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FÖRORD

Projektet: Ejstandard og Transportgmkostninger (VETO) har utförts av

Väg-och trafikinstitutet (VTI) i Sverige och Väg- och trafiklaboratoriet

(VTT) i Finland på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

En projektkommitté med följande medlemmar har följt upp projektet

Erik Bärenholdt, Statens Vejlaboratorium, Danmark

Gunnar Carlsson, Statens väg- och trafikinstitut, Sverige

Knut Gabestad, Transportökonomisk Institutt, Norge

Jon-Birger Jonson, Vegagerd Rikisins, Island

Anssi Lampinen, Statens tekniska forskningscentral, Finland

Gunnar Carlsson har varit kommitténs ordförande och projektledare.

Resultaten från projektets olika delar har redovisats i sex Meddelanden från

VTI och VTT.

Föreliggande rapport sammanfattar hela projektet.

Den totala kostnaden för projektet har uppgått till 2 110 000 NOK varav

Nordiska ministerrådet finansierat 1 400 000 NOK, VTI 630 000 NOK och

VTT 180 000 NOK.
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Vejstandard og Transportomkostninger (VETO)

Sammanfattande slutrapport

av Gunnar Carlsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Projektet har haft följande två målsättningar:

1. Att kvantifiera inverkan av vägbeläggningens typ och tillstånd på

fordonskostnaden

2. Att undersöka bilisters monetära värdering av den komfort som en jämn

vägbeläggning ger

För att kvantifiera vägbeläggningens inverkan på fordonskostnaden har en

matematisk modell utvecklats. Modellen beräknar bl a hur bränsleförbruk-

ningen, däckslitaget och fordonsslitaget beror av vägbeläggningens textur

och ojämnheter. Fortsatta studier bör utföras för att validera modellen.

Olika metoder har prövats att kvantifiera bilisters monetära värdering av

komfort. Empiriska studier har utförts i Finland. Dessa visar att bilisterna

tillmäter den komfort som en jämn vägbeläggning ger ett oväntat högt

värde. Även i detta fall bör fortsatta studier göras där man försöker isolera

inverkan av vägbeläggningens standard bättre än vad som var möjligt i

föreliggande studie.
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'II

Road surface standard and transport costs

Summary final report

by Gunnar Carlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 Linköping, Sweden

ABSTRACT

The project has had the two following aims:

1. To quantify the influence of road surface type and condition on vehicle

costs

2. To investigate drivers' monetary assessment concerning comfort created

by an even road surface

In order to quantify the influence of the road surface on vehicle costs a

mathematical model has been deve10ped. The model calculates among other

things how the fuel consumption, the fire wear and the vehicle wear depend

on the texture and unevenness of the road surface. Continued studies ought

to be carried out in order to validate the model.

Different methods have been tested to quantify the monetary estimation of

driver comfort. Empirical studies have beencarried out in Finland, showing

that the drivers attach an unexpected importance to the comfort given by an

even road surface. Even in that case continued studies ought to be carried

out where one should try to isolate the influence of the road surface standard

better than what was possible in this study.
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III

Vejstandard og Transportomkostninger (VETO)

Sammanfattande slutrapport

av Gunnar Carlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Kostnaden för beläggningsunderhållet i de nordiska länderna beräknas 1986

uppgå till ca 5 miljarder svenska kronor. Beläggningsunderhållet utgör

emellertid endast en bråkdel av kostnaden för trafiken. Det är därför viktigt

att känna till hur valet av beläggningsstandard påverkar kostnaderna för

trafiken.

Målsättningen för VETO-projektet (Xejstandard og Iransportgmkostninger)

har varit att klarlägga sambanden mellan beläggningsstandard och

trafikantkostnader.

Inom detta område avgränsades problematiken till följande två huvudfrågor:

l. Beläggningsstandardens inverkan på fordonskostnaden.

2. Monetär värdering av den komfort som en jämn beläggning ger.

För att kvantifiera beläggningsstandardens inverkan på fordonskostnaden

har en matematisk modell utvecklats av VTI i Sverige. Modellen har en

fysikalisk uppbyggnad och försöker klarlägga den kedja av orsaker och

verkningar som ger upphov till fordonskostnader. Modellen består av en

mängd delmodeller som starkt förenklat kan grupperas på följande sätt.

      

Modeller för Modeller för

krafter fordonsförflytt-

ning

     

l
Modeller för kostnader
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IV

Input till modellen utgörs av vägdata, data angående beläggningsstandard

och fordonsdata. Användaren kan välja indata på många olika nivåer. Från

standardiserade data till mycket specificerade data.

Beläggningsstandarden beskrivs med textur, alternativt beläggningstyp och

ålder, längsgående vägojämnheter och tvärfall. Spår i beläggningen kan inte

direkt föras in i programmet i dess nuvarande form. Däremot kan inverkan

av spår analyseras med hjälp av modellen genom att tvärfall, textur och

vattendjup varieras.

Modellen beräknar fordonskostnaderna för personbil, lastbil, lastbil med släp

och buss.

Följande storheter beräknas:

- Bränsleförbrukning och bränslekostnader

- Däckslitage och däckkostnader

- Index för fordonsslitage

- Kostnader för reparation, service och underhåll

- Kapitalkostnad

Dessutom beräknar modellen:

- Index för förslitning av transporterat gods

- Index för förslitning av vägen

Modellen har en mycket flexibel uppbyggnad som ger användaren stora

möjligheter att variera indata och välja utdata. Modellen ger bl a möjlighet

att beräkna beläggningsstandardens inverkan på fordonskostnaden för olika

vägmiljöer.

Modellen är validerad i viss utsträckning men mycket arbete återstår. Trots

detta bör de data som modellen genererar vara minst lika säkra som data

från de empiriska undersökningar som hittills utförts inom området.

Modellen utgör en bra plattform för det fortsatta arbetet. Genom känslig-

hetsanalyser kan de mest väsentliga FoU-problemen sorteras fram.
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Som grund för utvecklandet av modellen har speciella litteraturstudier

utförts av samband mellan vägyta å ena sidan och fordonsslitage,

rullmotstånd och däckslitage å andra sidan.

Olika metoder att undersöka bilisters monetära värdering av den komfort

som jämna vägar ger har analyserats och provats av VTT i Finland. Den

metod som visade sig bäst var att låta försökspersoner köra sina egna bilar

på ett antal vägpar. Provvägen i varje vägpar var kortare och ojämnare än

referensvägen. Efter körningen frågades vilken väg försökspersonerna skulle

välja om de båda vägarna i paret utgjorde alternativ för resan till och från

arbetet. Genom att variera skillnader i längd och ojämnhet mellan prov-och

referensvägarna i de olika paren kunde den väg- och tidsförlängning som

försökspersonerna var beredda att acceptera för att slippa den ojämna vägen

kvantifieras som funktion av provvägarnas ojämnhet.

En annan metod, som också användes, var att i trafiken stoppa bilister efter

de hade passerat en ojämn vägsträcka och fråga dem vilken väg- resp

tidsförlängning de skulle acceptera om de i stället fått köra på en jämn väg.

Genom att utnyttja de värden på fordons- och tidskostnad, som används i

trafikekonomiska kalkyler, kunde betalningsviljan som funktion av vägens

jämnhet kvantifieras.

Resultatet av studien är förvånande. Den erhållna kostnaden för vägojämn-

heter är mycket hög. Vore den sann, skulle man i stort sett enbart behöva

beakta denna kostnad vid valav beläggningsstandard. Fordons-, tids- och

olyckskostnader är små i förhållande till kostnaden för diskomfort.

Eftersom provvägen i de flesta fall hade en betydligt sämre standard än

referensvägen även i andra avseenden (slitlager, vägbredd och linjeföring) än

ojämnhet så överskattar studien antagligen effekten av ojämnheterna.

Trots detta är skillnaderna så stora att fortsatta studier måste göras där

man bättre försöker isolera effekten av beläggningsstandard. En praktiskt

fungerande metod finns ju nu utvecklad med vilken detta kan göras med en

rimlig resursinsats.
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Road Surface Standard and Transport Costs

Summary final report

by Gunnar Carlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 Linköping, Sweden

SUMMARY

The cost for the surface maintenance in the Nordic countries in 1986 is

calculated to be about 5 billions SEK. The surface maintenance represents,

however, only a fraction of the traffic costs. Therefore it is important to

know how the choice of surface standard influences the traffic costs.

The aim for the VETO-project (igjstandard og Iransportgmkostninger) has

been to elucidate the connection between road surface standard and traffic

costs.

Within this area the complex of problems is limited to the following main

questions:

1. The road surface influence on vehicle costs

2. A monetary estimation of comfort given by an even surface.

In order to quantify the influence on vehicle costs a mathematical model has

been developed in Sweden by VTI. The model has a physical edification and

tries to clarify the range of causes and effects which give rise to vehicle

costs. The model consists of many part models which, strictly Simplified, can

be grouped in the following way.

   

Models for Models for

   

forces vehicle movement

      

Models for costs
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VII

Input data to the model consist of road data, data concerning road surface

standard and vehicle data. The user can choose input data on many different

levels, from standardized data to very specified data.

The road surface standard is described with texture, alternatively surface

type and age, longitudinal road unevenness and crossfall. Ruts in pavement

cannot directly be initiated in the program in its present form. However,

influence of ruts can be analyzed by means of the model at varying crossfall,

texture and water depth.

The model estimates the vehicle costs for passenger car, truck, truck with

trailer and bus.

The following parameters are calculated:

- Fuel comsumption and fuel costs

- Tire wear and tire costs

- Index for vehicle wear

- Costs for repair, service and maintenance

- Capital costs

Furthermore, the model calculates:

- Index for wear of transported goods

- Index for wear or road

The model has a very flexible edification which gives the user great

possibilities to vary input data and to choose output data. Among other

things, the model makes it possible to estimate the influence of the road

surface standard on the vehicle cost for different road types.

The model is validated to a certain extent but there remains very much

work. In spite of that, the data that the model generates, ought to be at least

as valid as data from the empirical investigations hithertocarried out within

the area.
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VIII

The model makes a good platform for the continued work. By sensitivity

analyses it is possible to find which research and development problems are

the most important ones.

As a basis for the development of the model special literature studies have

been carried out regarding relationships between road surface and vehicle

wear, rolling resistance and tire wear.

Various models to investigate driver's monetary estimation of the comfort

on even roads have been analyzed and tested by VTT in Finland. The best

method showed to be to have the subjects drive their own cars on some road

pairs. The test road in every road pair was shorter and more uneven than the

reference road. After the drive the subjects were asked which way they

would choose if both roads of the pair made alternatives for a trip to and

from work. By varying differences in length and unevenness between test

roads and reference roads in the different pairs, the prolongation of road and

time that the subjects were prepared to accept in order to avoid the uneven

road could be quantified as a function of the unevenness of the test roads.

Another method, also used, was to stop cars in normal traffic after they had

passed an uneven road and ask the drivers which road or time prolongation

they would accept if they were offered to drive on an even road.

By utilizing the values of vehicle and time cost used in economical

calculations the willingness to pay could be quantified as a function of road

evenness.

The result of the study is surprising. The cost for road unevenness is found to

be very high. If it would be true, only this cost ought to be considered when

choosing road surface standard. Vehicle costs as well as time costs and

accident costs are small in proportion to the cost for discomfort.

As the test road in most cases had a considerably worse standard than the

reference road even in other respects than unevenness (wearing course, road

width and alignment), the study probably overestimates the effect of the

unevenness.

VTI RAPPORT 307



IX

In spite of this, the differences are so great that continued studies have to be

made, where one tries to isolate the effect of the road surface standard in a

better way. A practically functioning method is now developed with which

this can be done with reasonable efforts.
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Ejstandard og Iransportgmkostninger

av Gunnar Carlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sverige

YHTEENVETO

Päällysteiden kunnossapitokustannusten lasketaan pohjoismaissa olevan

vuonna 1986 n. 3,5 miljardia markkaa. Tästä huolimatta ovat kunnossapito-

kustannukset vain murto-osa liikennekustannuksista. Tämän vuoksi onkin

tärkeää tietää kuinka pällysteiden kunnossapitotaso vaikuttaa liikennekust-

annuksiin.

VETO-projektin (Xejstandard och Iransportgmkostninger) tavoitteena on

ollut selvittää päällysteen kunnon vaikutusta liikenteelle aiheutuviin

kustannuksiin.

Tutkimus on rajattu kahteen pääkysymykseen:

l. Päällysteen kunnon vaikutus ajoneuvokustannuksiin

2. Ajomukavuuden rahallinen arviointi

Ajoneuvokustannusten laskemista varten on VTI laatinut tietokoneohjelman.

Laaditulla mallilla on fysikaalinen perusta ja se yrittää selvittää sen syiden

ja vaikutusten ketjun, joka vaikuttaa ajoneuvokustannuksiin. Malli sisältää

         

joukon osamalleja, jotka yksinkertaistettuna voidaan ryhmitellä

seuraavasti:

Mallit Mallit ajo-

voimille I neuvon asema-

muutoksille

Kustannusmallit
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XI

Mallin vaatimia tietoja ovat tien kuvaus, päällysteen kunto ja ajoneuvojen

ominaisuudet. Käyttäjä voi itse valita ohjelmassa käytettävät tiedot

monella eri tavalla - yleistiedoista hyvin yksityiskohtaisiin syöttötietoihin.

Päällysteen kuntoa kuvataan joko pintakarkeudella tai päällystetyypillä ja

iällä sekä sivukaltevuudella. Uria ei voida suoranaisesti käyttää ohjelman

nykyisessä versiossa.

Ohjelma laskee ajoneuvokustannukset henkilöautolle, kuorma-autolle ilman

perävaunua, täysperävaunilliselle kuorma-autolle ja linja-autolle.

Käsiteltävät kustannuslajit ovat seuraavat:

- polttoaine

- renkaat

- huolto- ja korjauskustannukset

- pääomakustannukset

- ajoneuvon kulumisindeksi

Lisäksi ohjelma laskee seuraavat indeksit:

- tavarakuljetusten rasitusindeksi

- tierakenteen rasitusindeksi

Ohjelman rakenne on erittäin j0ustava tarjoten siten käyttäjälle hyvät

mahdollisuudet muunnella sekä syöttötietoja että tulostusta.

Ohjelman oikeellisuutta on testattu, mutta jäljellä on vielä paljon työtä.

Kuitenkin katsotaan mallin avulla sattujen tulostenolevan vähintään yhtä

oikeita kuin tähän aiheeseen liittyvistä kokeelllisista tutkimuksista

toistaiseksi saadut tulokset.

Laadittu malli on kiitollinen jatkokehittelyä ajatellen. Herkkyysanalyysien

avulla voidaan selvittää tarpeellisimmat jatkotutkimus- ja kehitysty-

öalueet.

Mallin kehittäminen on perustunut kirjallisuustutkimuksiin, jotka käsittele-

vät tienpinnan vaikutusta ajoneuvojen kulumiseen, vierintävastukseen ja

renkaiden kulumiseen.
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VTTzn Tie- ja liikennelaboratorion tehtävänä oli analysoida ja kehittää

menetelmiä, joiden avulla voitaisiin ti'en epätasaisuuden vaikutusta auton-

käyttäjän ajomukavuuteen arvioida rahallisesti. Parhaimmaksi osoittautui

koemenettely, jossa køehenkilöt ajoivat omalla autollaan joukon tiepareja.

Kussakin tieparissa koetie oli lyhyempi ja epätasaisempi kuin vertailutie.

Ajon jälkeen kysyttiin kumman tien koehenkilöt valitsisivat, mikäli

kysymyksessä olisi vakituinen tie työpaikalle. Koe- ja vertailuteiden

pituuksia ja epätasaisuuksia vaihdeltiin siten, että tuloksiin saatiin se

ajomatkan tai ajoajan pidennys, jonka koehenkilöt olisivat valmiita

hyväksymään välttääkseen ajamasta epätasaisemmalla osuudella.

Toisessa menetelmässä pysäytettin autoilijcita, jotka olivat ajaneet

epätasaisen tieosuuden ja kysyttiin heiltä kuinka suuren ajomatkan tai

ajoajan pidennyksen he olivat valmiita hyväksymään saadakseen ajaa

tasaisella tiellä. Liikennetaloudellisissa laskelmissa käytettävien ajoneuvo-

ja aikakustannusten avulla voitiin määrittää autoilijan

ajomukavuuskustannus tien epätasaisuuden perustella.

Tutkimustulokset ovat hämmästyttäviä, sillä tien epätasaisudden aihe-

uttama ajomukavuuskustannus on erittäin suuri. Jos saatu tulos olisi varma

varvitsisi käytännössä ottaa huomioon vain tämä kustannus valittaessa

päällysteen kuntotasoa. Ajoneuv0-, aika- ja onnettomuuskustannukset ovat

pieniä verrattuna ajomukavuuskustannuksiin.

Koeteillä oli kuitenkin useimmissa tapauksissa selvästi alhaisempi laatutaso

kuin vertailutieosalla, myös muiden ominaisuuksien kuin epätasaisuuden

suhteen, joten tutkimus voi yliarvioida epätasaisuuden merkitystä.

Tästä huolimatta ovat epätasaisuudenvaikutukset ajomukavuuden rahalli-

seen arvostamiseen niin suuria, että jatkotutkimuksin tulisi luotettavammin

eristää päällysteen kunnon vaikutus muista tekijöistä. Kehitettynä on nyt

käytännöllinen ja toimiva menetelmä, jonka avulla jatkotutkimukset ovat

kohtuullisin kustannuksin mahdollisia.
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l BAKGRUND

Utbyggnaden av det belagda vägnätet i Norden påbörjades i stort sett efter

andra världskriget. Utbyggnadstakten har nu minskat och under 1970-talet

passerade underhållskostnaderna nybyggnadskostnaderna i de flesta länder

som har en utvecklad bilism. Kostnaderna för beläggningsunderhållet är den

största enskilda kostnadsposten på landsbygdsvägari Norden och den näst

största i städerna. Totalt kostar beläggningsunderhållet i Norden ca 5

miljarder svenska kronor 1986.

Den stora kostnaden för beläggningsunderhållet har aktualiserat frågan om

vilken beläggningsstandard som är optimal. Aktuella frågor är i vilken

utsträckning vi kan nöja oss med enklare och billigare reparationsmetoder

som potthålslagning, försegling av sprickor, spårutfyllnad och billigare

beläggningar som ytbehandlingar i stället för att genomföra mer genomgri-

pande och därmed dyrare reparationer genom att lägga på tjockare

massabeläggningar.

Att detta är en svår fråga att besvara förstår man om man beaktar även

andra kostnader i sammanhanget. Trots att kostnaderna för beläggningsun-

derhållet är en stor post i väghållningsbudgeten är de små i förhållande dels

till vad som investerats då vägen byggdes och dels till kostnaderna för

trafiken dvs fordonskostnaderna, restidskostnaderna och olyckskostnaderna.

Detta framgår av figur 1 som visar kostnadsrelationerna för en typisk svensk

landsväg.

En billig reparationsmetod kan i verkligheten bli mycket dyr om den medför

att vägen bryts ner snabbare och/eller trafikantkostnaderna ökar. Den

procentuella inverkan på dessa faktorer behöver inte vara särskilt stor

eftersom beläggningskostnaden endast utgör ca 2% av de andra kostnaderna.
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Figur 1 Kostnadsrelation för en typisk svensk landsväg.
Vägbredd: 7 m
Hastighetsgräns: 90 km/h
ÅDT: 3.000 fordon/dygn
Kostnadsnivå: 1980

Figure l Cost relations concerning a typical Swedish main road.
Road width: 7 m
Speed limit: 90 km/h
AADT: 3000 vehicles/day
Cost level: 1980
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2 PROBLEMET OCH DESS AVGRÄNSNING

Utifrån den givna bakgrunden formulerades målsättningen för projektet

urSprungligen på följande sätt:

"At klarlaegge sammenhaengen mellem vejnettes vedligeholdelsesstandard,

primaert belaegningens tilstand, og de samlede transportomkostninger dvs

utgifterne til vejnettes vedligeholdelse og trafikantomkostningerne i form

af brendstofforbrug, uheld og slitage på köretöjerne".

Det tillsattes en programkommitté som gav VTI i uppdrag att utarbeta ett

förslag till forskningsprogram för projektet. Det slutliga av programkom-

mittén godkända förslaget är redovisat i VTI Meddelande 349, 1983.

Redan i början av programarbetet konstaterades att målsättningen var

alltför omfattande för att rymmas inom projektets budget (ca 1 M NOK)°

Programkommittén avgränsade därför projektet till att vägstandarden

enbart skulle avse beläggningsstandarden, dvs beläggningstypen och be-

läggningars tillstånd (ojämnhet, spår, textur, friktion m m). Vidare skulle

enbart trafikantkostnader studeras, dvs väghållarnas kostnader skulle inte

ingå i projektet. Ytterligare avgränsningar som gjordes av program-

kommittén var att inskränka projektet till landsbygdsvägar och barmarks-

förhållanden.

När VTI:S programarbete påbörjades hade den ursprungliga målsättningen

således omformulerats till följande:

Att klarlägga sambanden mellan beläggningsstandard och trafikantkostna-

der under barmarksförhållanden på landsbygdsvägar i Norden.

Beläggningsstandarden beskrivs genom olika egenskaper hos beläggningen

som har betydelse för trafikantkostnaden. Dessa egenskaper är:

Tvärfall

Spår

Längsgående ojämnheter

Friktion
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- Makrotextur

- Mikrotextur'

- Ljusreflexion

De olika trafikantkostnaderna är:

- Restid

- Olyckor

- Fordonskostnader:

Bränsleförbrukning

Däckslitage

Fordonsslitage

- Diskomfort

I programarbetet inventerades kunskapen om hur beläggningsstandarden

påverkar de olika trafikantkostnadskomlponenterna. Resultatet av invente-

ringen sammanfattas nedan.

2.1 Restid/Hastighet

Skillnaden, uttryckt i hastighet, mellan ny beläggning och utsliten

beläggning är:

- 1-2 km/h enligt svenska studier

- 5 km/h enligt finska studier

- 2-3 km/h enligt engelska studier

De finska studierna visar på en betydligt större effekt än desvenska och

engelska.

Vad gäller olika beläggningstypers inverkan på hastigheten har svenska och

engelska studier av makrotexturens inverkan utförts. Ytbehandlade vägar

har jämförts med massabeläggningar. Ingen effekt har kunnat påvisas.

De studier som utförts visar således en relativt liten effekt av beläggningen

på hastigheten/restiden. Man bör även beakta att större delen av den

VTI RAPPORT 307



restidsvinst som erhålls genom en hastighetsökning äts upp av de ökade

fordonskostnader och olyckskostnader som även följer av hastighetsök-

ningen. Programkommittén ansåg därför att projektet inte skulle innehålla

några studier av samband mellan beläggningsstandard och hastighet.

2.2 Olyckor

De flesta egenskaperna hos beläggningar (tvärfall, spår, friktion, textur och

ljusreflexion) kan intuitivt antas ha stor betydelse för uppkomsten av

olyckor. Studier av friktionen bekräftar också att denna har en inverkan.

Svenska studier där man jämfört ytbehandling med massabeläggningar visar

att man eventuellt kan uppnå en olycksreduktion på 5-10% genom att välja

ytbehandling i stället för massabeläggning. Det finns i dessa sammanhang en

mängd obesvarade viktiga frågor t ex:

Vad betyder spårbildningen?

Vad betyder längsgående ojämnheter?

- Hur stora är friktionsproblemen på nordiska vägar?

Vad betyder beläggningar ljusreflexionsegenskaper?

Dessa frågor är så stora och komplicerade att programkommittén ansåg att

de borde behandlas i ett eget projekt. Ett sådant har nu ocksåpåbörjats i

NÄTs regi. Dess namn är: "Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper", det s k

TOVE-projektet.

2.3 Fordonskostnader

 

Studier av samband mellan vägytans egenskaper och fordonskostnader har

utförts både i Norden och i andra länder. De komponenter av fordons-

kostnaden som är av intresse är:

Bränsleförbrukning

- Däckslitage

Reparations- och underhållskostnader

Värdeminskning
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Vägytans inverkan på bränsleförbrukningen har undersökts i relativt stor

utsträckning. Detta beror på att dessa studier förefaller relativt lätta att

genomföra. Studierna har huvudsakligen sökt besvara två frågor. Den ena är

inverkan av beläggningstypen där man varit - speciellt intresserad av

makrotexturens inverkan. Den andra frågan berör inverkan av beläggningens

tillstånd där man ibland försökt kvantifiera detta tillstånd genom de

längsgående ojämnheterna. Resultaten varierar mycket och några bestämda

slutsatser kan inte dras av de olika studierna. Ett försök att sammanfatta

storleksordningen av inflytandet görs nedan.

- En grov makrotextur (ytbehandling) ger l-lO% högre bränsleförbrukning

än en fin makrotextur (massabeläggning).

- En gammal sliten beläggning ger oftast en något högre bränsleförbrukning

än en ny men motsatsen förekommer också.

Däckslitagets beroende av vägytan har studerats i några undersökningar där

huvudintresset varit att kvantifiera skillnader mellan massabeläggningar

och ytbehandlingar. De flesta av dessa visar på ett starkt förhöjt däckslitage

(SO-100%) på ytbehandlade vägar, och ett minskat slitage som funktion av

beläggningens ålder.

Reparationskostnaderna har studerats genom bl a Världsbanken i en rad U-

länder. Dessa studier pekar mot att vägytans standard kan ha ett mycket

starkt inflytande på fordonsslitaget. Samtidigt visar reparationsstatistik

från Norden att de komponenter där vägytan kan bedömas ha ett inflytande

inte står för någon stor del av den totala reparationskostnaden. Hur

representativa resultaten från olika U-länder kan vara för nordiska förhål-

landen med en betydligt högre beläggningsstandard kunde inte avgöras under

programarbetet.

Värdeminskningen slutligen kan betraktas som den samlade kostnaden för

slitaget av de komponenter som inte repareras utan där fordonets livslängd

förkortas. Några studier av hur värdeminskningen påverkas av vägytans

standard har inte påträffats.
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De studier som utförts av samband mellan belägg'ningar och fordonskostna-

der visar att effekterna kan vara betydande. Resultaten varierar emellertid

avsevärt vilket kan förklaras av att direkta empiriska sambandsstudier är

mycket svåra att genomföra. Det är i det närmaste omöjligt att isolera

inflytandet från en variabel utan att få in effekterna av ytterligare

variabler. Man måste även ha en god kunskap om hur fordonskostnaden

upppkommer för att kunna göra en riktig kvantifiering av hur en viss

vägytevariabel inverkar.

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

mellan fordonskostnader och vägmiljö skulle vara att i stället kartlägga den

kedja av orsaker och verkningar som resulterar i fordonskostnader. Ett

sådant alternativ skulle medföra många fördelar:

- Ökad möjlighet att studera inverkan avde enskilda variablerna.

- Ökad användbarhet för varje enskilt samband dvs ett framtaget samband

kan utnyttjas för beskrivning av flera delkostnader.

- Ökad generaliserbarhet, dvs man kan beräkna kostnadsnivån för viss

vägyteegenskap för olika värden på övriga variabler.

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

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

förorsakar krafterna och påkänningarna kostnader. Då ett fordon körs

mellan två punkter kan de yttre betingelserna variera inom ett brett

intervall. En förändring av vägytans egenskaper på en sådan sträcka kan i

olika delavsnitt längs sträckan ge helt olika effekter, både absolut och

relativt. Effekten kommer också att variera mellan olika fordonstyper. För

att få sträckkostnader krävs därför ett tredje steg, en form av integrering

över hela sträckan för ett antal representativa fordon.

Ett förslag till utveckling av en modell i enlighet med ovan angivna principer

framlades av VTI och programkommittén tillstyrkte att en sådan modell

skulle utvecklas inom projektet.
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2.4 Diskomfort

När man började studera vägars ojämnheter för att fastställa krav på

jämnheten utgick man från trafikanternas upplevelser av obehag. Den ofta

använda PSI-skalan (Present Serviceability Index) är grundad på såväl

mätningar av vägars ytstandard (ojämnheter, spår mm) som på en

klassificering av vägens "tjänlighet" (Serviceability) utifrån praktiska

körprov. I Sverige har en omfattande forskning utförts beträffande sam-

banden mellan vägars ojämnheter och försökspersoners komfortupplevelse

då de färdas på vägen.

Kunskapen om olika metoder att mäta vägars ojämnhet och hur olika

mätetal överensstämmer med trafikanternas komfortupplevelse är således

god. Däremot är kunskapen om vilket monetärt värde man ska tillmäta olika

komfortnivåer mycket bristfällig. Denna kunskap är nödvändig för att kunna

göra en samhällsekonomisk bedömning av den Optimala jämnhetsstandarden.

Grundtanken bakom denna problemställning är mycket enkel: Om det nu

visar sig, som framför allt studier från U-länder tyder på, att fordonsslitaget

pga ytojämnhet är avsevärt, kan man ställa frågan om inte förare och

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

vägar. Kostnaderna för fordonsslitaget tar sig uttryck dels i ökade

reparationskostnader och dels i förkortad livslängd för fordonen. Analogin

till trafikantkostnaderna för diskomfort kan uppenbarligen inte fullföljas

utan det gäller att värdera trafikanternas upplevelse av diskomfort.

Att problemet att värdera färdkomfort med avseende på beläggningens

egenskaper är relevant är det ingen tvekan om. Frågan är om det är ett

forskningsbart problem. Programkommittén beslutade att problemet skulle

analyseras närmare och att man genom pilotstudier skulle '.provaolika.

metoder att genomföra empiriska studier för att fastlägga monetära värden

för den komfort jämna vägar ger.
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3 FoU-PROGRAM OCH GENOMFÖRANDE

FoU-problemet hade således avgränsats till följande två problem.

1. Beläggningens inverkan på fordonskostnaden

2. Monetär värdering av den komfort en jämn beläggning ger

Programkommittén hade konkretiserat frågeställningarna i följande FoU-

projekt i sin ursprungliga plan.

1.1 Utveckling av fordonskostnadsmodell och utvärdering av existerande
empirik.

1.2 Empiriska studier av fordonskostnader och beläggningstillstånd.

2.1 Analys av olika ansatser till komfortvärdering med avseende på
empirisk forskningsbarhet.

2.2 Empirisk studie av komfortvärdering.

Projekten 1.1 och 1.2 beställdes hos VTI i Sverige och projekten 2.1 och 2.2

hos VTT i Finland.

Under projektets gång har den ursprungliga planen konkretiserats. Arbetet

har delats upp i olika delprojekt. Vilka dessa är, vem som har utfört

delprojekten, och var resultaten är publicerade redovisas i följande sam-

manställning.

Delprojekt Utfört av Redovisati

1. BELÄGGNINGENS INVER-
KAN PÅ FORDONSKOST-
NADEN

1.1 Utveckling av endatori- Ulf Hammarström VTI Meddelande 501
serad fordonskostnads- Bo Karlsson 1986

modell

1.2 Vägojämnheters inverkan Georg Magnusson VTI Meddelande 500
på fordonsslitaget. En 1986
litteraturstudie

1.3 Inverkan på ett fordons Evert Ohlsson VTI Meddelande 494
rullmotstånd av vägens 1986
textur, ojämnhet och tvär-
fall. En litteraturstudie
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1.4 Beläggningens inverkan på
däckslitaget:

1.4.1 Däckslitagestudier vid Evert Ohlsson VTI Meddelande 492,
Väg- och trafikinstitutet. 1986
Sammanfattning av tidigare
ej publicerat arbete

1.4.2 Däckslitagemätningar inom Evert Ohlsson VTI Meddelande 481,
VETO-projektet utförda på 1986
Jylland 1985

2. MONETÄR VÄRDERIN'G Kari Mäkelä VTT Meddelande 476,
AV ÅKKOMFORT Anssi Lampinen 1985

Huvudprojektet under punkt 1 ovan är utvecklingen av fordonskostnadsmo-

dellen (1.1). Huvudsyftet med 1.2, 1.3 och 1.4.1 var att ge underlag för

fordonskostnadsmodellen genom att sammanfatta kunskapsläget avseende

vägytans inverkan på fordonsslitage, rullmotständ och däckslitage. Projekt

1.4.2 initierades av planeringsutskottet (PU) inom NÄT efter en intensiv

debatt i främst Danmark om vilken nytta och vilka kostnader som var

förenade med att ytbehandling användes i stället för massabeläggning. En

avgörande kostnadsskillnad i detta sammanhang var enligt svenska och

finska studier däckslitaget.

Projekt 2 sammanfattas i meddelande 476 från VTT. Dessutom har etappvisa

resultat redovisats i tre interna rapporter som samtliga är på svenska.

De totala kostnaderna för projektet har uppgått till 2 110 000 NOK.

Fordonskostandsprojektet och projektledningen har kostat 1 400 000 NOK

och komfortprojektet 710 000 NOK. Nordiska ministerrådet har finansierat

1 300 000 NOK, VTI 630 000 NOK och VTT 180 000 NOK.

Den ursprungliga tidplanen har inte kunnat hållas. Detta beror främst på att

utvecklingen av fordonskostnadsmodellen visat sig besvärligare än vad som

förutsattes från början. Modellen har också blivit mer omfattande. Bl a ger

den en rad intressanta utdata som inte var planerade från början. Det

intressantaste av dessa är ett relativt vägslitagemått orsakat av de

dynamiska hjullasttillskott som vägojämnheter förorsakar.
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4. VETO -EN MODELL FÖR BERÄKNING AV FORDONS-

KOSTNAD SOM FUNKTION AV VÄGSTANDARD

4.1 Modellstruktur

Som nämndes i kapitel 2 beskriver VETO-modellen de krafter som fordonet

utsätts för under färd och hur dessa krafter förorsakar olika typer av

kostnader. VETO-modellen beskriver inte enbart inflytandet av vägytans

standard utan också inflytandet av den övriga vägstandarden, dvs vägbredd,

linjeföring och hastighetsgränser.

VETO-modellen består av en mängd delmodeller. Dessa delas upp i tre

grupper enligt nedan.

  

Modeller för Modeller för

krafter fordonsförflyttning

          

Modeller för kostnader

   

4.1.1 Krafter

Krafterna betecknas som externa och interna. Som interna definieras de

krafter som alstras av fordonets hastighetsreglerande system. De externa är

de övriga.

Externa krafter:

- Normalkraf t

- Sidkraft

- Accelerations- och retardationskraft

- Lutningskraft

- Rullmotstånd

- Luftmotstånd
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- Tröghet i hjul

- Motstånd i hjulnav och bromsar

- "Avdriftsmotstând"

- "Slipmotstånd"

- Friktionsförluster i fjädrar beroende av vägojämnheter

- Friktionsförluster i stötdämpare beroende av vägojämnheter

- Friktionsförluster i däck beroende av vägojämnheter

Av de externa krafterna påverkar vägytan enligt modellen normalkraften,

sidkraften, rullmotstândet, luftmotstândet, "avdriftsmotstândet", "slip-

motståndet" samt friktionsförlusterna i fjädrar, stötdämpare och däck.

Interna krafter

Dessa krafter utvecklas i motorn, kraftöverföringen och bromssystemet. De

behandlas inte närmare i denna översikt.

4.1.2 Fordonsförflyttning

 

En eftersträvad hastighetsprofil styr fordonets förflyttning. Grundprincipen

är en strävan att om möjligt följa den eftersträvade hastighetSprofilen.

Den eftersträvade hastighetsprofilen kan antingen bestämmas av använda-

ren eller beräknas i modellen utifrån vägstandardvariablerna vägbredd,

horisontell och vertikal linjeföring och hastighetsgräns.

4.1.3 Kostnader

De kostnader och effekter som modellen beräknar är fordonskostnader,

påkänning på transporterat gods och förslitning av vägen.
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Fordonskostnader

Grundprincipen är att i 'ett första steg beräkna förbrukning eller förslitning

som funktion av beräknade krafter. Beräkning av förbrukning och förslitning

görs först:

- Bränsleförbrukning

- Däckslitage

- Fordonsslitage

I ett andra steg beräknas:

- Bränslekostnad

- Däckkostnad

- Kostnader för reparation, service och underhåll

- Kapitalkostnad

Fordonsslitaget beräknas som ett förslitningsindex som baserar sig på en

modell för hur pâkänningarna i fordonskomponenter beror av normalkraf-

terna mellan däck och vägbana. Kostnader för reparationer, service och

underhåll beräknas utifrån en svensk baskostnad och en ökning av denna pga

vägojämnheten baserad på resultat från den s k Brasilienundersökningen, dvs

ej som funktion av förslitningsindex.

Påkänning på transporterat gods

Denna påkänning beskrivs med ett relativt mått lika med RMS-värdet för

den vertikala accelerationen i en punkt motsvarande lastutrymmets cent-

rum.

Förslitning av vägen

Förslitningen beskrivs med ett relativt mått som baserar sig på att

vägnedbrytningen är proportionell mot den totala axellasten upphöjt till 4.

Måttet uttrycks som den relativa förändringen av antalet tiotonsaxlar med

tvillinghjul s k NlO-ekvivalenter.
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4.2 Användning av datormodellen

Programmet är skrivet i FORTRAN 77 och har utvecklats på en VAX 780.

4.2.1 Indata

Programmet kan antingen köras med standardiserade indata eller med egna

indatabeskrivningar. Standardiserade indata består av förlagrade beskriv-

ningar av fordon och vägar. De förlagrade beskrivningarna kan justeras av

användaren.

Indata omfattar följande kategorier av data:

- väg

- fordon

- väderlek

- körbeteende

Vägdata

- Längsgående ojämnheter. Kan anges med komfortindex (en i Sverige

använd niogradig skala för vägojämnheter), bumpmetertal, sinusformad

profil med valfri amplitud och våglängd eller valfri profil.

- Slitlager/Textur. Makrotexturen kan anges genom texturdjup. Mikro-

texturen anges i tre nivåer beroende på beläggningens ålder. Alternativt

kan enbart slitlagertyp (massabeläggning/ytbehandling) och ålder

(ny/medel/gammal) anges.

- Spår. Dessa kan tyvärr inte beskrivas direkt. Användaren får i stället

laborera med makro- och mikrotextur, sidolutning, körspårets radie,

vattendjup m m för att uppskatta Spårbildningens inverkan på fordons-

kostnaden.
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- Väglag beskrivs som torrt, vått med angivande av vattendjup, packad

snö/is samt lös snö med angivande av snödjup och snödensitet.

- Väggeometri och hastighetsbegränsning. På standardiserad nivå anges

vägbredd och hastighetsgräns varefter programmet utför beräkningar

för en representativ svensk väg. Egen beskrivning av väggeometrin ges i

form av homogena block med angivande av längd, vägbredd, lutning,

krökning, tvärfall/skevning och hastighetsbegränsning.

Fordonsdata

Fordonsdata anges genom att välja personbil, lastbil, lastbil med släp eller

buss. Om så önskas kan vissa av fordonsdata ändras. Detta gäller t ex olika

priser.

Väderdata

Vädret påverkar luftmotståndet och därmed bränsleförbruknin-gens hastig-

hetsberoende. Väderdata kan väljas som standarddata eller anges detaljerat.

Körbeteende

Beteende anges antingen som standard eller detaljerat. Väljes standard,

användes en frifordonsmodell som baserar sig på svenska undersökningar.

Väljes den detaljerade nivån anges bl a en profil för den eftersträvade

hastighetsnivån.

4.2.2 Utdata

Utdata indelas i standardutdata och speciella utdata.
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Standardutdata innehåller dels förenklade beskrivningar av beräknings-

 

förutsättningarna och dels de olika kostnadseffekterna.

Kostnadseffekterna i utdata innehåller följande uppgifter:

- Monentära sträckkostnader för fordon i form av följande:

- bränslekostnad (SEK/10 km)

- däckkostnad (SEK/10 km)

kostnad för reparation och underhåll (SEK/10 km)

körlängdsberoende värdeminskning (SEK/10 km)

räntekostnad för last (SEK/10 km)

summerad sträckkostnad (SEK/10 km)

- Monetära tidskostnader för fordon och last i form av följande:

- tidsberoende värdeminskning (SEK/år)

- räntekostnad för fordon (SEK/år)

- Sträckkostnader för fordon uttryckt i icke-monetära storheter:

- bränsleförbrukning (dm3/lO km)

- däckslitage (antal däck/10 km)

- relativt mått på förslitning av fordonskomponenter per sträckenhet (10

km)

- RMS-värde för vertikal acceleration för centrum i lastutrymmets botten

(m/sek2)

- indirekt vägslitagemâtt (NlO-ekvivalenter)

De speciella utdata omfattar en mer detaljerad beskrivning av beräknings-

 

förutsättningarna.

4.3 Validering av modellen

 

Möjligheterna att validera VETO-modellen varierar starkt mellan de olika

delmodellerna. Beräkningarna sker i många led. Ju tidigare i beräknings-

kedjan en validering ligger desto säkrare kan orsaken till en differens mellan

beräknade och uppmätta värden bestämmas.
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Beskrivningen av den fordonsdynamiska processen har validerats avseende

den vertikala kraften i framaxeln vid passage av en vägbula i olika

hastigheter med en personbil. Överensstämmelsen mellan variationerna hos

den beräknade och uppmätta kraften var tillfredsställande.

Samband mellan vägojämnheter och bränsleförbrukningen har för personbil

 

validerats på fyra olika sträckor. Överensstämmelsen mellan beräknade och

uppmätta bränsleförbrukningar var dålig såväl beträffande den absoluta

nivån som beträffande skillnader mellan de olika sträckorna. Modellen gav

högre bränsleförbrukning än vad som uppmättes och skillnaderna mellan

sträckorna blev mindre i modellen än i de uppmätta värdena. Jämförelse

avseende vägojämnheternas inverkan på bränsleförbrukningen har även

gjorts med en amerikansk empirisk studie. I detta fall var överensstäm-

melsen tillfredsställande.

Modellen för däckslitage ger ett texturberoende som stämmer bra överens

med de empiriska studier som utförts i Sverige och Finland (se sid 6), dvs en

ytbehandling ger betydligt större slitage än en massabeläggning och en ny

beläggning ger ett större slitage än en gammal. De speciella studier inom

VETO-projektet som utfördes på Jylland gav inte dessa samband. Trots detta

bedöms de tidigare resultaten som minst osäkra (se även sid 22).

Den del av modellen som är svårast att validera gäller fordonsslitaget. En

jämförelse har gjorts mellan modellens förslitningsindex och reservdels-

kostnaden för Brasilienstudien. Jämförelsen gäller det tillskott i fordons-

slitage som förorsakas av en ökad ojämnhet. Förslitningsindex och de

brasilianska reservdelskostnaderna tycks öka på ett likartat sätt med ökande

vägojämnhet vad gäller lastbilar och bussar medan ökningen för personbilar

är flera gånger större i Brasilienstudien än vad förslitningsindex ger.

Observera att VETO-modellens ökning av reservdelskostnaden som funktion

av vägojämnheten baserar sig på Brasilienstudiens resultat.

Modellen som beskriver hur fordonshastigheterna beror av väggeometrin och

hastighetsgränserna är bra validerad för svenska förhållanden. Det bör dock

observeras att modellen förutsätter att hastigheten inte påverkas av

beläggningstyp och vägojämnheter, vilket stämmer relativt bra med svenska

undersökningar men dåligt med finska (se sid 4).

VTI RAPPORT 307



18

#.4 Beräkningsexempel

 

I figurerna 2-4 redovisas den totala fordonskostnaden på rak, horisontell väg

som funktion av hastigheter för olika grad av ojämnheter.

Av figurerna framgår att fordonskostnaderna ökar med följande procent-

1,
Bumpmetertal = 0,65 m/km) till den ojämnaste (Komfortindex _ 9,

satser då man går från den jämnaste vägen . (Komfortindex

Bumprrmixtertal = 2,81):

Personbil 60 km/h: + 4%

Lastbil med släp 70 km/h: + 25%

Buss 70 km/h: + 28%

Ökningen består av bränsleförbrukning, däckslitage och fordonsslitage.

 

PERSONER
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M Samband mellan fordonskostnad och hastighet vid olika väg-

ojämnhet på rak, horisontell väg.

Figure 2 Relationship between vehicle cost and speed at different road
unevenness on a straight, horizontal road. Passenger car.
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Figur 3 Samband mellan fordonskostnad och hastighet vid olika väg-
ojämnhet på rak, horisontell väg.

Figure 3 Relationship between vehicle cost and speed at different road
unevenness on a straight, horizontal road. Truck with trailer.
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Figur 4 Samband mellan fordonskostnad och hastighet Vid olika vag-
ojämnhet på rak, horisonell väg.

Figure 4 Relationship between vehicle cost and speed at different road
unevenness on a straight, horizontal road. Bus.
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I figurerna 5-7 redovisas den totala fordonskostnaden som funktion av

hastigheten på rak horisontell väg för olika makrotextur.

Av figurerna framgår att fordonskostnaden Ökar med följande procentsatser

då man går från den finaste makrotexturen (texturdjup : 1 mm) till den

grövsta (texturdjup = 3 mm):

Personbil 90 km/h: + 2%

Lastbil med släp 80 km/h: + 12%

Buss 80 km/h: + 3%

Ökningen består av bränsleförbrukning och däckslitage.

I VTI Meddelande 501 redovisas ett flertal olika beräkningsexempel från

VETO-modellen.
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Figur 5 Samband mellan fordonskostnad och hastighet vid olika
makrotextur (texturdjup) på en medelgammal beläggning. Rak,
horisontell väg.

Figure 5 Relationship between vehicle cost and speed at different
macrotexture (texture depth) on a medium old road surface.
Straight, horizontal road. Passenger car.
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Samband mellan fordonskostnad och hastighet vid olika
makrotextur (texturdjup) på en medelgammal beläggning. Rak,
horisontell väg.

Relationship between vehicle cost and speed at different
macrotexture (texture depth) on a medium old road surface.
Straight, horizontal road. Truck with trailer.
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Samband mellan fordonskostnad och hastighet vid olika
makrotextur (texturdjup) på en medelgammal beläggning. Rak,
horisontell väg.

Relationship between vehicle cost and speed at different
macrotexture (texture depth) on a medium old road surface.
Straight, horizontal road. Bus.
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4.5 Fortsatt arbete

 

De nordiska FoU-instituten, universiteten, statliga väghållarna och andra

intressenter bör skaffa sig modellen och lära sig använda den. Beräknings-

modellernas fysikaliska utformning medför stor frihet att anpassa pro-

grammet till olika länders speciella förhållanden. Vidare medger den

fysikaliska utformningen och modellens struktur en ständig vidareutveck-

ling.

Resultaten bör emellertid användas med försiktighet, eftersom modellen är

långt ifrån tillräckligt validerad. Risken för felaktiga beslut bedöms dock

vara mindre om resultaten från modellen används i stället för resultat från

skilda empiriska undersökningar.

Känslighetsanalyser av olika faktorers inverkan bör genomföras. Dessa ger

ett bra underlag för att bedöma mot vilka områden det fortsatta FoU-

arbetet bör inriktas.

Redan nu kan dock följande behov av validering och utveckling anges:

1. Den modell som beskriver den relativa förändringen av livslängden hos

fordonskomponenter som funktion av dendynamiska axellasten måste

valideras. Vidare bör försök göras att beräkna relevanta kostnadskoeffi-

cienter för olika komponentgrupper genom att studera empiriska

livslängder. Detta skulle möjliggöra att kostnaderna för fordonsslitaget

kunde beräknas säkrare. Fördelen med denna modell är också att förslit-

ningen blir beroende av hastighet, fordonslast och vägojämnhet. Det

empiriska kostnadssamband från Brasilien, som nu används i VETO-

modellen beror enbart på vägojärnnheterna vilket är fysikaliskt orimligt.

2. Däckslitagemodellen måste valideras. För att detta ska vara möjligt

måste metoder för att mäta mikrotexturen utvecklas. Lasertekniken

verkar lovande i detta sammanhang. Vidare bör slipkoefficienter och

avdriftskoefficienter uppmätas på olika beläggningar helst också vid

varierande ojämnhet. Resultaten från olika empiriska undersökningar av

skillnader i däckslitage mellan ytbehandling och massabeläggning är

förbryllande. De studier som utförts genom körning med bilar samt i
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provvägsmaskin (totalt 4 undersökningar) visar att ytbehandlingen

medför ett ökat däckslitage på 60-110%. De studier av accelererat

slitage med en speciell mätvagn som VTI genomfört visar emellertid inte

på någon systematisk skillnad. En grundläggande forskning, kanske i

laboratorium, över slitagets beroende av makro- och mikrotextur,

temperatur och väta behöver genomföras.

Rullmotstånd som funktion av texturdjup bör valideras bättre. I detta

sammanhang bör även färdmotstånd som funktion av vägojämnheter

mätas. Eventuellt kan detta göras med relativt enkel teknik (se VTI

Meddelande 494, sammanfattningen sid IV).
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5 MONETÄR VÄRDERING AV DEN KOMFORT SOM JÄMNA

VÄGAR GER

5.1 Litteratur- och pilotstudie

 

Inom delprojektet utfördes först en litteraturstudie. Denna kunde inte visa

att någon undersökning hade utförts där man försökt kvantifiera trafi-

kanternas monetära värdering av den komfort som följer av jämna vägar.

Olika undersökningsmetoder analyserades. Man konstaterade att den bästa

metoden var att undersöka trafikanternas faktiska vägval då det fanns

alternativa vägar av olika längd och med olika grad av ojämnheter. Den

kortare vägen skulle ha de största vägojämnheterna. Idealiskt skulle den

längre vägen enbart skilja sig från den kortare genom att den var jämnare.

Genom att jämföra i vilken utsträckning trafikanterna valde den längre och

jämnare vägen i stället för den kortare och ojämnare vägen för ett stort

antal vägpar med varierande relationer avseende längd och ojämnheter

skulle man kunna se i vilken utsträckning trafikanterna var beredda att dra

på sig ökade kostnader i form av tidstillägg och fordonskostnader för att

slippa köra på en ojämn väg.

Denna undersökningsmetod var omöjlig att genomföra i realiteten beroende

på att det inte gick att finna vägpar med de angivna egenskaperna.

En metod som liknar den ovan beskrivna "ideala" metoden var att använda

försökspersoner som först fick köra en ojämn kortare väg och därefter en

längre jämnare väg varefter man frågar personerna vilken väg de skulle välja

om vägarna skulle utgöra verkliga alternativ.

En annan metod var att i trafiken stoppa bilister efter passagen av en ojämn

vägsträcka och fråga dem vilken vägförlängning och tidsförlängning de

skulle vara beredda att acceptera om de i stället hade fått köra på en

jämnare väg.

Båda dessa undersökningsmetoder testades genom pilotstudier sommaren

1983. Det konstaterades att metoderna fungerade tillfredsställande och

beslut fattades "av projektkommittén att en huvudstudie skulle genomföras

sommaren 1984.
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5.2 Huvudundersökning

5.2.1 Uppläggning

I huvudundersökningen utvaldes 15 par av sträckor där den kortare sträckan

var ojämnast. Den korta ojämna sträckan kallades provsträcka och den

längre, jämna kallades referenssträcka. Provsträckornas längder varierade

mellan 2 och 25 km och referenssträckornas mellan 4 och 30 km.

Provsträckornas ojämnhet varierade mellan 1,6 och 4,7 m/km (Bumpmeter-

tal) och referenssträckornas mellan 0,8 och 2,3 m/km. Ju större provsträc-

kans ojämnhet var desto större valdes den relativa förlängningen.

För att erhålla tillräckligt ojämna provvägar var man tvungen att utnyttja

grusvägar. Tio av provvägarna var grusvägar, en belagd med oljegrus, en med

YlG och tre med asfaltbetong. Alla 15 referensvägarna var belagda med

asfaltbetong.

Försöksgruppen utgjordes av 30 förare hämtade från VTTs och Väg- och

Vattenbyggnadsstyrelsens personal och de körde sina egna bilar.

När en förare hade kört provsträckan frågade man vilken väglängdsökning

och tidsökning han var beredd att acceptera på en jämnare väg. Därefter

fick han köra referenssträckan, varefter man frågade vilken sträcka han

skulle väljaom de två vägarna utgjorde verkliga alternativ. Han fick ange

Vägvalet dels om valet gällde resa till och från arbetet och dels om det gällde

en enstaka resa.

Förutom denna undersökning genomfördes vägkantsintervjuer av bilister

som passerat ojämna sträckor. Antalet undersökta sträckor var sex (tre

grussträckor, en oljegrussträcka och två asfaltbetongsträckor). Ojämn-

heterna varierade mellan 2,0 och 6,1 m/km.

Samma frågor ställdes till bilisterna som till försökspersonerna, dvs man

frågade vilken väg- respektive restidsförlängning bilisterna var beredda att

acceptera om de i stället fått köra på en jämn väg.
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5-22 Reêylfêf

Förarens benägenhet att välja en längre och jämnare väg har beräknats dels

utifrån svaren de avgav (både försökspersonerna och bilisterna vid vägkants-

intervjuerna) och dels utifrån de faktiska val de sade att de skulle göra efter

att de även kört referenssträckan.

Svaren på intervjuerna uppvisar betydligt större spridning än vad de

"faktiska" valen visar. Detta är ju också naturligt eftersom körningen på den

längre men jämnare vägen ger en direkt känsla av skillnader mellan de två

alternativen.

Trots den större spridningen är resultaten mycket lika. Medelvärdet av de

olika analyserna redovisas i figur 8 där benägenheten att välja en längre

omväg visas som funktion av provsträckans ojämnhet.

uu _ y = 0.3166 . 10'st . 0.97691 in
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Figur 8 Samband mellan provstäckans ojämnhet och förarnas benägen-
het att köra en längre sträcka.

Figure 8 Relationship between the unevenness of the test section and
the willingness of the drivers to drive a longer distance.
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De "faktiska" val föraren gjorde efter att ha kört prov- och referens-

sträckorna har även analyserats med hjälp av en sannolikhetsteoretisk

modell som ger möjlighet att beräkna hur stor andel av bilisterna som väljer

en längre jämn väg, beroende dels på provsträckans ojämnhet och dels på

     

förhållandet mellan referens- och provsträckans längder. Resultaten

redovisas i figur 9.

U: 100
* 1+e3,197v-0,01552-0,224

y= andelen bilister som väljer referensstråckan
v= förhållandet mellan vägsträckorna

% z= provstråckans ojämnhet (referensstråckans

33 ojämnhet är 120 cm/km) . , __ø f,... ,5 _gg-_Wu-
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Figur 9 Andelen bilister som väljer referenssträckan (en längre bra väg)
när man känner förhållandet mellan våglängderna och prov-
sträckans (den kortare sämre ruttens) ojämnhet.

Figure 9 The part of the drivers choosing the reference section (a longer
good road) when knowing the relationship between the road
lengths and the unevenness of the test section (the shorter road
in worse condition).

Av figuren framgår bl a att om provvägen har ojämnheten l+00 cm/km och

referensvägen är dubbelt så lång väljer 50% av bilisterna referensvägen och

50% provvägen. Är däremot referensvägens längd tre gånger provvägens

längd väljer endast ca 5% referensvägen.
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På samma sätt som de accepterade vägförlängningarna har de accepterade

tidstilläg'gen analyserats. I detta fall var spridningen i svaren på frågorna så

stor att enbart de "faktiska" valen' har beaktats. Resultatet redovisas i figur

10.
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Figur 10 Den accepterade tilläggstiden per km provsträcka i relation till
provsträckans ojämnhet.

Figure 10 The accepted additional time per km test section in relation to
the unevenness of the test section.

Figurerna 8 och 9 ger möjlighet att beräkna ett monetärt komfortvärde som

funktion av vägojämnheterna genom att dels anta att vägförlängningen

motsvaras av en mot denna proportionell fordonskostnadsökning och dels

anta att trafikanterna värderar sin restid på samma sätt som görs i

trafikekonomiska kalkyler. Om detta görs erhålls figur ll som visar den

kostnad som trafikanterna sagt sig vara villiga att betala vid olika

vägojämnheter för att få köra på en jämnare väg.
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Figur 11 Bilistens värdering av jämnhet uttryckt i penni per km väg. Den
nedre kurvan visar fordonskostnaderna såsom bilisten uppfattar
dem (48 p/km). Skillnaden mellan kurvorna är tidkostnader (22
mk/h).

Figur 11 The driver's assessment of road unevenness expressed in penni
per km road. The lower curve shows the vehicle costs as
apprehended by the driver (48 p/km). The difference between
the curves constitutes the time costs (22mk/h).

5.3 Diskussion

Undersökningen visar att många bilister säger sig vara beredda att köra en

längre väg för att undvika att köra på en ojämn väg. I den mån den längre

vägen även medför ökade kostnader för bilisten innebär valet att bilisten

faktiskt betalar ett pris för den ökade komfort han får.

Den i figur ll beräknade kostnaden för diskomfort är av betydande storlek.

Om vi antar att en mycket jämn belagd väg har ojämnheten lOO cm/km och

en mycket ojämn belagd väg har ojämnheten 300 cm/km är skillnaden i

kostnad för diskomfort mellan dessa båda vägar ca 12 penni/personbilskm

(p/pbkm) enligt figur 11. Detta motsvarar 20-30% av den rörliga fordons-
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kostnaden och 30-40% av tidskostnaden vid 60 km/h enligt de värden på

dessa kostnader som angivits i VTT-rapporten.

Det är intressant att jämföra skillnaden i kostnad för diskomfort mellan den

mycket jämna och mycket ojämna vägen med motsvarande skillnad i

fordonskostnad beräknad med hjälp av VETO-modellen.

Skillnad i kostnad för diskomfort 12 p/pbkm

Skillnad i fordonskostnad 3 p/pbkm

Skillnaden i kostnaden för diskomfort är således många gånger större än

skillnaden i fordonskostnad som i sin tur sannolikt är större än såväl

skillnaden i restidskostnad som i olyckskostnad.

Detta innebär att kostnaden för diskomforten skulle vara den avgörande

variabeln när man avgör vilka ojämnheter som kan accepteras på belagda

vägar. Man skulle i stort sett kunna bortse från fordonskostnaden, restids-

kostnaden och olyckskostnaden.

Detta förefaller intuitivt orimligt. En avgörande fråga är i vilken utsträck-

ning man lyckats renodla effekterna av vägojämnheter i undersökningen.

Prov- och kontrollvägarna skilde sig även i andra avseenden från varandra.

De flesta provvägarna var grusvägar medan kontrollvägarna genomgående

var belagda. Provvägarna hade också i allmänhet en sämre geometrisk

standard än kontrollvägarna.

När försökspersonerna avgjorde vilken av de två vägarna i varje par de skulle

välja beaktade de sannolikt alla dessa skillnader. Det bättre alternativet var

inte bara jämnare utan det var ofta även en bredare belagd väg med bättre

siktförhållanden och därigenom även säkrare. Det är därför troligt att den

kostnad för diskomfort som orsakas av ojämnheter är mindre än den som

uppskattats i undersökningen.

En annan tveksamhet gäller urvalet av försökspersoner. Personal från VTT

och Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen tillmäter kanske vägens ojämnheter

en större betydelse än vad ett representativt urval av bilister gör.
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5.4 Fortsatta studier

 

Trots att man troligen inte lyckats renodla effekterna av vägojämnheter i

undersökningen är den mycket intressant. Den antyder att trafikanterna

tycks värdera enbra vägstandard högre än vad som motsvaras av den

kostnadsminskning som den goda vägstandarden medför. Vidare har man

visat på en fungerande metod att kvantifiera denna värdering. Detta öppnar

vägen för många intressanta undersökningar.

Fortsatta undersökningar av bilförares värdering av beläggningsstandarden

bör göras där man bättre försöker isolera effekten av beläggningsstandar-

den. Detta bör vara fullt möjligt även om man kommer att behöva betydligt

fler vägpar än i den finska undersökningen när man inskränker variationen i

vägytans standard till det område som gäller för belagda vägar.
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