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FÖRORD

Den här redovisade studien har delvis utförts inom ramen för

egna FoU-medel och för övrigt inom ramen för ett Vägverks-

projekt. Det senare projektets benämning var "Konsekvensanalys:

Framkomlighet, fordonskostnader, emissioner, ADB-system (KAN-

ADB) ." Kontaktman på Vägverket har varit Karin Renström.

Arbetsuppgifterna inom studien har fördelats enligt följande:

* Ulf Hammarström: metoduppläggning; litteraturgenomgång och

dokumentation

* Per Henriksson: datainsamling och statistisk analys.

Vi vill också tacka Georg Magnusson (VTI) för granskning av

konceptet och för värdefulla synpunkter.

VTI MEDDELANDE 743





TNNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

SAMMANFATTNING I

SUMMARY VI

1 BAKGRUND 1

2 MÅL 7

3 MODELLER FÖR REPARATIONSKOSTNADER

I HDM-IIl 8

4 METOD 15

5 UNDERLAGSMATERTIAL 20

5.1 Kostnadsdata m.m. 20

5.1.1 Grundprinciper för prissättning av

bilreparationer 20

5.1.2 Vissa korrektionsdata 21

5.1.3 Underlag för en första kalibrering 25

5.1.4 Underlag för slutlig kalibrering 27

5.1.4.1 Tillgängligt material 27

5.1. 4.2 Använda kalibreringsdata 30

5.2 Olika klassindelningar av trafikarbetets

fördelning på ojämnhetsklasser m.m. 33

6 RESULTAT AV KALIBRERING 36

6 . 1 Första kalibrering 36

6 . 2 Slutlig kalibrering 38

7 DISKUSSION 41

8 REFERENSER 48

BILAGA 1: Trafikarbetets fördelning

på IRI-klasser.

BILAGA 2: Kostnadsdata m.m..

BILAGA 3: Trafikarbetets fördelning

på åldersklasser.

BILAGA 4: Utskrivna kostnadsfunktioner

för fordonstyperna.

VTI MEDDELANDE 743





Reparationskostnader för bilar - kalibrering av

Världsbankens HDM-III-samband för svenska förhållanden

av Ulf Hammarström och Per Henriksson

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Kostnaderna för reparationer av bilar är den del av fordonskost-

naderna som påverkas mest av längsgående vägojämnheter enligt

tillgänglig kunskap. Om jämförelsen utvidgas till att även om-

fatta kostnader för olyckor och restid står sig fortfarande

reparationskostnaderna sannolikt som den viktigaste delkostnaden

i relation till de i Sverige förekommande vägojämnheterna.

Reparationskostnader är, som de behandlas i litteraturen, en

samlingsrubrik för en mängd delkostnader. Vad som ingår kan

variera från källa till källa.

Vad som medräknas har naturligtvis stor betydelse både för abso-

lutnivån och för relativ förändring med vägojämnheter. Några

svenska empiriska studier avseende reparationskostnaders varia-

tion med vägojämnheter är inte kända. I stället har här valts

att utnyttja delar av Världsbankens HDM-III-modell. HDM-III, som

är ett datorprogram för vägplanering, innehåller fyra alter-

nativa modeller för reparationskostnader. Föreliggande arbete

avser analys och kalibrering av en av dessa modeller vilken

framtagits inom den s.k. Brasilien-studien.

I Brasilien-studien beskrivs de totala reparationskostnaderna

per fordonstyp med hjälp av två kostnadsfunktioner.

Den ena funktionen beskriver komponentkostnadernas variation med

vägojämnheter och ackumulerad körsträcka. Den andra beskriver

arbetstiden som funktion av komponentkostnaderna.
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Båda funktionerna innehåller icke-linjära delar. För bussar

ingår dessutom i arbetstidsfunktionen en vägojämnhetsdel.

En vanlig ansats enligt litteraturen är att enbart utnyttja

funktionen för komponentkostnader och förutsätta att en fast

relation gäller mellan kostnaderna för arbetstid och komponent -

kostnader. Totalkostnaden fås då genom att multiplicera kom-

ponentkostnaden med en konstant.

Här har valts att utnyttja båda de i HDM-III redovisade funk-

tionerna d.v.s. både den för komponentkostnader och den för

arbetstid. Komponentkostnadsfunktionen innehåller tre koeffi-

cientvärden: en som ger nivån; en som beskriver förändring med

ojämnhet och en som beskriver förändring med ackumulerad kör-

sträcka. Arbetstidsfunktionen innehåller i normalfallet två

koefficienter: en för nivån och en exponent till komponentkost-

nad. Funktionerna i HDM-III behöver kalibreras, åtminstone

avseende nivån, för varje land inom vilka de skall tillämpas.

Kalibrering av koefficienterna för nivån har här utförts för sju

fördbhstyper varav mera fullständigt för personbil, lastbil med

släp och landsvägsbuss. De kalibrerade sambanden ger för dessa

fordonstyper följande totala reparationskostnader, 1990 års

prisnivå, vid en mediansituation:

* personbilar, 0,21 kr/km

* lastbilar med släp, 1,13 kr/km

* landsvägsbussar, 1,34 kr/km.

De kalibrerade funktionerna ger exempelvis vid ökning av väg-

ojämnheter uttryckta i IRI (International Roughness Index) från

2 till 5 (m/km) att de totala reparationskostnaderna ökar enligt

följande:

* personbilar, 47 %

* lastbilar med släp, 34 %
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* landsvägsbussar, 24 %.

Då de totala reparationskostnaderna ökar enligt ovan ökar de två

delkostnaderna enligt följande:

*

- personbilar, 62 %

- lastbilar med släp, 46 %

- landsvägsbussar, 15 %

* arbetstid:

-= personbilar, 35 %

-= lastbilar med släp, 21 %

- landsvägsbussar, 33 %.

För personbilar och lastbilar med släp ökar därmed komponent-

kostnaderna snabbare än arbetstid. Beträffande landsvägsbuss är

förhållandet det motsatta.

Ur dokumentationen av Brasilien-studien framgår att det finns

risk för att personbilsurvalet inte varit helt representativt.

Denna risk styrks av att man för lätta lastbilar skattat ett

ojåmnhetsberoende som endast är ca hälften av det för person-

bilar.

Försök har i denna studie även gjorts att skatta övriga koeffi-

cientvärden, undantaget den för vägojämnhet, i funktionerna för

reparationskostnader. Dessa analyser indikerar följande:

* att åldersberoendet för det svenska materialet är mindre för
personbilar och större för tunga fordon än för motsvarande
fordonstyper i Brasilien-studien

* att exponenten i arbetskostnadsfunktion är mindre för det
svenska materialet än enligt Brasilien-studien.

Ur skattningarna av koefficientvärden framgår dessutom att

arbetstidskostnaden inte bör beskrivas som en linjär funktion av

materialkostnaden eftersom det är statistiskt säkerställt att

exponenten i arbetstidsfunktionen är väsentligt mindre än 1.

De valda funktionsansatserna har analyserats med avseende på

betydelsen av att vid kalibreringen välja klassindelningar av
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IRI och ålder till skillnad från medianvärden. Det senare alter-

nativet rekommenderas av Världsbanken. Klassindelningen gav

mycket små skillnader jämfört med den rekommenderade metoden för

kalibrering.

Den kalibreringsmetod som rekommenderas av Världsbanken innebär

kalibrering för olika företags bilparker varefter slutliga

medelvärdesbildningar kan genomföras. Som följd av Konsument-

verkets ambitiösa uppföljning av reparationskostnader för per-

sonbilar finns representativa värden på nationell nivå. Dessa

kostnader är inte uppdelade på komponent och arbetstid. Därför

har en alternativ kalibreringsmetod valts vilken möjliggör att

representativa totalkostnader på nationell nivå kan kombineras

med uppdelad företagsdata.

Vid användning av reparationskostnadssambanden bör hänsyn tas

till garantitider. I Sverige var garantitiden år 1990 för per-

sonbilar mellan ett och tre år och för tunga fordon ett år.

Garantierna avser normalt enbart reparation d.v.s. inte service.

De. kalibrerade kostnadsfunktionerna avser summan av service- och

reparationskostnader med undantag för smörjolja och olycks-

kostnader. Förekomst av garantier har inte beaktats vid

kalibreringen.

Reparationskostnader beror på ett stort antal faktorer där två

av de mera framträdande är antal påkänningar/belastningsväx-

lingar och storleken av dessa för olika komponenter. VTI har

tidigare utvecklat en beräkningsmodell för beskrivning av kompo-

nent förslitning som funktion av påkänningarnas storlek och

antal. VTI-modellen har jämförts med de empiriskt uppskattade

Brasilien-sambanden. Skillnaden visade sig vara mycket stor med

avseende på relativa effektförändringar som funktion av för-

ändrat IRI-värde. En stor skillnad skulle kunna vara möjlig även

om båda modellerna skulle vara korrekta främst beroende på:

* att VTI-modellen, den mekanistiska ansatsen, beskriver ner-
brytning/förslitning

* att Brasilien-sambanden beskriver utgifter förorsakade av
vägojämnheter.
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Trots att denna förklaring skulle kunna täcka upp mycket stora

skillnader borde ändå förhållandet i första hand ses som en

indikation på ett stort behov av fortsatt forskning inom om-

rådet .

VTI MEDDELANDE 743





VI

Repair costs for cars, trucks and buses - calibration of

the World Bank HDM-III relationships for Swedish conditions

by Ulf Hammarström and Per Henriksson

Swedish Road and Transport Research Institute

S-581 95 Linköping

Sweden

SUMMARY

Repair costs for cars, trucks and buses constitute the portion

of vehicle costs influenced most by longitudinal unevenness of

the road surface according to the information available. Even if

the comparison is extended to include accident costs and journey

time, repair costs remain probably the most significant cost

item related to road unevenness in Sweden.

According to the literature, repair costs are a general name for

a variety of subsidiary costs. The definition of these may vary

from source to source.

Thé_definition of repair costs is naturally of great importance

both for their absolute level and their relative change with

road unevenness. No empirical Swedish studies of the variation

in repair costs with road unevenness are known. Therefore, a

decision has been made to use parts of the World Bank HDM-III

model. HDM-III, which is a computer program for road planning,

contains four alternative models for repair costs. The work

described here concerns an analysis and calibration of one of

the models, which has been produced as part of the Brazil study.

In the Brazil study, the total repair costs per vehicle type are

described with the aid of two cost functions.

One function describes the variation in component cost with road

unevenness and cumulative mileage. The other describes repair

time as a function of component cost.
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Both functions include non-linear parts. In the case of buses,

the repair time function also contains a road unevenness part.

A common method according to the literature is to use only the

component cost function and to assume that a fixed relationship

applies between the costs of repair time and component cost. The

total cost is obtained by multiplying the component cost by a

constant .

Here, it has been decided to use both the functions described in

HDM-III, i.e. the component cost function and the repair time

function. The component cost function contains three coefficient

values - one describing the level, another describing the change

with unevenness and a third describing the change with cumula-

tive mileage. In the normal case, the repair time function

contains two coefficients: one for the level and another in the

form of a component cost coefficient. The functions in HDM-IIIl

need to be calibrated, at least in regard to level, for each

country where they are to be applied.

Calibration of the level coefficient has been performed here for

seven vehicle types, including detailed calibration in the case

of cars, lorries with trailers, and coaches. For these vehicle

types, the calibrated relationships give the following total

repair costs (1990 price level, median situation):

* cars, SEK 0.21/km

* lorries with trailers, SEK 1.13/km

* SEK 1.34/km.

For an increase in road unevenness from 2 to 5 m/km expressed in

IRI (International Roughness Index), for example, the calibrated

functions give the following increases in total repair costs:

* cars, 47 %

* lorries with trailers, 34 %

* coaches, 24 %.
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Since the total repair costs increase as above, the two

subsidiary costs increase as follows:

* component cost

- Cars, 62 %

-= lorries with trailers, 46 %

- coaches, 15 %

* repair time:

- cars, 35 %

-= lorries with trailers, 21 %

- coaches, 33 %.

For cars and lorries with trailers, component cost increases

faster than repair time. For coaches, the relationship is the

opposite.

The documentation on the Brazil study shows a risk that the car

sample was not representative. This risk is confirmed by the

estimated dependence on road unevenness for light lorries being

only half that for cars.

In. this study, an attempt has also been made to estimate other

coefficients, with the exception of unevenness, for the repair

cost functions. These analyses indicate the following:

* Age dependence for the Swedish material is less for cars and

greater for heavy vehicles than for corresponding vehicle

types in the Brazil study

* The exponential in the repair time cost function is less for

the Swedish material than in the Brazil study.

The estimated coefficients also show that the repair time cost

should not be described as a linear function of the material

cost, since it has been statistically established that the expo-

nent in the repair time function is significantly less than 1.

The chosen functions have been analysed with regard to the

significance for calibration of choosing class divisions of IRI

and age rather than median values. The World Bank recommends the
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latter alternative. The division into classes resulted in very

small differences compared with the recommended calibration

method.

The calibration method recommended by the World Bank involves

calibration for the car fleets of various companies, after which

final calculations of means can be made. As a result of the

extensive follow-up of repair costs for cars carried out by the

National Board for Consumer Policies, representative values are

available at national level. These costs are not divided into

component and repair time. Therefore, an alternative calibration

method has been chosen, which allows representative total costs

at national level to be combined with company data divided into

classes.

When using the repair cost relationships, attention should be

paid to guarantee periods. In Sweden, the guarantee period in

1990 for a car was between one and three years and for heavy

vehicles one year. The guarantees normally cover only repairs,

i.e. not service. The calibrated cost functions relate the sum

of ESérvice and repair costs, with the exception of lubricating

oils and accident costs. Guarantees have not been considered at

calibration.

Repair costs are dependent on a large number of factors, two of

the more prominent being the number of shocks/load fluctuations

and the magnitude of these for different components. The Insti-

tute has earlier developed a calculation model for describing

component wear as a function of the magnitude and number of

shocks. The Institute's model has been compared with the empiri-

cally estimated Brazil relationships. The difference proved to

be very great with regard to relative changes in effect as a

function of changes in IRI value. A major difference could arise

even if both models were correct, mainly for the following

reasons:

* The Institute's model, the mechanical method, describes
deterioration/wear.

* The Brazil model describes costs due to road unevenness.
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Although this explanation could account for very large diffe-

rences, the circumstances should primarily be seen as an

indication of a clear need for further research in this area.
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1 BAKGRUND

Reparationskostnader har stor betydelse vid planering av väg-

underhåll både beroende på att de utgör en stor andel av for-

donskostnaderna och att det vid åtgärdande av vägojämnheter

sannolikt är den mest betydelsefulla kostnadsposten inom gruppen

av trafikantkostnader. Med betydelsefull menas här att kostnads-

posten har ett starkt beroende med grad av vägojämnhet och att

den absoluta förändringen uttryckt i monetära termer är förhål-

landevis stor. Eftersom hittills använda samband för repara-

tionskostnader inom vägplaneringen både är motsägelsefulla och

kan uppfattas som osäkra är en mera ambitiös genomgång motive-

rad.

I arbetet med att utveckla det s.k. VETO-programmet, se referens

(87-3), var ett delmål att utveckla en fysikaliskt inriktad

reparationskostnadsmodell. För att klara detta genomförde Georg

Magnusson (VTI) en delstudie avseende detta problem, vilken har

dokumenterats i referens (86-11) . Studien resulterade i att en

modell föreslogs, vilken implementerades i VETO. Fordonsförslit-

ningen uttrycktes i form av ett index. På en plan vägyta blir

detta index = 0, eftersom det endast beskriver förslitning som

följd av ojämnheter/dynamiska krafttillskott. Det finns natur-

ligtvis många andra faktorer än ojämnhet som bidrar till for-

donsförslitning, varför de totala reparationskostnaderna inte

ens på plan, rak och horisontell väg blir lika med 0. En repa-

rationskostnadsmodell som inkluderar en fysikaliskt inriktad

ojämnhetsdel bör därför åtminstone vara av formen:

a + b x FSLIND

a: bidrag från annat än vägojämnhet

b: koefficient för ojämnhetsbidraget

FSLIND: "fysikaliskt" index avseende förslitning som följd av

ojämnheter. Utöver fordonsdata är detta index bl.a.

beroende av grad av ojämnhet och hastighet.

I tabell 1 nedan ges exempel på det med VETO beräknade FSLIND

för olika hastigheter och grader av ojämnhet för en personbil.

VTI MEDDELANDE 743



 

 

 

Tabell 1 Förslitningsindex (FSLIND) för en personbil som följd

av vägojämnheter. Beräknat med det s.k. VETO-program=-

met, se referens ([87-3) .

Hastighet

km/h Vägojämnhet (IRI) IRI

0 3 6 9 9/3

-8 -6 -=5
50 0 0;23x10 *"|0,16x10 696

70 0 0,10x107"10, 600

90 0 |0,34x107"[0,40x1077[0, 14x1077|4 118

110 0 340

110/50 40 , 9 32, 2 137,5
        

Ur tabell 1 framgår att förslitningen både är hastighets- och

ojämnhetsberoende. I det valda exemplet, tabell 1, växer FSLIND

genomgående med ökande hastighet och med ökande grad av ojämn-

het .

större med ökande IRI-värde. Den relativa ökningen med IRI är

inte heller alltid

jämnhet bör höjas med högre hastighetsbegränsning enligt vad som

Däremot är inte den relativa ökningen med hastighet alltid

större för en högre hastighet. Kraven på

framgår ur tabell 1. Tabell 1 bör bl.a. ses mot bakgrund av att

IRI på huvudvägnätet normalt är mindre än 3 och att en mycket

liten andel av trafikarbetet utförs på vägar med IRI 2 6. I

tabell 5 redovisas IRI-data för det svenska vägnätet.

Data motsvarande tabell 1 kan med VETO tas fram för alla for-

donstyper, hastigheter och ojämnhetsprofiler. Observera åter att

dessa data är helt begränsade till förslitning som följd av

ojämnhet .

Målet på sikt borde vara att utveckla en fysikaliskt inriktad

modell enligt ovan.

Empiriskt skattade samband för reparationskostnader represen-

terar utgifter för reparationer vilka inte helt behöver motsvara

komponent förslitning. Exempelvis kan ju många komponenter vid

skrotning av ett fordon ha en större eller mindre grad av för-

slitning utan att för den skull ha medfört några utgifter. I
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andra fall kan det vara så att en komponent i en grupp av kompo-

nenter passerat utmattningsgränsen och att hela gruppen utbytts

mot nya komponenter.

Vad som benämns som reparationskostnader är en stor grupp del-

kostnader som kan omfatta bl.a.:

* reparationer då något gått sönder som följd av förslitning

eller korrosion

* service med förebyggande utbyten

* smörjolja

* rost skydd

* kostnader för materiella skador i trafikolyckor exklusive vad

som ersätts av försäkringar

* tvätt m.m..

Vad som ingår i reparationskostnaderna varierar från källa till

källa exempelvis enligt följande:

* Brasilien-studien, referens (87-11), exklusive smörjolja och

olyckskostnader (smörjolja hanteras som en separat post)

* Konsumentverket, referens (89-1);, inklusive olyckskostnader

som inte ersätts av försäkringar

* Sydafrikansk studie, referens (X-2) , exklusive motor och

drivlina

* _VETO, referens (87-2) , exklusive bromskostnader eftersom

dessa beräknats med en separat modell, men inklusive smörj-

olja.

En delkostnad som normalt sett inte ingår är kostnad för egen

arbetstid i de fall man själv, om en privatperson är ägare,

arbetar med fordonet. Om man exempelvis räknar ut arbetstids-

kostnad som funktion av komponentförslitning med dataunderlag

från firmor kommer man därmed att göra en kostnadsöverskattning,

eftersom "fritid" normalt värderas lägre än arbetstid.

Beroende på hur mycket som medräknas i reparationskostnaderna så

kommer detta naturligtvis att påverka sambandet med vägojämn-

heter, åtminstone den relativa förändringen. Då uppgifter ur
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litteraturen utnyttjas måste man vara observant på detta för-

hållande. Ytterligare komplikationer avseende reparationskost-

nader följer av olika garantier. Alla personbilar som säljs i

Sverige har för närvarande minst ett års garanti, se bilaga 2,

d.v.s. reparationskostnader inom garantiåtagandena framgår inte

ur vanlig kostnadsstatistik och exempelvis inte ur Konsument-

verkets uppgifter. Dessa kostnader, som faller inom garanti-

delen, ingår i stället i nypriset. Om reparationskostnaderna be-

ror på vägojämnhet är därmed också nypriset en funktion av väg-

ojämnhet . Garantiåtagandena avser i allmänhet inte service

d.v.s. att garanti finns innebär normalt inte "noll-kostnad".

Mest tilltalande borde vara att kunna hantera garantier i ett

senare beräkningssteg d.v.s. inte direkt i själva kostnadssam-

bandet .

Beträffande Brasilien-studien, som genomfördes på 70-talet, bör

man kunna förutsätta att garantier i väsentligt mindre utsträck-

ning har påverkat sambanden än vad som skulle gälla för dagens

svenska bilpark.

En annan grupp av "reparationskostnader" som inte ingår i kost-

nadsstatistiken är sådana som medför beslut om skrotning. Dessa

kostnader som inte syns som någon utgiftspost i statistiken, kan

förväntas vara förhållandevis stora. I det s.k. VETO-programmet

ingår dessa kostnader i värdeminskningsdelen. Om reparations-

kostnaderna beskrivs med en nerbrytningsmodell ingår dessa kost-

nader eftersom all ojämnhetsberoende nerbrytning/förslitning

ingår vare sig brottgränsen har uppnåtts eller ej.

En ytterligare komplikation avser kostnader som följd av trafik-

olyckor. Olyckskostnader som inte ersätts av försäkringsbolag

ingår i sin helhet exempelvis i vad Konsumentverket redovisar.

Även olyckor som medför ersättning torde ingå till viss del i

form av självrisken.

Vid framtagandet av "AVOG"-sambanden för väginvestering, refe-

rens , har reparationskostnader indelats i bromskostnader

och övriga kostnader. Övriga kostnader har uttryckts som funk-
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tion av slitlagerkategori, d.v.s. grusväg eller belagd väg. En

baskostnad för övriga reparationskostnader har korrigerats en-

ligt följande:

* lätta bilar:
- belagd väg, 1,10 x baskostnad
- grusväg, 1,65 x baskostnad

* tunga bilar:
- belagd väg, 1,10 x baskostnad
- grusväg, 1,29 x baskostnad.

De utnyttjade korrektionsfaktorerna har tagits ur litteraturen.

Baskostnaden har kunnat härledas genom att trafikarbetets för-

delning på grusväg och belagd väg varit känd i kombination med

genomsnittlig reparationskostnad.

Denna slitlagereffekt har fått utgöra hela förklaringen till den

totala skillnaden i reparationskostnader mellan belagd väg och

grusväg, allt annat lika, i investeringsdelen. Observera att

olika samband använts av Vägverket (VV) för driftåtgärder och

för investering.

I VV:s effektkatalog för drift och underhåll, referens (89-4),

används olika samband, reparationskostnader relativt vägyta, för

grusväg och belagd väg. För grusvägar respektive belagda vägar

har indexsamband använts enligt tabell 2a respektive 2b.
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Tabell 2a Av Vägverket använt indexsamband för reparationskost-

nader vid planering av drift och underhåll av grus-

vägar, referens (89-4) .

 

 

Karakterisering Reparations-

av vägytan* kostnadsindex

Jämn belagd väg 93

FUG 4-5, god 100

FUG 3-4, god 122

FUG 2-3, godtagbar 144

FUG 1-2, låg 165

FUG 0-1, låg 187
    

*) FUG: "Förbättring och underhåll av grusvägar", ett

samnordiskt projekt.

Tabell 2b Av Vägverket använt indexsamband för reparationskost-

nader vid planering av drift och underhåll av belagda

vägar, referens (89-4) .

 

 

  

Väglag Ojämnhet (IRI)

0 3 7 12

Torrt, vått 100 100 102 118

Snö och is 100 100 101 109
     

Det är inte känt hur omräkning mellan IRI och FUG skall ske, men

IRI = 12 borde motsvara något av de lägsta FUG-värdena. Observe-

ra att ju lägre FUG-värde desto sämre vägyta. Sambandet för be-

lagda vägar enligt tabell 2b, skulle därmed vara väsentligt sva-

gare än för grusvägar. Vad som skulle kunna tala för att detta

är riktigt vore om grus/damm förstärkte effekten av ojämnheter.
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2 MÅL

Målet med föreliggande arbete har varit att skatta de olika

koefficienterna i uttrycken för reparationskostnader enligt HDM.

Basansatsen har varit att följa de rekommendationer för kalibre-

ring som givits av Världsbanken. Till arbetet har även förts en

ifrågasättande del i form av en känslighetsanalys, inriktad på

att bedöma betydelsen av de givna rekommendationerna jämfört med

vad som skulle kunna vara mera korrekta tillvägagångssätt.

Huvudsyftet med här redovisat arbete har varit att uppdatera de

effektsamband som används av Vägverket inom vägplaneringen.

Ett mera långsiktigt mål är att kunna närma sig en mera meka-

nistisk beskrivning av reparationskostnaderna. Därför har vissa

jämförelser mellan Brasilien-sambanden och de mekanistiska sam-

banden enligt VETO genomförts.
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3 MODELLER FÖR REPARATITONSKOSTNADER I HDM-III

De uppgifter om reparationskostnader som återfinns i littera-

turen har i de flesta fall studier i Världsbankens regi som

underlag. Resultaten av Världsbankens studier har bl.a. sam-

manställts i referenserna (87-1) och (87-2) . Dessa benämns i

fortsättningen HDM. I HDM redovisas fyra studier som även finns

särredovisade i andra rapportserier. Vad som kan tyckas anmärk-

ningsvärt i referenserna _(87-1) och (87-2) är att man endast

ifråga om vägmiljö redovisar samband med ojämnhet. Beträffande

linjeföring har man i Brasilien-studien undersökt om ett samband

existerar med reparationskostnader men inte kunnat påvisa något.

Beträffande grusväg nämns inte om man försökt påvisa att ett

samband existerar. Vad som skulle tala för en grusvägseffekt,

allt annat lika, skulle både kunna vara inverkan av dammbildning

och den förslitning som följer av att damm tränger in i lager

m.m. e

Brasilien-studien har redovisats i många olika sammanhang. I

referens _(83-1) redovisas ett exempel på en fördelning av de

totala fordonskostnaderna för belagd väg respektive grusväg.

Uppgifterna avser tre år gamla bussar. På belagd väg skulle

reparationskostnaderna stå för 19 % och på grusväg för 24 % av

de totala fordonskostnaderna. Denna skillnad behöver naturligt-

vis inte direkt bero på att reparationskostnaderna är beroende

av grusslitlager utan kan lika gärna bero på skillnader i grad

av ojämnhet mellan belagd väg och grusväg. Detta är enda fallet,

som kunnat hittas, där Brasilien-studiens reparationskostnader

kopplats till grusväg. Skillnaden enligt (83-1) skulle också

kunna förklaras av en skillnad för övriga fordonskostnader mel-

lan slitlagren d.v.s. om dessa skulle vara högre på belagd väg

än på grusväg.

Den studie av reparationskostnader som måste bedömas som mest

tillförlitlig och mest representativ för svenska förhållanden

bör vara Brasilien-studien. Ur referens (87-1) framgår bl.a.

följande om Brasilien-studien:
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att det finns risk för skillnader i fordonsval som funktion

av hur fordonen exponeras för ojämnheter. Gäller speciellt

för bussar

att olyckskostnader inte ingår

att "stora" kostnader som exempelvis utbyte av motorer ingår

att spridningen i reparationskostnader tenderar att vara lika

stor inom företag som mellan företag

att fordonsålder d.v.s. ackumulerad körsträcka avser mitt-

punkten på observerat tidsintervall

att kostnadsfunktionerna innehåller ojämnhet uttryckt som

Quarter car Index (QI) respektive som Bump Integrator (BI).

För översättning av olika ojämnhetsmått kan samband enligt

referens (X-3) användas:

IRI = QI1/13

QI = 55 x BI

att kostnaderna för personbilar kan vara överskattade bero-

ende på att "most of the cars in the Brazilian road user

survey were involved in unusually high speed delivery opera-

tions". Enligt tabell 1 skulle högre hastighet generellt ge

högre FSLIND. Däremot förstärks inte generellt den relativa

skillnaden mellan olika grad av ojämnhet av högre hastighet.

att för dragbilar inte ingår kostnader för påhängsvagn. Kost-

nåaderna för släpet har uppskattats till 1/3 av kostnaderna

för bilen. Detta har tolkats som att släpkostnader generellt

inte ingår d.v.s. vare sig det är frågan om dragbil eller

lastbil.

att arbetstiden för bussreparationer är både direkt beroende

och indirekt beroende av ojämnhet. Det direkta beroendet är

en skillnad gentemot övriga fordonstyper. Det indirekta bero-

endet är ett uttryck för att arbetstiden generellt är en

funktion av materialkostnad liksom för övriga fordonstyper.

att linjeföring inte kunnat påvisas ha någon effekt har för-

klarats enligt följande:
en effekt finns sannolikt om allt annat lika. Emellertid
påverkas hastigheten av vägens linjeföring. Lägre hastig-
het skulle ge en sänkande effekt på reparationskostnaderna

- lägre last med sämre linjeföring
- fordonsval efter linjeföringsstandard

att merparten av dataunderlaget insamlades mellan 1976 och
1979

att det statistiska underlaget kan beskrivas enligt följande:
- personbilar:

- 93 fordon från sex företag
- genomsnittlig körsträcka, 11 400 mil

- distributionsbilar:
- 65 bilar från sju företag
- genomsnittlig körsträcka, 15 600 mil
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-= bussar:

10

- 449 bilar från 22 företag

- genomsnittlig körsträcka, 28 400 mil

- lastbilar:

- 200 bilar från 19 företag

- genomsnittlig körsträcka, 20 400 mil.

* att korrosion som orsak till reparationer inte tas upp. Även

om de brasilianska bilarna inte exponeras för salt från halk-

bekämpning skulle ju salt möjligen kunna användas för damm-

så att fukt och värme befrämjarbindning. Dessutom är det

korrosion

* att ett försök gjordes inom Brasilien-studien att utveckla en

fysikaliskt inriktad modell men detta slutfördes aldrig.

De vägmiljöer som fordonen exponerats för redovisas i tabell 3.

Om man jämför med svenska förhållanden enligt tabell 5 så expo-

neras de brasilianska bilarna för väsentligt ojämnare vägar.

Tabell 3 Karakterisering av det landsvägsnät som observerade

bilar exponerats för inom Brasilien-studien, referens

 

 

 

(87-1) .

Roughness |Rise+Fall|Curvature

Vehic1le/Component

BI IRI (m/km) (* /km)

(mm/km) (m/km)

Cars/Parts and Labor

Mean 3 648 4 , 7 28 46

Min 2 200 3; 0 12 11

Max 7 700 9 , 2 38 202

Buses/Parts and Labor

Mean 4 796 6 ; 0 24 41

Min 1 265 1; 8 10 6

Max 11 660 13,3 39 188

Medium Trucks/Parts and Labor

Mean 3 178 4 , 2 34 75

Min 1 320 1 , 9 25 7

Max 7 085 8,6 48 294

Buses and Trucks/Tires

Mean 4 601 5,8 29 65

Min 1 265 1; 9 10 8

Max 13 200 14 , 9 48 284
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Enligt Världsbanken, referens (87-2) , uppges reparationskost-

nader huvudsakligen bero på följande:

* vägojämnheter,

* väggeometri,

* damm i torrt klimat.

Redovisade samband i Brasilien-studien har dock begränsats till

vägojämnheter .

Reparationskostnaderna beskrivs med hjälp av två uttryck, ett

för komponentförslitning och ett för arbetstid.

Komponentkostnaderna beskrivs i Brasilien-studien med följande

uttryck:

Fp
CP, x exp x QI) x CKM for QI QIP,

APART =
Fp

CP, x (1 + CP, x QI) x CKM for QI >QIP,

APART = "parts cost per 1,000 vehicle-km for the given

vehicle class expressed as a fraction of the

cost of a new vehicle" d.v.s. en kvot. Av någon

anledning har man valt att arbeta med olika sor-

ter i täljaren och nämnaren, vilket resulterar i

att APART kan anta värden större än 1. (Reserv-

delskostnad (kr/1000 km) /nybilspris (109 kr))

CP, = "constant coefficient in the exponential

relationship between spare parts consumption and

roughness";

CP5 = "roughness coefficient in the exponential

relationships between spare parts consumption

and roughness (per QI) ";

CKM = "average age of the vehicle group in km, defined

as the average number of kilometers the vehicles

belonging to the particular vehicle class in the

region have been driven since they were built";

0 = "age exponent";

QIP, = "transitional value of roughness in QI beyond

which the relationship between spare parts con-

sumtion and roughness is linear". Observera att

QIP, = 0 för samtliga lastbilar d.v.s. man får

ett rent linjärt samband med grad av ojämnhet.
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Enligt HDM bör CP, kalibreras för varje nytt land. CP, är mera

stabilt och kan väljas enligt Brasilien-studien.

I referens (87-2) uttrycks åtgång av arbetstimmar för repara-

tioner enligt följande:

CL
ALABOR = CL, X APART X exp (CLq x QI)

ALABOR = "predicted number of maintenance labor hours per

1,000 vehicle-km";

CLo = "constant coefficient in the relationship between

labor hours and parts consumption";

ClLp = "exponent of parts cost in the relationship

between labor hours and parts consumption";

Clq = "roughness coefficient in the exponential rela-

tionships between labor hours and roughness (per

QI)". Antar värde skilt från noll endast för

bussar.

CL, bör kalibreras för varje nytt land. CL, uppges vara mera

stabil och varierar exempelvis endast marginellt mellan länder

som Brasilien och Indien.

Då Brasilien-studiens samband använts för svenska förhållanden

har man utgått från komponentkostnadsfunktionen. De totala repa-

rationskostnaderna har förutsatts variera på samma sätt som kom-

ponentkostnadsfunktionen. Det hittills använda sambandet i VETO

har framtagits genom att kalibrera komponentkostnadsfunktionen

mot de totala reparationskostnaderna. I referens (86-11) har

arbet förutsatts vara lika stor som komponentkost-

naden d.v.s. en totalkostnadsfunktion har bildats genom att

multiplicera _komponentkostnadsfunktionen med 2. Denna typ av

ansats återfinns i flera andra referenser. Exempelvis har man i

referens , Nya Zeeland, valt ett konstant förhållande av

55/45 mellan reservdelar och arbete.

För kalibrering av komponentkostnadsfunktionen rekommenderas i

HDM följande:

* välj ut några få representativa företag

* följ dessa fordonsparker under minst ett år
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* samla data om:

- reservdelskostnad

-= körsträckor

-= "roughness"

- mätarställning

* acceptera CP, och K, enligt HDM, se tabell 4

* bilda medelvärden per företag om följande:

- reservdelskostnad (kr/l 000 fkm) relaterat till nybilspris

(109 kr)

- grad av ojämnhet

- mätarställning

* lös ut CP, per företag och gör medelvärdesberäkning av CP,

inom gruppen av företag.

Beträffande arbetstid är det CL, som söks. I referens (87-2)

rekommenderas följande metod:

* välj ut representativa företag, vilka bör vara desamma som

används för kalibrering av reservdelsfunktionen

* bilda per företag medelvärden avseende arbetstimmar/1 000 fkm

* acceptera CL, och CL, enligt HDM, se tabell 4

* lös ut CL,

* bilda resulterande medelvärde för CL, inom gruppen av före-

tag.

Ett alternativ till den skattning av koefficientvärden som före-

slås i HDM skulle vara att betrakta varje fordon som en observa-

tion i stället för ett medelvärde per firma. Detta alternativ

måste dessutom ha varit det man använt för att skatta koeffi-

cientvärdena för ojämnhetsberoendet enligt tabell 4 eftersom man

måste förutsätta att varje företag representeras av en oberoende

variabel i analysen.

I tabell 4 redovisas koefficientvärden för kostnadsfunktionerna

enligt HDM. Observera att kostnadsfunktionerna i sin grundform

inte är uttryckta i monetära storheter, varför det i princip

skulle vara möjligt att arbeta med värden direkt enligt tabell 4

även för svenska förhållanden.
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Tabell 4 Rekommenderade koefficientvärden i HDM-IIl för repa-

rationskostnadssamband. Referens (87-2) *")

 

 

Fordonstyp Komponent Arbetstid

cp K_ orrP ch ct
q p o' ""p ""å

o| om U sm o| es 14 __

Personbil 13,7x107? |0,308| 120 |0,5s47| 0

Lätt lastbil _n.. 212 129 -n- -m.

puss 3,56x107? |0,483| 190 |0,517/0,0055

Lastbil -3

3-6,5 ton 251,79x107?[0,371| 0 |0,519! 0

Lastbil -3

5,0-16,0 ton 251,79x107?[0,3711 0 |0,519! 0

Lastbil -3

6,0-22,0 ton 35,31x107? |0,371] 0 |0,519] 0

Lastbil med släp -3

13,0-45,0 ton 15,65x107? |0,3711 0 |0,519! 0
        

*) Ojämnhet uttryckt i QI. Beteckningarna förklaras i avsnitt 3

i denna dokumentation.

Enligt tabell 4 har man valt att rekommendera personbilsvärdet

generellt för lätta fordon trots att skillnaden, enligt referens

(87-11), mellan personbil och en "utility" är förhållandevis

stor. Det skattade värdet av CP, för utility är 5,17 x 1073 att

jämföra med 13,7 x 1073 för personbil. Att man valt personbils-

värdet kan tyckas anmärkningsvärt eftersom man ifrågasatt per-

sonbilsmaterialets representativitet.
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4 METOD

För skattning av samtliga koefficienter ingående i HDM:s repara-

tionskostnadssamband behövs följande data för slumpmässigt ut-

valda fordon:

* ackumulerad körsträcka, d.v.s. mätarställning, respektive

körsträcka under observerat tidsintervall

* fordonens nypriser

* _komponentkostnader under observerat intervall

* arbetstidskostnader för reparation under observerat intervall

* medelexponering per fordon med avseende på IRI under obser-

verat intervall.

Tillgängliga datamaterial för kalibrering i Sverige utgörs både

av totala reparationskostnader d.v.s. summan av reservdels- och

arbetstidskostnader samt av uppgifter per reparation om reserv-

dels- och arbetstidskostnader. Reservdelskostnader finns i Sverige

normalt inte tillgängliga i kombination med uppgifter om grad av

ojämnhet som fordon exponerats för, åtminstone inte per fordons-

individ eller på företagsnivå.

De dataunderlag om reparationskostnader som funnits tillgängliga

i den här redovisade studien har i huvudsak varit följande:

* mindre material omfattande samtliga sökta data undantaget

exponering för IRI per fordonsenhet

* genomsnittliga summerade reparationskostnader per fordonstyp

inom hela fordonsparken.

Mot denna bakgrund har valts att utföra kalibreringen i två

steg:

* i ett första steg väljs kostnadsdata från något eller några

företag. Separata kalibreringar genomförs för material och

arbetstid. Syftet är att kalibrera för rätt storleksrelation

mellan material- och arbetstidskostnader.

* 1 ett andra steg väljs kostnadsdata, summan av arbetstid och

material, representativa för den svenska bilparken. Syftet är

att kalibrera för en representativ nivå.
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Med de finare strukturerade materialen kan i princip samtliga

koefficienter, undantaget CPq och CLq, skattas. En hypotes är

att den relation mellan komponent- och arbetstidskostnader som

uppskattats är representativ för ett slumpmässigt valt fordon av

aktuell typ inom fordonsparken. Denna hypotes har inte kunnat

testas.

Dessutom har valts att ändra något på dimensionerna i HDM-sam-

banden så att man direkt får kostnad uttryckt i monetära stor-

heter.

Data för kalibrering enligt steg 1 har funnits tillgängliga för

personbilar, lastbilar med släp och bussar. I och med de "små"

tillgängliga datamaterialen för kalibrering enligt steg 1 har

det inte varit möjligt att uppskatta värden på K, och CL, med

tillfredsställande noggrannhet. Vi har ändå utfört sådana skatt-

ningar för att få någon uppfattning om eventuella tendenser till

skillnader jämfört med HDM-sambanden.

En fråga som är något oklar är hur kalibreringen i HDM tillgått

för de värden som redovisats i tabell 4. Om man väljer att

acceptera några av de i tabell 4 redovisade värdena borde det

vara viktigt att man använder samma metod som använts i HDM för

uppskattning av resterande ingående koefficientvärden i funk-

tionerna. Beträffande kalibrering är följande alternativ möj-

liga både för komponent- och arbetstidskostnader:

* att man per företag och observerad tidsperiod bildar medel-

värden för körsträcka, mätarställning och vägmiljömått per

fordonstyp

* att man per fordon bildar medelvärden enligt föregående punkt

* att i stället för medelvärdesbildning arbeta med klassindel-

ning avseende mätarställning eller vägmiljöer. Ju mera av-

vikande ett samband är från det linjära desto mera motiverat

med klassindelning. Detta alternativ kan kombineras med båda

de föregående punkterna.

* att låta varje reparation utgöra en observation.

Här har valts att i huvudsak följa HDM:s rekommendation d.v.s.

bilda medelvärden per företag. Eftersom man i Sverige har för-
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hållandevis god tillgång på underlag för att bilda riksmedel-

värden och den direkta tillgången på underlag uppdelade på kom-

ponent och arbetstid varit betydligt sämre har här valts en ka-

libreringsmetod i vilken båda typerna av underlag kan utnyttjas.

Eftersom det funnits frågetecken beträffande använd metod i HDM

har här valts att då så varit möjligt, d.v.s. om underlag fun-

nits direkt tillgängligt, även utföra en känslighetsanalys med

avseende på alternativa kalibreringsförfaranden. Beträffande den

skattning av CP, som redovisats i tabell 4 så måste denna ha

utförts på fordonsnivå.

Materialkostnadsfunktionen kalibreras på följande form i ett

första steg:

Kp
CP,' x exp(CP. x 13 x IRI) x CKM för IRI SIRIP,

APART!' =

Fp __
CP," x (1 + CPq x 13 x IRI) x CKM för IRI >IRIP,

APART!' = materialkostnad exklusive smörjolja och olyckskost-

nad (kr/km) . Observera att APART' uttrycks i kr/km

till skillnad från HDM med andel av nybilspris o.s.v..

CP" = koefficient som ger kostnad enligt ovan och som

skattas

CPq = koefficient som väljs enligt tabell 4

Fp = koefficient som väljs enligt tabell 4. Egen skatt-

ning har också utförts.

IRIP, = QIP,/13, där QIP, framgår ur tabell 4. För last-

bilar är IRIP, = 0.

Arbetstidsfunktionen kalibreras i ett första steg på följande

form:

C

ALABOR!' = CL,' x APART! x exp (CL, x IRI x 13) (kr/km)

ALABOR' = arbetstidskostnad som funktion av komponent

ning (kr/km)

CLo ' = koefficient som ger ALABOR' i dimension enligt ovan

och som skattas

Clp = exponent som väljs enligt tabell 4. Egen skattning

har också utförts.
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Clq = för beskrivning av arbetstidseffekt kopplad till

vägojämnhet . Används endast för bussar. Väljs enligt

tabell 4.

I det andra kalibreringssteget bestäms representativa medel-

värden för reparationskostnader d.v.s. representativa för den

normala bilparken ute på väg. Kostnaden skall vara exklusive

kostnader för olyckor och smörjolja. Observera problemet med

garantieffekten.

Slutligen utförs kalibrering så att kostnadsfunktionerna ger

representativa kostnader för svenska bilparken. De koefficienter

beräknas som kostnadsfunktionerna skall multipliceras med för

att uppnå representativitet. Två alternativ föreligger avseende

hantering av klassindelning med avseende på vägojämnheter (IRI).

Båda alternativen väljs avseende ojämnhetsexponering d.v.s.:

TC-AC-SC =

Er; x k x (f (IRI;) + g (f (IRI;)))

k x (f (Er; x IRI;) + g (f (Er; x IRI;))) (motsvarande HDM)

AC: i olyckskostnad

80: smör joljekostnad

IRI; : ojämnhetsintervall (i)

;: andel körning i ojämnhetsintervall IRI;

f ( ) :

g ( ) : arbet stidsfunktionen.

Enligt statistisk expertis vid VTI bör det 1:a alternativet vara

mest relevant i detta sammanhang d.v.s. ett annat alternativ än

det som rekommenderas i HDM.

Om funktionerna f och g ovan är linjära ger båda alternativen

samma resultat.

Den slutliga kalibreringen ger CL,'' och CP,'"":

CP,'' = k x CP,' = koefficient som ger en materialkostnad
(kr/km) representativ för en medelbil.
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1-CLp

CLo'' = k = koefficient som ger en arbetstidskostnad

(kr/km) representativ för en medelbil.

Att som ovan utföra kalibreringen i två steg avviker från HDM:s

rekommendation. Med två steg menas att först kalibrera material-

och arbetstidsfunktionerna mot något företag, exempelvis VTI,

och sedan göra slutlig kalibrering mot totalkostnadsdata på

nationell nivå. Avvikelsen motiveras främst av tillgången på

nationella medelvärden avseende reparationskostnader och att

dessa inte finns särredovisade på komponent och arbetstid.
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5 UNDERLAGSMATERTAL

Underlagsmaterialet utgörs av kostnadsdata, åldersfördelningar

och IRI-exponeringar.

5.1 Kostnadsdata m.m.

På firmanivå krävs följande data:

* komponentkostnader

* arbetstidskostnader

* mätarställning.

På nationell nivå krävs följande data:

* genomsnittlig totalkostnad

* mätarställning.

Utöver dessa data krävs följande uppgifter på nationell nivå:

* uppgifter om fördelning av total körsträcka på årsmodeller,

om kalibrering skall göras mot en sådan indelning

* uppgifter om körsträckans fördelning på IRI-klasser för

skattning av median-IRI och för kalibrering mot en sådan

indelning

* prisindex för olika år så att samtliga kostnadsdata kan

justeras till samma år, 1990

* smörjoljekostnader så att dessa kan subtraheras från total-

kostnaden före kalibrering

* olyckskostnader så att dessa kan subtraheras före kalibrering

* uppgifter om garantitider.

5.1.1 Grundprinciper för prissättning av bilreparationer 

En bakgrund till prissättningen inom bilverkstäderna ges av

referens (89-2) . Reservdelspriserna sätts efter rekommenderade

cirkaprislistor som generalagenterna ger ut till återförsälj-
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arna. Ökningen av cirkapriserna uppgick för vart och ett av åren

1987 och 1988 till drygt 5 % (motsvarande uppgång av Konsument-

prisindex var 5,3 % respektive 6,3 %). 1987 steg tidskostnaden

inom bilverkstäderna med ca 14 % och 1988 med drygt 15 %.

Enligt SCB fanns det år 1988 ca 9 500 bilverkstäder. Av dessa

var 1 300 s.k. märkesverkstäder och de övriga fristående verk-

städer.

Kostnaden för arbetet bestäms i huvudsak på två sätt:

1) Timdebitering, d.v.s. tidsåtgången för ett arbete multipli-

ceras med ett timpris. Tillämpas främst av mindre verkstäder.

2) Tidlista och debiteringsfaktor. En på förväg beräknad tidsåt-

gång för ett visst arbete multipliceras med en debiterings-

faktor för en viss tidsenhet.

För förbrukningsmaterial brukar mellan 5 och 8 % tas ut på ar-

bet skostnaden.

5.1.2 Vissa korrektionsdata

De kostnadsdata som söks skall uppfylla följande:

* 1990 års prisnivå

* exklusive indirekta skatter och avgifter

* exklusive smörjolja

* exklusive olyckskostnader.

Det prisindex som använts för att räkna upp personbilskostnader-

na är en undergrupp ("Driftskostnader för fordon") av huvud-

gruppen "Transport och samfärdsel" i konsumentprisindex. Det

mäter utvecklingen av kostnader inklusive moms för byte av bl.a.

avgassystem, strålkastarinsatser, övriga reservdelar och service

och har haft följande utveckling (1980 = 100):
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1984 142 , 4

1985 154,8

1986 154,6

1987 157,5

1988 170,6

1989 187,3

1990 230 ; 9.

Momsen har varit oförändrad, 23,46 %, under den angivna perio-

den. Dock har antalet momsbelagda varor och tjänster utökats

under perioden d.v.s. indexet är inte helt korrekt att använda i

detta sammanhang.

Tidningen Lastbilen redovisar regelbundet prisindex för olika

delkostnader. Indexserien för reparationskostnader bygger på

kostnader (exklusive moms) för ett urval av tre till sex stan-

dardreparationer (av personbilar!) vars kostnadsutveckling får

representera utvecklingen för samtliga lastbilsreparationer.

Nedan redovisas indexets juli-värde från 1978 och framåt (dock

ett årsmedeltal för 1990):

1978 81,3

1979 86, 2

1980 90, 4

1981 100,0

1982 107,3

1983 124,6

1984 136,6

1985 149,1

1986 160,5

1987 169,1

1988 198,9

1989 234 , 3

1990 253 , 4 .

Några uppgifter om olyckskostnader, material- och arbetskostna-

der, finns normalt inte direkt tillgängliga utan i stället har

egna uppskattningar utförts. Observera att uppskattade olycks-
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kostnader inte kan betraktas som representativa för materiella

kostnader i genomsnitt för trafikolyckor genom att bl.a. fordon

som inte åtgärdas efter olyckor saknas.

Enligt en analys av ett äldre material från Konsumentverket

skulle kostnaderna för "lack och krom" uppgå till ca 10 % av de

direkta reparationskostnaderna d.v.s. exklusive bilvård och ser-

vice. Gissningsvis skulle en större andel av detta avse sådant

som orsakas av "olyckor" i form av parkeringsskador m.m.. Även

om 10 % skulle motsvara faktiska utlägg som följd av olyckor så

skulle detta vara en underskattning av de totala olyckskostna-

derna beroende på att försäkringar täcker en del av kostnaderna.

Olyckskostnader för personbilar och lastbilar framgår direkt ur

kostnadsdata från Televerket. Bilarna har enbart ansvarsförsäk-

ring d.v.s. alla materiella skador då man själv är vållande

ingår i de redovisade olyckskostnaderna.

Olyckskostnaden begränsad till kostnaderna för egen bil då man

själv är vållande skulle enligt Televerket uppgå till följande

andel av de direkta kostnaderna för reparation:

* personbil, 14 %

* flakbil 3 ton, 3 %

* flakbil 5 ton, 6 %

* flakbil 10 ton, 4 %

* flakbil 14 ton, 15 %.

Observera att dessa andelar inte är direkt jämförbara med vad

som indirekt kan uppskattas ur Konsumentverkets undersökning

beroende på olika försäkringar.

Smörjoljekostnader. För personbilar görs uppskattningar enligt

följande:

* antag att oljebyte i motorn sker var 1 000:e mil med 4 dm?

varje gång å 24 kr/dm3? d.v.s. 0,0096 kr/km
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* antag att arbetskostnaden uppgår till 50 kr per oljebyte

d.v.s. 0,0050 kr/km

* den resulterande kostnaden skulle därmed bli ca 0,015 kr/km

* oljepåfyllning mellan servicetillfällena ingår inte d.v.s. en

underskattning.

För dieselmotorer av storleken 9-14 dm? gäller följande enligt

SCANIA:

* volym 25 dm? för samtliga motorstorlekar

* rekommenderat serviceintervall 30 000-45 000 km. Den övre

gränsen gäller fr.o.m. 1991 års modeller. Många vågar dock

inte sträcka sig så långt som till det rekommenderade inter-

vallet utan byter tidigare och ca 25 % under rekommenderad

gräns

* förbrukningen under drift kan grovt uppskattas till 0,4 % av

bränsleförbrukningen. Om oljeförbrukningen ökar till 0,6 %,

bör åtgärd vidtagas.

Den resulterande oljeförbrukningen för de tyngsta fordonen kan

därmed uppskattas till följande:

25/(30 000 x 0,75) + 0,004 x 0,4 = 0,0027 dm?/km.

Enligt det första långtidstestet i tidningarna "Lastbilen" och

"I Trafik", se avsnitt 5.1.3, uppmättes en genomsnittlig olje-

förbrukning av 0,0025 dm?/km.

Smörjolja förbrukas inte enbart i motorn utan även i växellådan

och slutväxeln. Följande gäller för motorstorlek 9-14 dm?:

* intervall 60 000 km

* växellåda 11 dm?

* bakaxel 6 dm?.

De oljor som används i växlarna är oftast av annan typ än vad

som används i motorn.

I långtidstesten anges en genomsnittlig smörjoljekostnad av

0;015 kr/km för år 1986. Observera att kostnaden endast avser
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motorolja. Uppräknat till 1990 års nivå med prisindex för petro-

leumprodukter (1286/876) fås 0,022 kr/km.

För den slutliga användningen av kostnadssambanden krävs även

uppgifter om garantitid. I tabell 7 i bilaga 2 har uppgifter om

garantitider för olika årsmodeller sammanställts.

$.1.3 Underlag för en första kalibrering

För personbilar och lastbilar med släp har två typer av kali-

breringar utförts i steg 1:

* en enligt standardmetoden d.v.s. med genomsnittsvärden per

företag

* en för skattning av flera parametervärden d.v.s. med flera

observationer per företag.

Uppgifter om personbilar har tagits från VTI:s tjänstebilar. För

varje bil finns en körjournal och dessutom kan verkstadsfakturor

kopplas till respektive fordon. Kostnadsdata avser perioden 1/1

1989-31/12 1990.

Totalt ingår data från 14 bilar i materialet. I bilaga 2, tabell

1, redovisas per fordon:

* märke och modell

* årsmodell

* körsträcka/två år

* vägmätarställning 31/12 1990

* arbetstidskostnader/två år

* materialkostnader/två år.

Observera att materialet är exklusive bilvård till skillnad från

HDM-sambanden. En brist i materialet är att det endast represen-

terar ett företags bilar. Reparationerna har dock utförts på

flera verkstäder. Av de 14 bilarna är 13 av märket Volvo. De tre
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äldsta bilarna har ett annat användningsområde än övriga vilket

kan ha stört kalibreringen.

Följande värden, se bilaga 2, har använts vid kalibreringen

enligt standardalternativet:

* genomsnittlig ackumulerad körsträcka (CKM) i undersöknings-

periodens mitt, 79 900 km

* genomsnittlig materialkostnad 0,1289 kr/km

* genomsnittlig arbetstidskostnad 0,1822 kr/km

* IRI, medianvärde 1,7 ur tabell 5.

Vid skattning av flera parametervärden än enligt standardmetoden

har de enskilda observationerna, en per fordon, ingått i para-

meterskattningarna.

Bilarna var med ett undantag så gamla att garantitiden utgått.

Kostnader för smörjolja ingår i angivna kostnadsdata.

För lastbilar (med släp) utnyttjas data från två långtidstest

upp till 500 000 km redovisade i tidningarna "Lastbilen" och "I

Trafik". Det första testet pågick från 1983 till 1986 och det

andra från 1987 till 1990. I det första testet ingick fyra bilar

av två fabrikat och i det andra två bilar av två fabrikat.

Gemensamt för de båda testen är att bilarnas påbyggnader utgörs

av frysskåp. Det vägnät som trafikerats är följande:

* första testet, Skellefteå-Stockholm respektive Umeå-Västerås-

Orebro-Karlstad

* andra testet, Luleå-Gävle-Göteborg-Halmstad.

För att undvika inverkan av garantier har vid analys materialet

begränsats till vad som skett efter 150 000 respektive 200 000

km,

Följande värden har använts vid standardmetoden:

* genomsnittlig ackumulerad körsträcka i periodens mitt,

250 000 km '
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* IRI, medianvärde 1,6 ur tabell 5

* genomsnittlig materialkostnad, 0,26 kr/km

* genomsnittlig arbetskostnad, 0,22 kr/km.

I det andra kalibreringsalternativet har observationer bildats

genom uppdelning i intervall om 50 000 km per fordon.

Några kostnadsdata för direkt kalibrering av funktionerna för

lastbil 7 och 14 ton har ej funnits tillgängliga.

Buss i linjetrafik/landsväg. Genomsnittliga kostnader har upp-

skattats med hjälp av ett material som har erhållits från Swe-

buss enligt följande:

* genomsnittlig materialkostnad, 0,727 kr/km

* genomsnittlig arbetstidskostnad, 0,788 kr/km.

Efter justering för olycks- och smörjoljekostnader erhölls

följande kalibreringsdata:

* genomsnittlig ackumulerad körsträcka. 224 676 km

* IRI, medianvärde 1,7

* genomsnittlig materialkostnad, 0,645 kr/km

* genomsnittlig arbetstidskostnad, 0,699 kr/km.

5.1.4 Underlag för slutlig kalibrering

5.1.4.1 Tillgängligt material

Konsumentverket utför vart tredje år en intervjuundersökning

riktad till ca 10 000 ägare av personbilar. Beträffande repre-

sentativitet borde materialet uppfylla mycket högt ställda krav

med undantag av att enkäten är riktad till "fysiska" ägare

d.v.s. leasingbilar m.m. ingår inte. Övriga nackdelar med mate-

rialet skulle kunna vara att olyckskostnader och kostnader för

smörjolja inte direkt kan utläsas. Observera även att repara-
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tionskostnader under garantitiden ej ingår eftersom sådana ej

medför några direkta utgifter för bilägarna, åtminstone inte

rubricerade som reparationskostnader, d.v.s. en här något oöns-

kad effekt. Denna effekt skulle kunnat ha undvikits om kalibre-

ringen begränsats till bilar äldre än tre år. I bilaga 2 ges en

mera detaljerad beskrivning av resultaten från Konsumentverkets

studie.

Televerkets fordonspark omfattade totalt ca 8 900 fordon för den

studerade tidsperioden, år 1990. Följande poster ingår i Tele-

verksmaterialet:

* körsträcka/månad

* bränsleförbrukning (dm?/10 km)

* smörjoljeförbrukning (dm?/1 000 km)

* drift (kr/10 km)

* tvätt (kr/10 km)

* gummi (kr/10 km)

* reparation fordon (kr/10 km)

* reparation utrustning (kr/10 km)

* skador på egen bil då man själv är vållande (kr/10 km)

* kostnad (kr/10 km) .

Kostnadsuppgifterna för denna fordonspark har av Televerket

lagts in i ett datasystem. Det finns därmed goda möjligheter att

få kostnader uppdelade på olika fordonstyper och olika delkost-

nader.

Det erhållna materialet avser tiden fr.o.m. april 1990 och

t.o.m. mars 1991. I materialet finns en uppdelning på bilar som

huvudsakligen kör i tätortsmiljö respektive i landsvägsmiljö

respektive sådana för vilka körsträckan är jämnt fördelad mellan

landsbygd och tätort. I bilaga 2, tabell 3, redovisas kostnads-

data för fyra storlekar av lastbil. Det är ur materialet svårt

att utläsa något samband med fordonsvikt. Vad som också är an-

märkningsvärt är den dramatiska skillnaden i kostnader mellan
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Televerkets något mindre lastbilar och andra företags fjärr-

ekipage, se tabell 2 och 3 i bilaga 2. Kostnaderna för Tele-

verkets mindre typ av lastbilar skulle vara flera gånger större

än för de största lastbilarna. Skillnaden uttrycker sannolikt

lika mycket skillnader mellan olika ägare som skillnaden mellan

bilar.

TFK presenterade 1980 en rapport om lastbilskostnader, referens

(80-1) . Materialet borde huvudsakligen kunna utnyttjas för att

bilda relationstal mellan olika transporttyper och mellan bilar

av olika ålder. Huvudsakligen ingår bilar av den största typen.

Den minsta ingående biltypen är distributionsbilar som skulle

kunna vara representativa för klassen av bilar med en genom-

snittlig totalvikt av 14 ton. Det är naturligtvis inget som

hindrar att man även via prisindex gör en uppräkning till 1990

års prisnivå av TFK-materialet.

Södra Skogsägarna. Kostnadsdata för timmerbilar har lagts upp i

en databas. Erhållna data redovisas i tabell 6 i bilaga 2.

Långtidstest enligt tidningar. Det material som använts för

kalibrering i ett första steg, se tabell 2 i bilaga 2, kan även

användas i kombination med andra data för uppskattning av en

representativ medelkostnad.

Göteborgs och Bohusläns åkeriförening samlar med jämna mellanrum

in uppgifter om reparations- och underhållskostnader för 7-10 år

gamla fordon. Den historiska kostnadsutvecklingen ligger till

grund för ett kalkylprogram, som för ett stort antal fordons-

typer uppskattar de framtida kostnaderna år för år. I bilaga 2,

tabell 4, presenteras bearbetade kostnadsuppgifter från Åkeri-

föreningen.

Uppgifter om bussar i lokal- och regional-trafik har erhållits

från Transek, se tabell 5 i bilaga 2. För lokal-trafik har kost-

naderna separerats i drivmedels- och reparationskostnader. Ty-

värr har uppgifterna för regionaltrafik inte kunnat differen-

tierats på olika delkostnader.
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5.1. 4.2 Använda kalibreringsdata

Personbilar. Konsumentverket, referens (89-1), uppger följande

kostnader:

* bilvård, 371 kr/år

* service, 816 kr/år

* reparation, 1 614 kr/år.

Kostnaderna avser i stort sett 1987 års förhållanden och är in-

klusive mervärdesskatt.

Enligt en analys av ett äldre material från Konsumentverket ut-

gör kostnaderna för bromsar 16,5 % av de direkta reparations-

kostnaderna d.v.s. 0,165 x 1 614 = 266 kr/år. Enligt samma mate-

rial skulle kostnaderna för "lack eller krom" (AC i avsnitt 3)

uppgå till 10 % av reparationskostnaderna d.v.s. 0,1 x 1 614 =

= 161 kr/år. Gissningsvis skulle en större andel av detta avse

sådant som orsakas av "olyckor" i form av parkeringsskador m.m..

Välj 100 kr/år (6 %) som skattning av rena olyckskostnader.

Den genomsnittliga årliga körsträckan för intervjumaterialet

uppgår till 14 240 km.

Resulterande kalibreringsdata har uppskattats enligt följande:

* utgå från (1 614 + 371 + 816) /14240 = 0,197 kr/km

* exkludera olyckskostnaderna d.v.s. 0,197 - (100/14 240) =

= 0,190

* justera med prisindex till 1990 års prisnivå d.v.s.

(230,9/157,5) x 0,190 = 0,279 kr/km

* exkludera smörjoljekostnaderna d.v.s. 0,279 - 0,015 =

= 0,264 kr/km

* exkludera mervärdesskatt d.v.s. den resulterande kostnaden

blir 0,264/1,25 = 0,211 kr/km.

Övriga data som använts är följande:
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* vägmätarställning, medianvärde 110 777 km och fördelning på

åldersklasser enligt bilaga 3

* IRI, medianvärde 1,7 och klassindelning enligt tabell 5.

Lastbil 7 ton. Den genomsnittliga kostnaden har uppskattats ge-

nom att utgå från kostnaden för lastbil 14 ton. Ur publikationen

"Lastbil og bus" har nybilspriset för en 7-tonnare uppskattats

till 70 % av nybilspriset för en 14-tonnare. Antas att material-

kostnaderna för en 7-tons lastbil också uppgår till 70 % av

materialkostnaden för en 14-tons lastbil, men att arbetstids-

kostnaden är densamma, kan reparationskostnaden för en 7-tonnare

uppskattas till 0,80 kr/km.

Övriga data som använts är följande:

* vägmätarställning, medianvärde 224 676 km ur bilaga 3

* IRI, medianvärde 1,7 ur tabell 5.

Lastbil 14 ton. Den genomsnittliga reparationskostnaden har upp-

skattats på motsvarande sätt som för lastbil med släp d.v.s. med

TFK-rapporten som bas kompletterad med några andra informations-

källor. Den genomsnittliga reparationskostnaden har uppskattats

till 1,0 kr/km, varav materialkostnaden skulle uppgå till 0,54

kr/km.

Övriga data som använts är följande:

* vägmätarställning, medianvärde 235 375 km ur bilaga 3

* IRI, medianvärde 1,7 ur tabell 5.

Lastbil (med släp). Skattning av den genomsnittliga reparations-

kostnaden gjordes enligt följande:

* i referens (80-1) redovisas kostnader för bilar med olika

transporttyper och av olika ålder

* materialet i referens (80-1) uppräknades till 1990 års pris-

nivå med hjälp av det index för lastbilar som redovisats i

avsnitt 5.1.2

* den genomsnittliga smörjoljekostnaden 0,022 kr/km subtranhe-

rades
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* viktning med avseende på trafikarbetets fördelning på trans-

porttyper, se vidare avsnitt 5.2.

Uppgifter om trafikarbetets fördelning på åldersklasser togs

ur bilaga 3. Båda dessa trafikarbetsuppgifter har utnyttjats

för att skatta representativa medelkostnader

* korrektion beroende på att de indexjusterade kostnaderna

enligt referens (80-1) verkade höga jämfört med andra kost-

nadsuppgifter. Det beräknades att en korrektion med 0,7 skul-

le ge en mera realistisk kostnadsnivå

* reduktion för olyckskostnader, vilka uppskattades till 10 %.

Genom ovan redovisad metod uppskattades den genomsnittliga repa-

rationskostnaden till 0,85 kr/km.

Övriga data som använts för kalibrering är följande:

* vägmätarställning, medianvärde 191 400 km ur bilaga 3

* IRI, medianvärde 1,6 ur tabell 5.

Buss i linjetrafik/landsväg. De använda uppgifterna är desamma

som i första kalibreringssteget.

Buss i lokaltrafik. Enligt Transek AB uppgår de totala repara-

tionskostnaderna till 2,30 kr/km. Genom subtraktion av kostnader

för smörjolja och olyckor har en resulterande kostnad av 2,05

kr/km uppskattats.

Övriga använda data för kalibrering är följande:

* vägmätarställning, medianvärde 224 676 km enligt bilaga 3

* IRI, medianvärde 2,2 bildades ur tabell 2 i bilaga 1.

Buss i regionaltrafik. För denna typ av buss finns endast en

totalkostnad från Transek AB d.v.s. ingen särredovisning av

reparationskostnader. En genomsnittlig reparationskostnad har

uppskattats genom att antaga samma relation för reparationskost-

nader som för totalkostnader vid jämförelse av lokal- och regio-

nalresor. Slutligen har korrektion gjorts för smörjolja och
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olyckor varmed den resulterande kostnaden blir 1,69 kr/km. Övri-

gå data som använts är följande:

* vägmätarställning, medianvärde 224 676 km ur bilaga 3

* IRI, medianvärde 1,7 ur tabell 5.

Om kostnadsuppgifterna för de olika fordonstyperna jämförs kan

följande kommentarer ges:

* bussar har generellt väsentligt högre kostnader än övriga

fordonstyper och exempelvis ca dubbelt så höga kostnader som

lastbil (med släp)

* de mindre lastbilstyperna, 7 och 14 ton, har ungefär samma

kostnadsnivå som lastbil (med släp).

5.2 Olika klassindelningar av trafikarbetets fördelning

på ojämnhetsklasser m.m.

Uppgifter om trafikarbetets fördelning på landsväg respektive

tätort har tagits ur en VV-studie, referens (87-4). Följande

fördelning har använts:

* landsväg, 65 %

* tätort, 35 %.

De redovisade andelarna avser det totala trafikarbetet d.v.s.

för samtliga fordonstyper. Man skulle kunna förvänta att andelen

i tätort skulle vara större för personbilar och mindre för övri-

ga fordonstyper än angivet.

Använd fördelning av trafikarbete per fordonstyp på olika väg-

typer på landsbygd framgår ur bilaga 1, tabell 3.

Inom ett tidigare VTI-projekt har trafikarbetet per vägtyp för-

delats på IRI-klasser, se tabell 1 i bilaga 1. Materialet är

dock begränsat till belagda vägar med årsmedeldygntrafik större

än 1 500 fordon. Grusvägarna har förutsatts ha samma fördelning

på IRI-klasser som typväg med bredd 6 m och hastighetsgräns 70

km/h.
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För tätort har trafikarbetet fördelats på IRI-klasser enligt

RST-mätningar i Malmö. Den bildade

tabell 2 i bilaga 1.

fördelningen redovisas i

Genom att kombinera dessa uppgifter har det varit möjligt att

per fordonstyp ta fram en resulterande fördelning av trafik-

arbete på IRI-klasser, se tabell 5.

 

 

 

Tabell 5 Fördelning av trafikarbete per fordonstyp på IRI-

klasser. Totalt för hela vägnätet.

IRI- Fordonstyp

klass Pb Lb7t, l4t Lb + sl Buss

0-1 0; 082 0; 080 0 ; 114 0 ; 084

1-2 0; 568 0; 588 0 ; 687 0; 588

2-3 0, 231 0 , 242 0, 155 0; 233

3-4 0 ; 070 0 ; 057 0 ; 028 0; 058

4-5 0; 027 0; 020 0 ; 010 0; 022

5-6 0 ; 011 0; 007 0; 003 0; 008

6-7 0, 007 0 ; 004 0; 002 0 ; 005

7-8 0 , 004 0; 002 0 ; 001 0; 002

Totalt 1,00 1; 00 1,00 1,00
       

Ur tabell 5 framgår exempelvis att lastbil med släp är den kate-

gori som i genomsnitt exponeras för de lägsta IRI-värdena. Medi-

anvärdet (IRI) som fordonstyperna exponerats för ligger genom-

gående i intervallet 1-2.

Som underlag för skattning av genomsnittliga reparationskost-

nader avseende lastbil för släp har uppgifter använts om hur

trafikarbetet inom gruppen fördelas på olika transporttyper. Den

utnyttjade fördelningen, enligt referens (85-1), är följande:

* blandad last, 49 %

* tank, 14 %

* timmer, 14 %

* anläggning, 23 %.
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För analys av betydelsen av klassindelning med avseende på acku-

mulerad körsträcka används de fördelningar som redovisats i

tabell 1, bilaga 3. Nya resultat om årlig körsträcka som funk-

tion av fordonsålder har påvisat förhållandevis längre årliga

körsträckor för äldre bilar än för nya jämfört med vad som här

använts. Vad som är en stor brist i utnyttjad körsträckedata är

att samma årliga körsträcka förutsatts för samtliga tunga for-

donstyper. Så länge som körsträckedata enligt bilaga 3 används

vid tillämpning av kalibrerade samband borde denna felkälla inte

vara alltför betydande.
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6 RESULTAT AV KALIBRERING

Kalibrering har utförts i två steg, där det första syftat till

att uppnå rätt storleksrelationer mellan ingående koefficienter

i båda kostnadsfunktionerna och det andra syftat till att få

rätt absolutnivå.

Generellt för detta avsnitt gäller att redovisade kostnader är

exklusive moms och för år 1990.

6.1 Första kalibrering

Två funktioner har kalibrerats d.v.s. en för materialkostnad och

en för arbetstidskostnad.

Personbil. Det material som använts utgörs av data från VTI:s

bilpark. Två typer av kalibrering har utförts:

* en som mera bokstavligt följer anvisningarna i HDM d.v.s. det

: ärendast CP," och CL,' som skattas

* en som sträcker sig något längre d.v.s. även skattning av K,

och CL, .

I det första fallet bildas medelvärden för hela gruppen av for-

don och i det andra får varje observation utgöra en observation.

Som resultat av kalibreringen enligt det första fallet erhölls:

k CP! 0,00292

* CL! 0,559.

En samtidig skattning av CP,' och K gav följande:

0;0741 (konfidensintervall: 0 till +0,703 (approxima-

tivt 95 %)) att jämföra med 0,00292 enligt standard-

metoden

* CP!

>- 11 0,;,0975 (konfidensintervall: -0,662 till +0,857 (95 %))

att jämföra med 0,308 enligt HDM, se tabell 4.
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Beträffande erhållet resultat för K, kan man inte dra någon

säker slutsats om åldersberoendet för svenska förhållanden. Man

kan endast ha resultatet som underlag för ett rimligt antagande

om att åldersberoendet skulle kunna vara mindre för svenska än

för brasilianska förhållanden. Det skattade K,-värdet är inte

heller signifikant skilt från HDM-värdet.

En samtidig skattning av CL,' och CL, gav följande:

* CL," = 0,428 (konfidensintervall: 0,200 till 0,656 (95 %))

att jämföra med 0,559 enligt standardmetoden

* C = 0,370 (konfidensintervall: -0,00637 till +0,747

(95 %)) att jämföra med 0,547 enligt HDM, se tabell 4.

Det skattade värdet på CL, är därmed inte signifikant skilt från

noll.

Lastbil (med släp). Som resultat av kalibreringen enligt stan-

dardmetoden erhölls:

* CP! 0,00198

* CL," 0 , 442 .

Vid skattningen av K, och CL, har observationer bildats genom

att utnyttja materialet i tabell 2, bilaga 2. För varje inter-

vall finns uppgifter om körsträcka, materialkostnad och arbets-

kostnad.

En samtidig skattning av CP' och Kp gav följande:

3,31 x 10719 (konfidensintervall: 1,23 x 1071% till

8,90 x 107$) att jämföra med 1,98 x 1073 enligt huvud-

metoden

* CP!

* 1,56 till 2,37) att jämföra

med 0,371 enligt tabell 4.

En samtidig skattning av CL,' och CL, gav följande:

* CLo' = 0,387 (konfidensintervall: 0,300 till 0,475) att jäm-

föra med 0,442 enligt huvudmetoden
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* Cl _ 0;,357 0,203 till 0,511) att jäm-

föra med 0,519 enligt tabell 4.

Buss i linjetrafik. Följande resultat erhölls för standard-

metoden:

* CP," = 0,001550

* CL" = 0,7759.

Övriga fordonstyper. Funktionerna för dessa kalibreras enbart i

den slutliga kalibreringen.

6 . 2 Slutlig kalibrering

Använd data för kalibrering har redovisats i avsnitt 5.1.4.2.

Eftersom funktionerna som skall kalibreras till stor del är

icke-linjära skulle det kunna ha betydelse om man väljer att

kalibrera mot medelvärden eller mot klasser. I HDM rekommenderas

medelvärdesalternativet. Som en känslighetsanalys har här valts

att även välja klassindelningsalternativet.

Resultat, CP,''" och CL,'', för samtliga fordonstyper enligt

medelvärdesalternativet, har sammanställts i tabell 6.

Tabell 6 Resulterande koefficientvärden för material- och

arbetstidskostnader efter den andra och slutliga

kalibreringen. *)

 

 

I 7 I I

CPo CLo

Personbil 0 ; 001843 0 , 4534

Lastbil 7 t 0 ; 003320 0; 5666

Lastbil 14 t 0 ; 004095 0 ; 6267

Lastbil (m släp) 0 ; 003762 0 ; 6016

Buss landsväg 0,;,001550 0,7759

Buss lokaltrafik 0 ; 002287 0 ; 9362

Buss regionaltrafik 0,001950 0,8668
     

*) Används i modifierade HDM-funktioner enligt av-

snitt 4.
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De i tabell 6 redovisade koefficienterna ger följande då de in-

sätts i funktionerna i avsnitt 4:

* reparationskostnader i 1990 års prisnivå exklusive moms

* exklusive smörjoljekostnad

* exklusive olyckskostnad.

Följande kan noteras avseende metod vid framtagning av värdena i

tabell 6:

* körsträcka motsvarande medianvärdet

* _IRI-värde motsvarande medianen

* för lastbil 7 och 14 ton har koefficientvärden för lastbil

med släp enligt första kalibreringssteget använts som bas

* för buss i lokal- och regionaltrafik har koefficientvärden

för landsvägsbuss enligt första kalibreringssteget använts.

I bilaga 4 redovisas de kalibrerade kostnadsfunktionerna för de

olika fordonstyperna. De kalibrerade funktionerna har också

illustrerats i form av en serie figurer i bilaga 4. Vad som

redovisas är följande:

* materialkostnader, arbetstidskostnader och totalkostnader som

funktion av IRI per fordonstyp

* totalkostnader som funktion av ackumulerad körsträcka för

personbil och lastbil med släp.

En känslighetsanalys för personbilar har utförts med avseende på

att använda klassindelning alternativt medianvärde för ålder och

ojämnhet och vilken betydelse dessa alternativ får för CP,'' och

CL '" .

En mängd olika kombinationer kan väljas för kalibrering enligt

följande:

* åldersklassindelning alternativt medianålder

* IRI-klassindelning alternativt median-IRI enligt HDM:s anvis-

ningar.
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Som en känslighetsanalys har fyra kalibreringar genomförts med

en indelning enligt ovan, dock bara för personbilarna. För tunga

fordon har det ingen betydelse om man väljer klassindelning

alternativt medianvärde på grund av att ojämnhetssambandet är

linjärt. Följande resultat har erhållits (baserat på koeffi-

cientvärden från första kalibreringen) :

* åldersklass och IRI-klass:

-= CP!" = 0,00175

- CLo'!' = 0,451

* åldersklass och median-IRI:

-= = 0,00183

* medianålder och IRI-klass:

- CP!" = 0,00174

- CLo'' = 0,450

* medianålder och median-IRI:

-= CP!" = 0,00182

-= CLo'' = 0,459.

Slutsatsen av denna känslighetsanalys blir att CPQ'"' och CL,''

inte är speciellt känsliga för olika klassindelningar. Vi väljer

därför . att arbeta med medianålder och median-IRI enligt HDM:s

anvisningar.
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7 DISKUSSION

I HDM beskrivs de totala reparationskostnaderna som en summa av

material- och arbetstidskostnader. Dessa delkostnader beskrivs

med separata funktioner. Enligt flera litteraturreferenser kan

totalkostnaden uppskattas som en konstant gånger materialkost-

nadsfunktionen. I figur 1 ges ett exempel på skillnaden mellan

alternativen för personbil.
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Fiqur_ 1. Relativ förändring av reparationskostnader för per-

sonbil med vägojämnhet.

A: material + arbetstid

B: 2 x material

Reparationskostnaderna för personbilar som körs på en väg med

IRI = 10 m/km, är om man uttrycker dem i dubbla materialkost-

nåden, ca sex gånger högre jämfört med kostnaderna när IRI-

värdet är 0. A-kurvan i figur 1 stiger inte lika brant vid

ökande IRI-värde, utan där är motsvarande ökning av repara-

tionskostnaden ca fyra gånger. Det är sannolikt att den verkliga

skillnaden i ojämnhetsberoende mellan kurvorna är större än

enligt figur 1 enligt de egna skattningarna av CL.
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I figur 2 redovisas för tung lastbil motsvarande jämförelse som

för personbil i figur 1.
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Figur 2 Relativ förändring av reparationskostnader för tung

lastbil med vägojämnhet. (Figuren är giltig för samt-

liga lastbilskategorier) .

A: material + arbetstid

B: 2 x material.

För lastbilarna uppträder inte samma kraftiga stegring av kost-

naderna vid mycket ojämna vägar som för personbilarna. Förkla-

ringen ligger delvis i att materialkostnadsfunktionen för per-

sonbilarna är icke-linjär, medan den för lastbilarna är linjär,

enligt de funktioner som HDM redovisar och som här har kalibre-

rats.

Reparationskostnaderna för B-kurvan i figur 2 är vid IRI = 10 ca

tre gånger större än för IRI = 0. För A-kurvan är värdet vid

IRI = 10 ca 2,4 gånger större än för IRI = 0.

Ansatsen som återfunnits i litteraturen om att beskriva arbets-

tidskostnaden som en konstant gånger materialkostnad skulle

kunna förkastas enligt erhållna resultat. Detta följer av att

konfidensintervallen för CL, inte innehåller 1l:an enligt avsnitt

6.1.
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Vid den slutliga kalibreringen, steg två, borde underlaget ha

rensats från bilar med garantier. Då sambanden sedan används

skulle uppgifter om garantiåtaganden utnyttjas d.v.s. endast

kostnader för service och liknande skulle medräknas för bilar

med gällande garanti. I den genomförda kalibreringen, steg två,

har underlagsmaterialet ej rensats från bilar med garanti. De

uppskattade reparationskostnadssambanden är därmed sannolikt

underskattningar av de verkliga sambanden åtminstone ifråga om

nivå.

Som redovisats i avsnitt 6.1 har ett försök gjorts att skatta

CL d.v.s. exponenten i tidskostnadsfunktionen. I tabell 7 redo-

visas en jämförelse mellan kostnadsindex för CL, enligt HDM och

CL, enligt egen skattning.

Tabell 7 Jämförelser mellan reparationskostnader för CL_ en-

ligt HDM-III och för CL, enligt svenskt material.

Personbilar. *)

 

 

 

     

Index

IRI CLP: HDM-ITIT** CLP: svenskt***

2 100 100

4 131 124

6 172 156

8 228 198

10 303 - 254

*) CKM 110 777 km (median).
**) CL." 0;559; CL = 0,547. Beskrivning av CL,

ges i avsnitt 3.
***) CLo' = 0,428; CL = 0,370.

Det svenska CL,-värdet ger ett något flackare samband än med Clip

enligt HDM.

Även för lastbil med släp har ett väsentligt lägre CL,-värde än

enligt HDM skattats. Att detta förhållande går igenom både för
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pb och lb+sl borde höja sannolikheten för att detta skulle kunna

vara en realitet.

Skattningarna av K, enligt avsnitt 6.1 är svåra att tolka genom

att det skattade värdet för personbil är väsentligt lägre och

för lastbil med släp väsentligt högre än för HDM-III. Värdet för

personbilar är så lågt att det närmast uttrycker ett oberoende

av fordonsålder. För lastbilar med släp skulle materialkost-

naderna i stället öka snabbare än ackumulerad körsträcka.

Det kan även vara av intresse att jämföra de totala repara-

tionskostnaderna på indexform mellan att genomgående använda

brasilianska koefficienter och svenska koefficienter. Resultatet

av denna jämförelse redovisas i figur 3 för personbil.

 

=-79- HDM III
   

 

 

 

Figur 3 Index för de totala reparationskostnadernas ojämnhets-

beroende avseende personbilar.

Den relativa förändringen med ojämnhet skulle därmed vara för-

hållandevis lika mellan att generellt använda brasilianska koef-

ficienter respektive svenska. Vad som rubriceras som svenska är

dock med brasilianskt CPq-värde.
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Det kan även vara av intresse att redovisa reparationskostnader

per fordonstyp, med koefficientvärden enligt standardmetoden,

för medianen av ojämnhet och körsträcka enligt följande:

* pb, 0,21 kr/km

* _1b 7 ton, 0,80 kr/km

* lb 14 ton, 1,00 kr/km

* lb inklusive släp, 0,85 x 1,33 = 1,13 kr/km

(1,33 x kostnadsfunktionen)

* buss landsv, 1,34 kr/km

* buss lokal, 2,05 kr/km

* buss regional, 1,69 kr/km.

Dessa kostnader motsvarar kalibreringsdata för slutlig kalibre-

ring enligt avsnitt 5.1.4.2.

Enligt den fysikaliska modell som utgör underlag för tabell 1 är

förslitningen både en funktion av hastighet och ojämnhet. Det

borde på sikt vara tilltalande att kunna övergå till en kost-

nadsmodell som helt eller delvis innehåller en fysikalisk be-

skrivning av förslitningsprocessen.

Det borde vara av stort intresse att jämföra de empiriska sam-

banden enligt HDM-III med FSLIND enligt tabell 1. En sådan jäm-

förelse borde kunna göras för APART'"'" (IRI) - APART'"'" (IRI = 0).

Om man jämför den relativa utvecklingen av FSLIND enligt tabell

1 med APART'' (IRI) - APART!! (IRI = 0) kan man konstatera att

den relativa förändringen av FSLIND med IRI är mycket större än

uttrycket ovan. Vad som kan påpekas är att HDM-värdena motsvarar

utgifter för reparationer medan det fysikaliska sambandet mot-

svarar tillkommande komponentnerbrytning per sträckenhet. Inte

heller med en sådan tolkning är skillnaden rimlig. Vad som också

skulle kunna vara en förklaring till skillnaden är att HDM-sam-

banden bl.a. inkluderar ett hastighetsberoende av vägojämnhet.

På det brasilianska vägnät som kostnadsfunktionerna för person-
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bilar representerar var den genomsnittliga ojämnheten IRI = 4,7

(min 3,0; max 9,2) .

I syfte att utveckla en reparationskostnadsmodell med mekanis-

tisk inriktning skulle man kunna följa en grupp av fordon under

längre tid och registrera följande:

* reparationer och service med viss komponentuppdelning, dess-

utom bör kostnad för komponenter och arbetstid hållas isär

* hastighet, helst med koppling till nästa punkt

* exponering för olika vägmiljöer inklusive grad av ojämnhet.

Ett existerande datamaterial för kalibrering av en fysikalisk

modell skulle kunna utgöras av det som ingår i den s.k. Brasi-

lien-studien, se referenserna (87-1) och (87-2) . Detta datamate-

rial har hittills enbart utnyttjats för att relatera repara-

tionskostnader till ojämnhet i ett statistiskt härlett samband.

Ett material motsvarande Brasilien-studiens borde sammanställas

för svenska förhållanden. Förutsättningarna för att kunna sam-

manställa ett välkontrollerat sådant material borde vara väsent-

ligt bättre för nutida svenska förhållanden jämfört med Brasi-

lien under 70-talet.

En ytterligare studie som borde genomföras är att direkt mäta

förslitning av någon eller några komponenter enligt ett förslag

av Georg Magnusson (VTI). Naturligtvis kan man inte utveckla en

komplett förslitningsmodell genom att mäta förslitning på alla

komponenter, utan i stället är målet att skapa en bättre förstå-

else för förslitningsprocessen. Utifrån en sådan förståelse kan

sedan en beräkningsmodell utvecklas. Exempelvis borde den i re-

ferens _(86-1) föreslagna modellansatsen kontrolleras genom mät-

ning av förslitning. Kan samma modellansats användas för samt-

liga komponentgrupper? Inverkan av statisk last i kombination

med lastväxlingar skulle kunna behöva studeras. Modellansatsen

enligt referens (86-1) tar ingen hänsyn till statisk last. Exem-

pel på komponenter som är mycket olika ifråga om statisk/dyna-

misk last är fjädrar och stötdämpare där ju fjädrarna bär upp
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hela den fjädrade massan statiskt medan stötdämparna inte har

någon statisk last.

Mätningar av den föreslagna typen skulle också kunna användas

för bedömning av vilka komponenter/komponentgrupper som förslits

tillräckligt mycket beroende på vägojämnheter för att en modell-

beskrivning skall vara meningsfull.

Beträffande den mekanistiska modellen och vad som redovisats i

tabell 1 så har man gjort vad som skulle kunna vara en onödig

blandning av en mekanistisk ansats och en empirisk. Med den

mekanistiska modellen kan man beräkna acceleration/påkänning i

godtycklig fordonskomponent samt antal belastningsväxlingar. Man

skulle därmed inte behöva blanda in den modell enligt referens

(86-1) som beskriver förslitningar uttryckt som ett RMS-värde av

de dynamiska tillskotten mellan däck och vägbana samt med viss

exponent. De förutsättningar som krävs för en renodlad mekanis-

tisk ansats är följande:

* representativa ojämnhetsprofiler för vägnätet

* en validerad kraftbeskrivningsmodell

* att man kan acceptera att förslitning kan beskrivas med

Wöhler-diagram

* att man känner kurvan i Wöhler-diagrammet

* att betydelsen av statisk last i kombination med dynamiska

tillskott utretts.

Som framgått av redovisningen har osäkerheten i de skattade

koefficientvärdena i det första kalibreringssteget varit stort.

Med förhållandevis måttliga arbetsinsatser borde man kunna för-

bättra säkerheten avsevärt i CP,', K, CL," och CLg.
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Sid 1 (3)

Trafikarbetets fördelning på IRI-klasser.

Följande material har funnits tillgängliga:

* belagd landsväg med årsmedeldygnstrafik större än 1 500 for-

don

* _RST-mätningar från Malmö.

Landsvägsmaterialet kan beskrivas enligt följande:

* avser år 1987

* differentierat på följande breddklasser (m) 7, 7-8, 8-11,5,

11;,5-13 (inklusive motortrafikled) och MV

* differentierat på följande hastighetsgränser: 70, 90 och 110.

* vägar med trafik större än 1 500 fordon per årsmedeldygn.

I tabell 1 redovisas fördelningen över IRI-klasser per typväg.

Tabell 1 Fördelning (%) av trafikarbete över IRI-klasser per

typväg år 1987.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

IRI Typväg 70-väg

klass -7 7-8 |[8-11,5 |11,5-13

0-1 3 5 9 7

1-2 47 65 65 73

2-3 41 25 20 17

3-4 7 3 4 2

4-5 2 2 2 1

Totalt 100 100 100 100

IRI Typväg 90-väg

klass -6,5 m| 7-8 8-11,5|11,5-13

0-1 4 8 14 16

1-2 56 76 75 79

2-3 33 15 10 5

3-4 6 1 1 -

4-5 1 = am -

Totalt 100 100 100 100
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Sid 2 (3)

IRI Typväg 110-väg

klass 8-11,5 11, 5-13

0-1 - 38

1-2 60 62

2-3 40 me

Totalt 100 100

IRI Typväg MV

klass

0-1 14

1-2 84

2-3 2

Totalt 100
    

För tätort har endast ett material funnits tillgängligt. Mate-

rialet kan beskrivas enligt följande:

* avser år 1989

* RST-mätningar i Malmö

* omfattar mätningar från 35 gator

* redovisning per 100 m-intervall.

Av 1 980 st tillgängliga mätdata från Malmö, drogs ett slump-

mässigt urval om 200 st. Den fördelning på IRI-klasser som er-

hölls redovisas i tabell 2. Observera att fördelningen avser

väglängd. I brist på bättre har den använts som fördelning av

trafikarbete.
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Tabell 2 Fördelning (%) av väglängd över IRI-klasser i tätort

(Malmö) .

IRI 6-7 7-8 8-9 9-10

% 5 140 [29 |14 6 3 2 1 - -

             

Trafikarbetets fördelning på fordonstyper per typväg har samman-

i tabell 3. Uppgifter i tabell 3 har tagits ur referens

 

 

 

 

ställts

(85-2) .

Tabell 3 Trafikarbetets fördelning på fordonstyp och typväg,

procent.

Landsväg Tätort

Grus| 47 m |7-8 m|8-11,5 m|11,5-13 m| MV

Pb 87 87 87 88 86 84 95

Lb 8 8 6 5 5 4 3

Lb+sl| 3 3 5 6 7 11 1

B 2 2 2 1 2 1 1

Totalt |100 100 100 100 100 100 100
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Kostnadsdata m.m..

Tabell 1 Reparationskostnader för VTI:s tjänstebilar.

 

 

 

        

Märke och |Års- |Körd * |Mätar- Rep.kostnad (kr/km) **

modell modell|sträcka |ställning Arbetstid [Material

km 31/12 1990

per 2 år

Saab 99 -73 2 400 83 300 0,31 0 , 49

Volvo Amazon| _-67 2 061 100 500 0,27 1 , 47

Volvo Amazon -=67 4 846 16 400**** 0 ; 09 0 ,; 09

Volvo 244 -82 10 724 84 800 0, 13 0 ; 19

Volvo 244 -82 25 727 85 900 0 , 10 0 ;, 05

Volvo 245 -80 16 760 174 300 0,08 0 , 03

Volvo 245 =£1 6 687 70 200 0 , 91 0 , 65

Volvo 245 -84 23 947 140 900 0 , 24 0 , 16

Volvo 245 -85 62 173 185 000 0, 21 0 , 09

Volvo 245 -85 25 127 75 800 0 , 29 0 , 25

Volvo 245 -86 41 287 124 300 0,13 0,07

Volvo 245 -87 9 589 33 000 0, 21 0 ; 46

Volvo 245 -88 57 312 85 300 0,13 0 , 07

Volvo 245***| 7 923 7 900 0 , 19 0,15

Medel 21 200 90 500 0,14 0,19

* Körd sträcka 1989-01-01 - - 1990-12-31

* * Följande gäller:

- exklusive moms

- exklusive olyckskostnader

- inklusive smörjoljekostnad.

*** Har av misstag, bil med gällande garanti, medtagits i

analyserna. Kostnaderna avser dessutom ett tillbehör.

**** Verklig körsträcka okänd, i vissa försök har mätaren

kopplats ur, även utbyte har förekommit. Angiven kör-

sträcka har använts i analyserna.
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Bilaga 2

Sid 2 (6)

Data om lastbilar som ingått i långtidstest i tid-

ningarna Lastbilen och I Trafik. Kostnader exklusive

moms och i 1990 års prisnivå.

 

 

 

 

Märke och modell! På- Års- |[Körsträcke- _|Rep.kostnad (kr/km)

byggnad |modell| intervall (km) arbete material

Scania 142 Skåp -83 |200000-250000] 0,19 0 ,; 32

Intercooler 250000-300000 0 ; 12 0 ; 10

300000-350000/] 0,32 0 ; 68

350000-400000/ 0,16 0 ; 12

400000-450000| 0,18 0 ; 30

450000-500000 0 , 46 1 ; 80

Scania 142 Skåp -83 |200000-250000] 0,21 0 ; 21

Intercooler 250000-300000 0 ; 13 0 ; 05

300000-350000] 0,14 0 ; 22

350000-400000] 0,16 0 , 43

0,18 0 ; 29

450000-500000| 0,32 0; 58

Volvo F1l2 Skåp -83 |200000-250000] 0,37 0 ; 19

Intercooler 250000-300000 0 ; 30 0 ; 11

300000-350000] 0,22 0 ; 10

350000-400000] 0,57 0; 31

400000-450000] 0,20 0 ; 08

0,23 0 ; 25

Volvo F1l2 Skåp -83 1200000-250000] 0,19 0; 15

Intercooler 250000-300000 0 ; 17 0 ; 20

300000-350000] 0,15 0 ; 32

350000-400000] 0,22 0 ,; 32

400000-450000| 0,27 0 , 41

450000-500000| 0, 42 0 ; 33

Scania R142M Skåp -87 0,07 0 ; 04

200000-250000] 0,06 0; 13

0,06 0; 13

300000-350000] 0,20 0 ; 26

350000-400000] 0,27 0 , 14

400000-450000| 0,15 0 ; 13

450000-500000 0,29 0 ; 08

Volvo F1l2 Skåp -87 0,02 0 , 02

Intercooler 200000-250000 0 ; 20 0 ; 10

250000-300000] 0,20 0 ; 08

300000-350000] 0,24 0 ; 25

350000-400000] 0,15 0 ; 14

400000-450000| 0,14 0 ; 13

450000-500000 0, 45 0 , 47

Totalt 0,22 0; 26
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Tabell 3 Kostnadsdata (kr/km) från Televerket. 1990 års för-

hållanden. Inklusive moms. Exklusive olyckskostnader.

Bil-| Huvudsakligen Huvudsakligen Jämt fördelat

typ tätort landsväg inom och utom

tätort

Drift |Tvätt| Rep [Drift/'Tvätt| Rep |Drift/Tvätt| Rep

3T|1,443|0,019| ,67811,37810,013| ,653|1,07 |0,068| ,671

5T/2,023|10,005| ,566|1,851|[0,011| ,766/2,163/0,069)1,113

10T/3,49610,000[1,491[1,986|0,017) ,607|2,209/0,024!1,048

14T 2,075/0,000| ,676

Tabell 4 Uppgifter från Göteborgs- och Bohusläns åkeriföre-

ning, exklusvie moms och justerade till 1990 års

prisnivå.

Kategori Märke och modell|Vikt |Genomsnitt-| Service och

(ton) |lig årlig reparations-

körsträcka |kostnad

(km) (kr/km)

Budbil Volvo 245 GL 2 39 000 ; 212

Distribution|Volvo FL 608 9 27 700 ; 596

Distribution|Volvo FL 614 14 32 700 ; 998

Distribution|Volvo FL 7 4x2 20 36 300 ; 666

Distribution|Volvo FL 10 6x2 26 60 500 ; 574

Anläggning [Volvo FL 7 4x2 21 30 100 1,138

Anläggning [Volvo F 12 6x2 26 46 800 ; 904

Fjärr Volvo F 12 6x2 26 128 800 7 818
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Tabell 5 Kostnadsdata (kr/km) från TRANSEK för bussar i lokal

och regional trafik. Exklusive moms och i 1990 års

 

 

 

priser.

Kostnads- Lokal trafik Regional trafik

poster Norma Led- Normal- Led-

buss buss buss buss

Underhålls-

kostnad 2 ; 30 2,53 = m

Drivmedel 1, 24 1; 38 =- =-

Km-skatt 0 ; 39 0 , 44 =- =-

Depåkostnad 1,55 1,74 =- =-

Totalt 5,50 6; 10 5; 00 5,50

(avrundat)
       

Driftskostnadsuppgifter för ett antal skogs- och flisbilar under

år 1990 har erhållits från Södra Skogsägarna i Växjö. I de s.k.

detaljrapporterna redovisas de fasta och rörliga kostnaderna

uppdelade på ett stort antal poster. Bland annat är oljekost-

nader och däckskostnader separerade från reparationskostnaderna.

Olyckskostnader ingår i reparationskostnadsposten, som dessutom

är uppdelad på dragfordon utan respektive med släp. Nedan anges

genomsnittliga värden för de två fordonstyperna.

Tabell 6 Kostnadsdata från Södra Skogsägarna, exklusive moms

och i 1990 års priser.

 

Typ |Antal

1990 (km) (exklusive moms)

dragfordon med släp
 

Skog 16 166 000 ;, 407 , 717

Flis 4 213 000 ; 384 ; 726
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Tabell 7 Procentuell fördelning av bilparken på garantitider

för olika årsmodeller per fordonstyp.

Års- Personbilar Lastbilar Bussar

modell 1 år 2 år 3 år 1 år 1 år

1988 90 3 7 100 100

1989 89 am 11 100 100

1990 74 - 26 100 100

Anmärkningar: Baserat på garantitiderna för de tio mest sålda

personbilsmärkena varje år (motsvarar 80-83 % av totala nybils-

försäljningen) och de tre mest sålda lastbils- och bussmärkena

(motsvarar 84-89 % respektive 70-73 % av hela marknaden) .

referens ([89-1) kan följande ut-Ur konsumentverkets studie,

läsas:

* utfördes under 1987/1988

* årsmodellerna 1972-1987, vilket ger en överskattande tendens

av ålder och fordonskostnader

* stratifierat urval om brutto 10 712 bilar

* urval ur TSV:s personbilsregister

* frågeformulären började skickas ut under september 1987

* antal resulterande observationer 8 123

* Vägverket, AB Svensk Bilprovning och Kommunikationsdeparte-

mentet har haft frågor med som inte redovisats

* vissa medelvärden (s 10):

- årlig körsträcka 14 240 km

- ackumulerad körsträcka 104 070 km

* utgifter för tillbehör, 401 kr/år

* utgifter för vård, 371 kr/år

* biltvätt ca 20 ggr/år

* årlig kostnad för service, 816 kr

* genomsnittskostnad för rostskydd och tvätt. 371 kr (rostskydd,

tvätt, vaxning, etc)

* reparationskostnad, 1 614 kr/år (inklusive självrisker vid

försäkrings- och garantiskador)
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* de regionala skillnaderna i reparationskostnader kan inte

vara ett direkt uttryck för skillnader i vägstandard

* observera att den genomsnittliga fordonskostnaden avser

slumpmässigt valt fordon ur TSV:s register till skillnad från

slumpmässigt valt fordon på väg. Detta borde medföra en över-

skattande tendes av kostnaderna genom att medianåldern blir

högre än för slumpmässigt valt fordon på väg.

Möjliga analyser ur Konsumentverkets studie:

* uppdelning av reparationskostnader på komponenter

* relatera olika reparationstyper till region/vägstandardmått

* regressionsanalys med så många variabler som möjligt inklu-

sive exempelvis bilmodell, fordonsålder o.s.v..
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Trafikarbetets fördelning på åldersklasser.

 

 

 

        

Tabell 1 fördelning på åldersklasser och acku-

mulerad körsträcka för olika typfordon enligt refe-

rens (90-1) .

Ålders-| Personbil Lastbil Lastbil |Buss |Ackumulerad/Ackumulerad

klass 7 ton 14 ton|med släp körsträcka |körsträcka

personbil |tunga fordon

(km) (km)

0-1 0,;,094 0,084 0; 103 |0,088 26 000 39 700

Ja2 0;106 0,106 0;130 |0,111 48 000 89 200

2-3 0,093 0,099 0, 121 |0,103 67 600 135 700

3-4 0;090 0,092 0, 114 |0,097 86 300 179 200

4-5 0;085 0,086 0,;,106 |10,090| 104 100 219 700

5-6 0;,081 0,080 0;099 10,084| 121 000 257 700

6-7 0,077 0,074 0;082 |10,078] 137 000 292 700

7-8 0;,072 0,068 0;067 |0,071| 152 000 324 700

8-9 0;067 0,061 0,;054 |0,064| 166 100 353 700

9-10 0;057 0,055 0,;041 |0,058] 179 300 379 700

10-11 0,047 0,050 0,031 |0,052] 191 600 403 200

11-12 0;038 |0,039 0,043 0;021 |0,039] 203 000 423 700

12-13 0;030 10,028 0,033 0;014 |10,028] 213 500 441 200

13-14 0,024 0,023 0,008 10,019] 223 100 455 700

14-15 0;017 0, 016 0;004 [0,010] 231 800 467 200

15-16 0;,006 0,011 0,;003 |0,006| 235 800 476 200

16-17 * 0,004 0,019 0;002 |10,002] 239 800 482 200

17-18 0; 003 243 800

18+ 0 ; 009 247 800

* För lastbilar och bussar: 16-

Enligt tabellen skulle medianåldern för slumpmässigt valt fordon

ute på vägnätet vara:

pb, 5-6 år

lb 7 ton, 5-6 år

lb 14 ton, 5-6 år

lastbil med släp, 4-5 år

buss, 5-6 år.
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Utskrivna kostnadsfunktioner för fordonstyperna (kostnad erhålls

i kr/km) . Exklusive moms och i 1990 års priser.

Materialkostnad = M

Personbil

Lastbil 7 ton

Lastbil 14 ton

Lastbil med släp!

Buss landsväg

Buss lokaltrafik

Buss regionaltrafik

Arbetskostnad = A

0,001843-90'0137'1
3'IRI_CKM0,308

0, 4534 m: 94"

0,003320 (1+0,01565+13- IRI) ! 344

0,5666 x": 919

0,004095 (1+40,01565-13- IRI) + ck! 34

0, 6267-40: 94?

0,003762 (1+0,01565+13 + IRI) +cKyÖ: 37!

0, 60164": 91?

0,001550+e0r 00356 13 ' IRI , »my0, 483

0,7759,M0,517_60,0055-13-IRI

0,002287-e0'00356'13'IRI-CKM0'483

0,9362'M0'517-eo'0055'13'IRI

0,001950'60'00356.13.IRI.CKMOI483

0,8658 mr: 917. 01 0055 ©13 * IRI

Observera att speciellt CKM för tunga fordon i den slutliga

kalibreringen kan avvika påtagligt från mera representativa

CKM-värden. För dessa

användas.

 

samband bör därför CKM enligt bilaga 3

1. Släpkostnaden ingår ej.
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0 .
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IRI -värde

Punkt linje = mater iolkos tnod
Streckod linje = orbetskostnod ,
He ldraoen Tinie = total reoarotionskostnaod

Figur 1 Reparationskostnader som funktion av vägojämnhet för

personbilar.

Ackumulerad körsträcka: 110 777 km.
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Figur 2 Reparationskostnader som funktion av ackumulerad kör-

sträcka för personbilar.

IRI: 1,74.
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Figur 3 Reparationskostnader som funktion av vägojämnhet för
lastbil 7 ton.

Ackumulerad körsträcka: 224 676 km.
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Reparationskostnader

lastbil 14 ton.

som funktion av vägojämnhet för

Ackumulerad körsträcka: 235 375 km.
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ReparationskostnaderFigur 5

lastbil (med släp) .

som funktion av vägojämnhet för

Ackumulerad körsträcka: 191 400 km.
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Figur _6 Reparationskostnader som funktion av ackumulerad kör-

sträcka för lastbil (med släp).

IRI: 1,56.
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Figur 7 Reparationskostnader som funktion av vägojämnhet för

buss i landsvägstrafik.

Ackumulerad körsträcka: 224 676 km.
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Figur 8a Reparationskostnader som funktion av vägojämnhet för

buss i lokaltrafik. Med ojämnhetsfaktor.

Ackumulerad körsträcka: 224 676 km.
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Figur _8hb Reparationskostnader som funktion av vägojämnhet för

buss i lokaltrafik. Utan ojämnhetsfaktor.

Ackumulerad körsträcka: 224 676 km.
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Figur 9a Reparationskostnader som funktion av vägojämnhet för

buss i regionaltrafik. Med ojämnhetsfaktor.

Ackumulerad körsträcka: 224 676 km.
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Figur 9b Reparationskostnader som funktion av vägojämnhet för

buss i regionaltrafik. Utan ojämnhetsfaktor.

Ackumulerad körsträcka: 224 676 km.
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