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Samband mellan vägyta och bränsleförbrukning
Jämförelse mellan ytbehandling och massabeläggning

av Hans Sävenhed

Statens väg-.och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Denna undersökning ingår som ett led i en satsning på att studera hur

Olika trafikantkostnader pâverkas och förändras map olika vägbe-

läggning.

Syftet med undersökningen har varit att kvantifiera skillnader i bränsle-

förbrukning mellan asfaltbetong (MAB) och ytbehandling (Yl). Mätning-

arna har utförts med en personbil (Volvo 244) på 21 mätsträckor valda så

att hela livslängden på respektive beläggningstyp belyses.

Undersökningen har utförts på uppdrag av statens vägverk (VV), för att

öka kunskapen om olika driftâtgärders effekter m ap bl a trafikant-

kostnader.
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Road Surface and Fuel Consumption

A Comparison of Surface Treatment and Asphalt Concrete

by Hans Sävenhed

The National Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 Linköping, Sweden

ABSTRACT

This investigation constitutes part of an attempt to study how different

road user costs are influenced and changed by the road wearing course.

In this investigation the objective has been to quantify differences in

fuel consumption between asphalt concrete (MAB) and surface treatment

(Yl). Measurements were made on Zl different roads with a passenger

car (Volvo 244). The roads were chosen so that the whole life span for

each type of surfacing could be represented.

The investigation was commissioned by the National Road Administra-

tion (VV) in order to increase knowledge of how different maintenance

measures influence road user costs.
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Samband mellan vägyta och bränsleförbrukning
Jämförelse mellan ytbehandling och massabeläggning

av Hans Sävenhed
Statens väg-_och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av statens vägverk (VV) har statens väg- och trafikinstitut

(VTI) undersökt hur valet av slitlager kan påverka bränsleförbrukningen.

Detta som ett led i Vägverkets ökade satsning på FoU angående

driftåtgärders effekter. Avsikten är att öka kunskapen om hur trafikant-

kostnaderna påverkas av valet av slitlager och underhållet av detsamma.

Med hjälp av dessa kunskaper ökar väghållarens möjligheter att optimera

val av slitlager och underhållsstrategi från samhällsekonomisk synpunkt.

Syftet med denna undersökning har 'varit att tillsammans med tidigare

undersökningar utförda vid VTI, kvantifiera skillnaden i bränsleförbrukning

mellan asfaltbetong (MAB) och ytbehandling (Yl). Detta så att största

möjliga del av respektive beläggningstyps livscykel belyses.

Mätningarna har utförts med en personbil Volvo 244DL av 1978 års

modell. Under en vecka sommaren 1980 gjordes mätningar på 21 olika

vägsträckor där en sträcka varit kontrollväg och körts varje dag. Dessa

mätningar kompletterades med mätdata från fyra nya sträckor samt en

körning på kontrollvägen följande sommar. Samtliga mätningar är utför-

da på torr väg, vald så rak och plan som möjligt. Resultaten redovisas

som medelvärdet av en tur och returresa i tre olika hastigheter (60, 75

och 90 km/h) på varje mätsträcka.

För respektive hastighetsklass (60, 75 och 90 km/h) uppmättes en genom-

snittlig merförbrukning med 1.4, 1.3 respektive 1.1 % på de vägar som

var belagda med Yl jämfört med de som var belagda med MAB. Inga

signifikanta skillnader kunde påvisas m ap bränsleförbrukningens be-

roende av beläggningsår eller ackumulerat trafikflöde. Utifrån tidigare

mätningar kan antas att en nylagd Yl har en merförbrukning av bränsle
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med ca 5 % jämfört med en nylagd MAB. På en Yl-beläggning slipas

sedan stenarna ner av trafiken, så att skrovligheten i texturen minskar

Och därmed bränsleförbrukningen, medan en nylagd MAB är slätare från

början och sedan successivt ruggas upp och därmed ökar bränsleför-

brukningen. Detta leder till att bränsleförbrukningen på en nybelagd Yl-

väg sjunker ganska snabbt, medan den t o m kan öka på en MAB-väg.

Redan efter l a 2 år är den merförbrukning som en Yl-beläggning har

jämfört med en MAB, reducerad till 1-2 %.

Vid valet av mätsträckor visade det sig svårt att hitta tillräckligt slitna

Yl-vägar. För mätsträckorna belagda med Yl återstod mellan 1 och 7

år innan de uppnått den genomsnittliga livslängden för Yl-beläggningar.

De MAB-beläggningar på vilka mätningar gjordes hade däremot över-

skridit MAB-beläggningars genomsnittliga livslängd. Detta gör att skill-

naden i bränsleförbrukning mellan Yl och MAB kan avvika något från de

1-2% som nämns ovan. Avvikelsens storlek beror bla på hur stor

bränsleförbrukningen är på äldre Yl-beläggningar.

För att beräkna den ekonomiska potentialen av den merförbrukning som

orsakas av att vägarna beläggs med Yl i stället för MAB, kan man leka

med tanken att hela det statliga belagda vägnätet skulle bestå av

antingen MAB eller Yl. Ur denna fiktiva situation kan man sedan med

hjälp av den kunskap som finns om trafikens omfattning på detta vägnät

uppskatta värdet avmerkostnaden per procents merförbrukning och år

till ca 140 milj kronor. Det bör understrykas att detta belopp är beräknat

i konsumentled och inkluderar således skatt. Beräkningarna är dessutom

gjorda endast för personbilstrafiken.
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Road Surface and Fuel Consumption
A Comparison of Surface Treatment and Asphalt Concrete

by Hans Sävenhed

National Road and Traffic Research Institute

5-581 01 Linköping Sweden

SUMMARY

On com mission by the National Road Administration (VV), The National Road

and Traffic Research Institute (VTI) has investigated how the choice of

surfacing can influence fuel consumption. This is one stage in the effort of

the National Road Administration to analyze the effects of maintenance

measures. The objective is to increase knowledge of how the type of wearing

course and its maintenance influences road user costs. This knowledge

increases the possibility for the road authority to optimize the choice of

both the type of wearing course and the maintenance strategy with respect

to economy for the society.

In this study the objective has been to quantify the difference in fuel

consumption for asphalt concrete (MAB) and surface treatment (Yl). It was

also the intention that most of the life span was to be studied for each type

of wearing course.

The car used in the measurements was a Volvo 244DL from 1978. During

one week in the summer of 1980 measurements were made on 21

different roads, one of which was a control road driven every day. These

measurements were supplemented by runs on 4 roads and the control

road the next summer. All measurements were made on dry road

surfaces and on parts of the roads which were as straight and level as

possible. The results are shown as the mean for one trip back and forth

on each road. For each distance measured three speed levels were

used - 60, 75 and 90 km/h.

The fuel consumption for the different speed levels (60, 75 and 90 km/h)

was on average respectively 1.4, 1.3 and l.I % higher on roads with Yl

compared to roads with MAB. No significant differences in fuel
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consumption could be shown either for accumulated traffic flow or year

of surfacing. Taking into account results from previous measurements it

can therefore be assumed that a road with new Yl gives an excess fuel

consumption of 5 % compared to a road with new MAB. However, the

stone material in a Yl-surfacing is gradually polished by the traffic,

causing less roughness in texture and consequently less fuel consumption

after some use. MAB, on the other hand, is smooth at first, but becomes

rougher which causes increased fuel consumption. This causes the excess

fuel consumption on roads with Yl to decrease rather quickly, while it

might increase on a road with MAB. After no more than 1 or 2 years the

excess fuel consumption for Yl compared to MAB is reduced to 1 or 2 0/o.

When selecting test roads, it turned out to be difficult to find roads with

worn surface treatment (Yl). The test roads with Yl have between 1

and 7 years left of their assumed life, while the roads with asphalt

concrete (MAB) have surfacings older than average. This means that the

difference in fuel consumption between Yl and MAB can differ some-

what from the 1-2 % mentioned above. The size of this difference

depends, inter alla, upon how large the fuel consumption is for older Yl

surfaces.

In order to estimate the economic consequences of the excess fuel

consumption caused by using Yl instead of MAB, one can hypothetically

think that the whole national, surfaced road network is surfaced either

by MAB or by Yl. From this hypothetical situation and with knowledge

of the traffic distribution on this network, it is possible to estimate that

the excess cost per year for fuel would be about 140 million Sw Crowns

for each percent the fuel consumption increases. This estimate which

only takes into account passenger cars, is based upon consumer prices

and therefore includes taxes.
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INLEDNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har studerat hur olika trafikant-

kostnader pâverkas och förändras m a p olika vägbeläggning. I huvudsak

har skillnader mellan asfaltbetong och ytbehandling studerats. Forsk-

ningsprojekten har utförts av VTI på uppdrag av statens vägverk.

I föreliggande rapport redovisas skillnader i bränsleförbrukning mellan

MAB (asfaltbetong) och Yl (ytbehandling).

Övriga projekt har behandlat följande effekter:

o Reshastighet

o Däckslitage

o Olyckor

Dessa tre undersökningar återfinns som (i), (2) resp (3) i referenslistan.

Med hjälp av bla dessa resultat kan man mer allsidigt belysa olika

effekter vid val av slitlager, och fatta mer samhällsekonomiskt riktiga

beslut i framtida beläggningsstrategier.
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MÅLSÄTTNING

För att kunna fatta ett samhällsekonomiskt riktigt beslut i valet mellan

två olika slitlager, exempelvis MAB och Yl, krävs inte bara kunskap om

beläggningskostnad och driftkostnad. Hänsyn måste även tas till olika

trafikantkostnader.

Som ett led i ovanstående resonemang har målsättningen för detta

projekt varit att kvantifiera skillnaden i bränsleförbrukning mellan MAB-

och Yl-beläggningar med olika förslitningsgrad. VTI har tidigare utfört

bränslemätningar på AB och Yl (ref 4, 5 och 7). Skillnaden i bränsleför-

brukning uppgick enligt dessa studier till mellan 1 och 12%, dvs

resultaten varierade avsevärt. Resultaten från de tidigare studierna har

bedömts som relativt säkra då det gäller jämförelsen mellan nya

beläggningar medan resultaten från äldre beläggningar bedöms osäkra.

Eftersom det finns anledning att tro att bränsleförbrukningen förändras

när beläggningen slits, inriktades föreliggande studie på beläggningar

som varit i bruk ett varierat antal år. Vid valet av mätsträckor har

hänsyn därför tagits till följande:

0 Beläggningsâr

o Trafikflöde

Vägarna är valda så att en avsevärd spridning erhölls map dessa

variabler.
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3.1

3.2

METOD

Mätutrustning

 

Mätningarna är gjorda med en Volvo 244 DL av 1978 års modell.

Fordonsdata finns redovisade i VTI Meddelande nr 181 (ref 4). För att

kunna göra jämförande mätningar som ej påverkas av förarens individuel-

la beteende, är bilen utrustad med en s k Tempostat, så att en automa-

tiskt kontrollerad konstant hastighet kan hållas. Bränsleförbrukningen

mäts upp med en Pierburg PLu 106 flödesmätare, monterad direkt på

bensinslangen. Mätnoggrannheten är 0,5% vid jämförande mätningar.

Bränslets temperatur registreras av ett platinaelement (Pt lx100) som är

monterat i anslutning till flödesmätaren.

Samtliga mätvärden, som ovanstående apparatur producerar, registreras

kontinuerligt av en datalogger (Discan) inne i mätbilen. En pulsgivare på

höger framhjul ger 4 pulser per hjulvarv. Med hjälp av dessa pulser kan

Discan skriva ut alla mätvärden var 20:e meter på en Facit remsstans.

Ovanstående mätapparatur är mer fullständigt beskriven i VTI Meddelan-

de 70 (ref 5).

Mätsträckor

 

Under en vecka sommaren 1980 gjordes mätningar på 21 olika sträckor,

där väg 636 mellan knutpunkterna 852A13 och 852A15 var kontroll-

sträcka (dvs den kördes varje dag). Mätserien kompletterades med fyra

sträckor plus en körning på kontrollsträckan sommaren 1981. Dessa

mätningar sammantaget med tidigare utförda mätningar torde ge en

acceptabel bild av de skillnader som finns map bränsleförbrukning

mellan Yl och MAB med olika ålder och förslitningsgrad.

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

för att försöka eliminera påverkan av linjeföringen.

Koncentrationen är lagd på Yl med olika flöde och beläggningsår, för att

få olika nivåer av förslitningsgrad.
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I tabell i och 2 ges en översikt av mätsträckorna för respektive

mätserie. Samtliga sträckor är belägna i E-län utom väg 993 som ligger i

F-län.
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Tabell .1 Mätsträckor sommaren 1980

(Test Roads during the Summer of 1980)

Typ Bel.år Stenrsltrgrlek Vägnummer Plats

Type Year of Stone Road Location3)

\ .§95ä92ü18..- __ - .§ååâ3. _-rymliga 2_ __.._ _ _ ---1..- _W _ __-_ _ 1
= Yi 79 12-16 942 851 A68 - 842 A35

v1 79 12-16 636 852 A109 - 851 A28

1_ v1 78 12-16 1050 853 A94 - 853 A93

Yl 77 12-16 501 842 A54 - 842 A57
Yl 77 12-16 50 842 A12 842 A14
Yl 77 12-16 206 851 A15 853 A46
Yl 77 12-16 206 853 A46 853 A47

: Yl 77 12-16 209 864 A12 864 A14
Yl 77 12-16 1173 961 A2 961 A41

Q Yi 77 12-20 1142 863 A1 863 A2

Yl 76 12-16 209 864 A21 864 A22

Yi 76 12-16 211 853 A21 853 A20

v1 76 12-16 50 844 A9 844 A10

1 v1 75 12-16 32 853 A46 853 A45

; Yl 73 12-16 211 952 A4 951 A38

8OHABI6T 77 636 852 A13 852 A15
60MABlZT 73 E4 842 A44 842 A25 5
60MAB12T 72 E66 864 A90 - 864 A100 i
60MAB12T 69 918 744 A39 - 842 A54 l

1

MASK-Jl)i MABgT 78 993 741 A1 - 743 A5

l

l Hyvel-JZ) _
MABgT 8 1:4 851 A59 - 851 A23

  

1) Mechanical reshaping
Asphalt concrete - MABST

2) Reshaping with grader
Asphalt concrete - MABST

3) Vägsträckan kodad enligt
Vägverkets referenssystem
(The roads are coded accord-
ing to the reference system
of the National Road
Administration)
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Tabell 2 Kompletterande mätsträckor sommaren 1981
(Supplementing Test Roads during the Summer of 1981)

F__.-_____.___ FV._-.___.___.._. _.-.___-___.-__-_, __ { ..--__.__. ._-..-____.

Typ Bel.år ] Stenstorlek T Vägnummer , Plats

i mm i
Type Year of Stone E Road Locationl)

surfacing size number (

Yl 73 l 12-16 i 56 1061 A6 - 1061 All
Yl 76 12-18 58 971 A46 - 971 A4

YZB 78 i 12-l6+4-8 54 * 962 A13 - 962 A14

6OMABlZT 81 36 854A126.01 - A123.13
1

80HAB16T 77 636 852 A13 - 852Al5

__--__._._..--J _________ ._ --._____.___,_._ u.--"_.-.-_.____J___.-___.__,_--__._-,__.._.___._._1

    

l) Vägs träckan kodad enligt Vägverkets referenssystem

 

(The roads are coded according to the reference system of the National
Road Administration)
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3.3

3.4

Utförande

Före varje mätserie har lufttrycket i däcken kontrollerats, 180 kPa fram

och 190 kPa bak. Mätbilen har varmkörts minst 4 mil före mätningarna.

Bilen har tankats ofta för att hålla totala vikten så konstant som möjligt.

Som avslutning har en mätserie körts på kontrollsträckan varje mätdag.

För att försöka eliminera påverkan av väder och vind är mätningarna

utförda på torr vägbana och vindhastigheten har varit max 4 m/s.

Varje mätsträcka, 1 km lång plan och rak väg, har körts tur och retur i

tre olika hastigheter (60, 75 och 90 km/h). Alla mätningar är gjorda med

tempostaten inkopplad, vilket innebär en jämn hastighetsnivå under kör-

ningen. Då tempostaten har minne för sista inställning är varje tur och

returresa utförd med samma inställning. Därför har hastighetsvariatio-

nen mellan Rl och R2 på samma sträcka varit så pass låg som 0-0,6

km/h. Variationen vid samma eftersträvade hastighet mellan de olika

mätsträckorna har varit 0-3 km/h.

Vid var tjugonde meter har hastighet (m/s) och bränsleförbrukning (cm3)

stansats ut på remsa. Vidare har medelvärdet av bränslets temperatur

över hela mätsträckan registrerats.

Efter varje mätomgång har vindhastighet, lufttryck, luftfuktighet och

lufttemperatur mätts upp.

Statistisk bearbetning

Varje delsträcka kördes tur och retur i tre olika hastigheter (60, 75 och

90 km/h). Dessa sex mätningar datorbehandlades var för sig.

För att eliminera inverkan av lutningsskillnader i Rl och R2 på varje

mätsträcka, och mellan olika mätsträckor, beräknades medelvärdet av

bränsleförbrukningen för alla tur och returresorna parvis. Vid lutningar

under 40 %o fås enligt tidigare studier ingen signifikant skillnad på

bränsleförbrukning vid körning på horisontell väg och den resulterande

förbrukningen vid körning uppför och nerför (VTI Meddelande 181 (ref 4)).
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Högsta dellutningen på de aktuella mätsträckorna har varit 18,36 %0,

medan medellutningen var 3,31 0/00. För att göra mätserierna bättre

jämförbara har ett antal korrektioner gjorts. Först korrigerades för

hastighetsskillnader på följande sätt. Varje mätserie ritades in i ett

diagram, med den uppmätta hastigheten på x-axeln och bränsleförbruk-

ning på y-axeln. I dessa diagram lästes bränsleförbrukningen av för

exakt 60, 75 och 90 km/h.

Sedan korrigerades bränslets temperatur till 200 enligt följande

(1) 0,715 JM - 20] 0,0008
0,385

0,715

 

S2 = uppmätt motstånd över platinaelementet

Vidare har en korrektion för lufttemperaturen till 200 gjorts på följande

sätt

(2) 1 + 0,0025 (20 - Th)

Th = uppmätt lufttemperatur

Slutligen har den totala temperaturkorrektionen gjorts enligt följande

Bränslekorr (l)
(3) korr l/mil = obs l/mil Luftkorr (2)
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Tabell 3.

respektive beläggningstyp l/mil.

(The mean fuel consumption on all test roads for each type
of surfacing. (The first series of measurements in 1980. A
total of 21 roads))

Medelvärdet av bensinförbrukningen på alla mätsträckor för

       

Bränsleförbrukning (liter/10 km)
(Fuel consumption (litres/lO km))

Hastighet JUSTERING
(Speed) Yl MAB (Reshaping)

60 0,70 0,69 0,68

75 0,78 0,77 0,77

90 0,90 0,89 0,90

 

Ur tabellen kan framräknas att bensinförbrukningen är 1.4, 1.3 och 1.1 %

högre för Yl än för MAB i de olika hastigheterna.

Det bör påpekas att mätningarna är utförda där vägen är plan och rak, vilket

innebär att mätresultaten i hastigheten 90 km/h är intressantast då jämfö-

relser med trafiken skall göras.

Hela mätserien redovisas i tabell 4 och figur 1.

uppställda efter beläggningsår.

nämnts medelvärdet av en tur och returresa i respektive hastighetsklass och

för respektive mätsträcka.

VTI RAPPORT 246

Bränsleförbrukningen är som tidigare

Där är mätvägarna

 



          

Tabell 4. Bensinförbrukningen för alla mätsträckor uppställda efter beläggningsår.

(The fuel consumption for all test roads arranged according to year of
surfacing)

.. . Sten- . Bensinförbrukning liter/mil
Baaggmng storlek Hasnghet (Fuel consumption (litres/lO km))
(Surfacmg) (Speed) .. .
Typ Är (Stone Stracka (section)

size) ' medelvärde
(Type Year) mm km/h l 2 3 4 5 6 #(mean value),

60 0,68 0,69 0,69
Yi 79 12-16 75 0,78 0,76 0,77

90 0,89 0,91 0,90

60 0,70 0,70
Y1 78 12-16 75 0,79 0,79

90 0,89 0,89

60 0,73 0,70 0,70 0,70 0,68 0,70 0,70
Yl 77 12-16 75 0,80 0,78 0,77 0,80 0,78 0,79 0,79

90 0,95 0,89 0,89 0,90 0,89 0,91 0,91

60 0,71 0,71
Yl 77 12-20 75 0,80 0,80

90 0,91 0,91

60 0,68 0,70 0,69 0,69
Yi 76 12-16 75 0,80 0,78 0,76 0,78

90 0,90 0,91 0,86 0,89

60 0,69 0,69
Y1 75 12-16 75 0,79 0,79

90 0,91 0,91

60 0,70 0,70
Yl 73 12-16 75 0,78 0,78

90 0,89 0,89

60 0,68 0,70 0,68 0,68 0,69
MAB* 77 - 75 0,77 0,78 0,78 0,77 0,78

90 0,88 0,91 0,89 0,89 0,89

60 0,69 0,69
MAB 73 - 75 0,78 0,78

90 0,90 0,90

60 0,69 0,69
MAB 72 - 75 0,76 0,76

90 0,86 0,86

60 0,71 0,71
MAB 69 - 75 0,78 0,78

90 0,92 0,92

60 0,70 0,66 0,68
JUST 78 - 75 0,79 0,75 0,77

90 0,91 0,89 0,90

 

* Kontrollsträcka. D v 5 l, 2, 3 och 4 är alltså inmätta på samma sträcka vid olika
tillfällen. . .

Control road. I.e. l, 2, 3 and 4 are measured for the same section at different

times.
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En enkel regressionsanalys med beläggningsår som y-variabel (beroende)

och bensinförbrukning som x-variabel (oberoende) ger följande r-värden.

Tabell 5. r-värden vid regressionsanalys m a p beläggningsår.
(r-values obtained in regression analysis of fuel consumption
and year of surfacing)

    

äêiáåiet w
60 km/h 0,09 0,71

75 km/h 0,12 0,02

90 km/h 0,10 0,21

     

Dessa låga r-värden kan tolkas så att när väl respektive beläggning legat

i ett eller ett par år, så ändras inte bränsleförbrukningen signifikant med

ökad ålder och slitage på beläggningen, d v 5 att den skillnad på ca5 °/o

som uppmätts mellan en nylagd Yl och MAB i tidigare undersökningar

utförda av VTI (ref 7), utjämnas relativt snabbt, så att skillnaden i

bränsleförbrukning mellan Yl och MAB sjunker till ca 1-2 %.

I tabell 6 och figur 2 redovisas bränsleförbrukningen för mätsträckorna

uppställd i ordning efter ackumulerat flöde i stället för beläggningsålder.

Där kan konstateras att MAB-vägarna belastats med betydligt mer trafik

än de undersökta Yl-vägarna.
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Tabell 6. Bensinförbrukningen för alla mätsträckor - uppställda i ord-
ning efter ackumulerat flöde.

(The fuel consumption for all test roads - arranged according
to accumulated traffic flow.)

   

S
u
r
f
a
c
e

t
r
e
a
t
m
e
n
t

 

A
s
p
h
a
l
t

  

Beläggning Ackumulerat Bensinförbrukning liter/mil
(Surfacing) Flöde (Fuel consumption (litres/lO km)
Ty 7317* (Accumulated(Tyge) (Year) Flow) 60 km/h 75 km/h 90 km/h

Yl 79 379600 0,68 0,78 0,89
Yl 77 974550 0,68 0,78 0,89
Yl 77 985500 0,73 0,80 0,95
Yl 78 1292100 0,70 0,79 0,89
Yl 79 1777550 0,69 0,76 0,91
Yl 77 1927200 0,71 0,80 0,91
Yi 77 2025750 0,70 0,77 0,89
Yl 73 2074660 0,70 0,78 0,89
Yi 76 2190000 0,70 0,78 0,91
Yl 76 2715600 0,69 0,76 0,86
Yl 77 2759400 0,70 0,78 0,89
Yi 77 3186450 0,70 0,80 0,90
Yi 77 3887250 0,70 0,79 0,91
Yi 76 4409200 0,68 0,80 0,90
Yl 75 6201350 0,69 0,79 0,91

MAB 69 7767200 0,71 0,78 0,92
MAB 77 10105025 0,69 0,78 0,89
MAB 72 12947645 0,69 0,76 0,86
MAB 73 19498300 0,69 0,78 0,90

JUST 78 678900 0,70 0,79 0,91
JUST 78 3938350 0 66 0,75 0,89

   

s
h
a
p
i
n
g

c
o
n
c
r
e
t
e

R
e
-
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I tabell 7 redovisas regressionsvärden vid analys map ackumulerat

flöde. Inte heller i detta fall har någon signifikant förändring uppmätts.

Tabell 7 r-värden vid regressionsanalys m a p accumulerat flöde

(r-values obtained in regression analysis of fuel consumption
and accumulated flow)

    

Hastighet

(Speed) Yl MAB

60 km/h 0,19 0,63

75 km/h 0,23 0,05

90 km/h 0,01 0,23

     

Tabell 8 visar hur många år respektive beläggning har kvar av sin tänkta

livslängd. Siffrorna är framräknade med hjälp av figurerna över respek-

tive medianålder som finns i DD 125 (ref 6).

Yl vägarna har mellan 1 och 7 år kvar av sin medianålder, medan hälften

av MAB-vägarna har passerat sin medianålder.
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Tabell 8. Teoretiskt uträknad kvarstående livslängd för alla mätsträc-
kor. Baserad på figurerna över medlanâldern för respektive
beläggning, hämtade ur DD 125 (6).

(Theoretically calculated life left for all test roads. Based
on estimates of median age for different types of surfacing.
From DD 125 (6)

  

?Selaggmng Kvarstående âr
urfacmg) (R . . )

Typ År ema1n1ng years

(type) (year)

Yl 79 7,0
79 4,5
78 5,5
77 5,0
77 4,0
77 4,0
77 4,5
77 3,5
77 5,0
77 4,5
76 4,0
76 3,5
76 3,0
75 1,5
73 1,0

MAB 77 3,5
73 -1
72 -2
69 -3

JUST 78 2,5
JUST 78 1,0
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Slutligen redovisas de kompletterande mätningar som utfördes sommaren

1981. Där har en mätning gjorts på en precis nylagd MAB, så ny att

trafiken ej var påsläppt vid mättillfället (väg 36 nya Motalavägen från

Linköping). Vidare har två Yl-vägar med högre ackumulerat flöde än

vad som var fallet med första sommarens Yl-vägar inmätts (väg 56 och

58 i D-län). Dessutom har mätning gjorts på en väg belagd med YZ

(E4 D-län). Avslutningsvis har en mätning gjorts på kontrollvägen även

vid denna mätomgång. I figur 3 redovisas denna mätning pilmärkt, bland

första sommarens mätningar på kontrollsträckan. Variationerna förvän-

tas i första hand bero av skillnader i vindriktning och vindstyrka vid de

olika mättillfällena.
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liter/mil

(li'rres l10 km)
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0,7 -- (1)x
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(Speed)
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Figur 3 Bränsleförbrukningen på kalibreringssträckan.
Pilmarkeringen avser kompletteringsmätningen sommaren
1981. Antalet mättillfällen anges av siffran inom parentes.

(The fuel consumption on the calibration section.
The arrow indicates the supplementing measurements in
1981. The number of measurements is given in parentheses.
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Tabell 9 Bränsleförbrukning för kompletterande mätsträckor inmätta
sommaren 1981 samt medelvärdet av mätningarna somma-
ren 1980 för respektive beläggningstyp.

(The fuel consumption for supplementing test roads
measured in 1981 and the mean of the 1980 measurement
for each type of surfacing.

        

Beläggning
(Surfacing) Vag nr Acc flode Hastighet km/h

Typ Är (Road No.) flow) (Speed km/h)

(Type) (Year) 60 75 90

MAB 81 36 0 0,69 0,74 0,8
Yl 73 56 8343900 0,69 0,79 0,8
Yl 76 58 7300000 0,69 0,77 0,8
Y2 78 E4 10632450 0,70 0,80 0,9
MAB* 77 636 12295025 0,68 0,74 0,9
val80 0,70 0,78 0,9
vaAB80 0,69 0,77 0,8

     

* Kontrollsträckan (körd båda somrarna)
(Control road (measured both summers))

Av resultaten i tabell 9 kan utläsas att både den nybelagda MAB-vägen

och de mer trafiktyngda Yl vägarna drar mindre bränsle än medelvägen

från sommaren 1980. Det kan konstateras att YZ-vägen har oväntat hög

bränsleförbrukning.

Försöker man sammanfatta resultaten från föreliggande mätserie till-

sammans med resultaten från tidigare utförda mätningar framträder

följande bild:

En ny ytbehandlingger för personbilar en merförbrukning i förhållande

till en ny asfaltbetong av storleksordningen 5 0/o. Redan efter 1-2 år är

skillnaden inte större än 1-2 % och några tendenser till förändring av

denna skillnad har inte kunnat påvisas under beläggningarnas fortsatta

livstid. Det bör observeras att det inte finns några data från några

riktigt gamla ytbehandlingar.

Detta stämmer även relativt bra överens med resultat från Finland

(ref 8). Dessa mätningar redovisar en skillnad på ca 5 0/o det första året

och på 0 0/o följande år.
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DISKUSSION

En procent av bensinförbrukningen på hela det statliga belagda vägnätet

beräknas kosta ca 140 milj kronor per år. Beräkningarna baseras på

följande antaganden. Ett årligt trafikarbete på 35 000 M fordonskilome-

ter, en bränsleförbrukning på l l/mil och en bränslekostnad på 4:- kr/l.

Det bör observeras att i denna kostnad är bränsleskatten inkluderad.

Mätresultaten pekar på en höjning av bränsleförbrukningen med l-2

procentenheter när MAB ersätts med Yl, detta då jämförelsen görs på

beläggningar som legat något eller några år. I den fiktiva situationen att

hela det belagda vägnätet bestod av Yl-vägar torde merförbrukningen

avvika något från de uppmätta 1-2 procentenheterna. Detta beroende av

att tidigare studier påvisat en större skillnad på helt nya beläggningar,

samt att bränsleförbrukningen på en riktigt sliten Yl-väg torde vara

annorlunda än vad som hittills uppmätts.

I framtiden är det ganska troligt att vägverket på grund av minskade .

resurser tvingas att låta beläggningar ligga längre än idag och att Yl-

beläggningar torde bli vanligare och dessutom användas på vägar med

högre flöde. Detta innebär att vägarna måste lappas mer i framtiden än

vad som är fallet idag, innan de får en ny beläggning.

Ovanstående resonemang medför att det blir intressantare att studera

vad som händer med bl a bränslekostnaderna på sämre vägbeläggningar.

Dessutom borde det vara intressant att öka kunskapen om hur texturen

hos beläggningsytan påverkar bränsleförbrukningen. VTI har utvecklat

snabba metoder att mäta makrotextur med laserteknik och det är troligt

att kunskapen om olika beläggningstypers textur och utveckling av textur

snabbt kommer att öka.

De mätningar av bränsleförbrukning som gjorts hittills är utförda på rak

plan väg. Kunskap om vad som händer på en hel väg d v 5 även i kurvor

och backar saknas således. Det kunde även vara intressant att följa upp

i. någon eller några vägar under en följd av år.
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Mätningarna hittills är utförda med en enda personbil. Det innebär att

kunskap saknas om hur olika beläggningar påverkar bränsleförbrukningen

hos bussar och lastbilar. Mätbilen är körd med automatiskt kontrollerad

konstant hastighet för jämförbarhetens skull, vilket innebär att inga eller

mycket små accelerationer och retardationer har förekommit under

nüfüüngarna. SanTUiga nüiüungar är utförda på torr vägbana, varför

förändringar orsakade av exempelvis regn eller 15- och snöväglag är

okända. Slutligen bör påpekas att resultaten i denna rapport är intressan-

tast i kombination med kunskap om förändringar i däckslitage och

fordonsslitage, olika påverkan av trafikens reshastighet m m. Dessa

trafikantkostnader tillsammans med väghållarens anläggnings- och

driftskostnader bör vara vägledande i valet av framtida beläggningsstra-

tegL
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