
simulator med olika beläggninggnsstandard och därvid utröna betalnings-
viljan för ökad körkomfort - "testkörningsansatser".

3. Studera trafikanternas vägval där den ena vägen har ojämnare beläggning
än den andra, men också någon motvägande fördel (del är t ex kort-
are) - "vägvalsansatsen".

4. Studera hastighetsfördelningen på vägar med olika beläggningsstandard
mellan trafikanter med olika alternativkostnad för restid, för att på
indirekt väg utröna komfortvärdering - "hastighetfördelningsansatser".

Inriktningen av det föreslagna projektet

 

Det intressanta är att alla de tre första nämnda ansatserna har just, eller

skall prövas på olika håll i Norden, så det finns goda möjligheter att ta del

av aktuella praktiska erfarenheter under projektets inledningsfas.

I den breda enkät till Finlands bilister 1982 som Statens Tekniska Forsk-

ningscentral går ut med för att fånga in opinionen hos väganvändarna, är

frågor inkluderade som berör komfortupplevelser och vägytans egenskaper.
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Vid VTI har man prövat att köra bussar sammanlagt ca 30 mil med "försöks-

personer" på vägar med olika ytegenskaper och bl a tillfrågat dessa, om de

som vägtrafikanter vore beredda att betala (i form av högre bensinskatt)

kostnaderna för att höja beläggningsstandarden på de mindre komfortabla

vägarna. Avrapporteringen av försöken är i skrivande stund ännu inte gjord.

Vägverket i Sverige skall under 1983 initiera ett projekt som går ut på att

studera trafikanternas vägval-l så många situationer som man kan fin-

na- där valet står mellan en kortare men mindre komfortabel väg ochen

längre men komfortablare väg.

Det kommer alltså att finnas möjligheter för det här föreslagna projektet

att uvinna erfarenheter från såväl "enkätansatser" och "testkörningarsansat-

sen" som "vägvalsansatsen". Den fjärde ansatsen tycks hittills vara oprövad,

så en viss koncentration av forskningsinsatsen till densamma kan vara

ändamålsenlig. Den grundläggande idén bakom "hastighetsfördelningsansat-

sen" är följande:

Bakom de genomsnittliga tidsvärden per fordonstimme som används i

vägpla'neringen döljer sig synnerligen skiljaktiga värden för vissa trafikant-

kategorier. I Sverige t ex åsätts resor med personbil under fritid tidskost-

naden lO km/tim för resor mellan bostad och arbete, 8 kr (tim för

inköpsresor, och 6 kr/tim för övriga fritidsresor, medan tjänsteresor med

personbil liksom lastbilsresor åsätts tidskostnaden 60 kr/tim. Tiden är

uppenbarligen många gånger dyrbarare för de senare trafikantkategorierna

än för de förra. Detta borde ta sig uttryck i olika körbeteende, erkanner-

ligen i olika hastighetsanpassning. Hastighetanpassningen är en - kanske den

viktigaste - möjlighet som trafikanten har för att motverka diskomfort vid

körning på ojämna (eller på annat sätt mindre goda) vägar. Det är ju en

avvägningsfråga för varje trafikant: Hur mycket mer restid är jag bredd att

offra på en viss (ojämn) vägsträcka för att diskomforten inte skall bli alltför

påtaglig? Det är ju väl känt att hög hastighet på en mycket ojämn väg

upplevs som mycket obekvämt. Denna avvägningsfråga borde ge olika

resultat för olika trafikantkategorier. Den som har ca 10 gånger högre

tidsvärdering borde ju reagera ganska annorlunda i fråga om hastighetan-

passning än vanliga fritidsbilister. Det synes således möjligt att genom att

studera hastighetsfördelningar på vägar med olika beläggningsstandard med

 

avseende på trafikanter med vitt skilda tidsvärdering kunna uppskatta

betalningsviljan för ökad körkomfort.
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