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VTI notat 11-2018 

Förord 

Denna rapport beskriver i korthet installeringen av vägteknisk instrumentering samt klimatsensorer på 

två testplatser i Norrbottens län, Piteå kommun. Installeringen ägde rum på hösten 2017. Båda 

testplatserna kan klassas som tunna vägöverbyggnader. Den ena strukturen ligger längs Lv373 strax 

öster om Långträsk och den andra på Lv515 strax söder om korsningen vid Lv373.  

Huvudsyftet med testplatserna är att få bättre information om hur de nya 74 ton tunga fordonen 

påverkar vägarna. Detta ska göras genom att mäta konstruktionernas respons vid passerande lastbilar 

och vid belastning med fallviktsapparat. Den vägtekniska instrumenteringen består av töjningsgivare i 

tvärgående samt längsgående riktning för bestämning av dragtöjning i beläggningens underkant samt 

vertikala töjningsgivare för att bestämma varje lagers trycktöjning. Dessutom är spänningsmätare 

inlagda i överbyggnaden för att mäta den vertikala spänningen på två nivåer. Datainsamling om det 

lokala klimatet görs med hjälp av en tjälstav samt en fuktstav. Dessutom har temperaturgivare 

installerats i asfaltbeläggningen. Två väderstationer ligger inom 20 km avstånd från teststräckorna. De 

första responsmätningarna är planerade under sommaren 2018.  

Uppdragsgivare har varit Trafikverket och kontaktperson har varit Johan Ullberg.  

 

Linköping, maj 2018 

 

Sigurdur Erlingsson och Håkan Carlsson 
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Kvalitetsgranskning 

Extern och intern peer review har genomförts 15 april 2018 av Johan Ullberg respektive Björn 

Kalman. Sigurdur Erlingsson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef 

Björn Kalman har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 17 maj 2018. De 

slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis 

myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 

External and internal peer review was performed on 15 April 2018 by Johan Ullberg and Björn 

Kalman. Sigurdur Erlingsson has made alterations to the final manuscript of the report. The research 

director Björn Kalman examined and approved the report for publication on 17 May 2018. The 

conclusions and recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not necessarily reflect 

VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Testplatser för 74 ton tunga fordon – två instrumenterade tunna vägkonstruktioner 

av Sigurdur Erlingsson (VTI) och Håkan Carlsson (VTI)  

 

Denna rapport beskriver i korthet installeringen av vägteknisk instrumentering samt klimatsensorer på 

två testplatser i Norrbottens län. Båda testplatserna kan klassas som tunna vägöverbyggnader. Den ena 

strukturen ligger längs Lv373 strax öster om Långträsk och den andra på Lv515 strax söder om 

korsningen vid Lv373. Huvudsyftet med testplatserna är att få bättre information om hur de nya 74 ton 

tunga fordonen påverkar vägarna. Detta skall göras genom att mäta konstruktionernas respons vid 

passerande lastbilar och vid belastning med fallviktsapparat.  

Den vägtekniska instrumenteringen består av töjningsgivare i tvärgående samt längsgående riktning 

för bestämning av dragtöjning i beläggningens underkant samt vertikala töjningsgivare för att 

bestämma varje lagers trycktöjning. Dessutom är spänningsmätare inlagda i överbyggnaden för att 

mäta den vertikala spänningen på två nivåer. Datainsamling om det lokala klimatet görs med hjälp av 

tjäl- och fuktstav samt temperaturgivare i beläggningen. En SMHI väderstation ligger omkring 15 km 

nordnordöst om testplatserna och trafikverket har en VViS-station som ligger längs Lv373 öster om 

testplatserna. De första responsmätningarna är planerade under sommaren 2018.  

Projektet är finansierat av Trafikverket.  
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Summary 

Test sections for 74 tonnes vehicles – two instrumented thin pavement structures 

by Sigurdur Erlingsson (VTI) and Håkan Carlsson (VTI) 

 

This VTI note describes briefly the construction and instrumentation of two new test road structures 

that have been built during the autumn 2017 on Lv373 and Lv515 respectively in Norrbotten County 

in northern Sweden. One structure is placed on Lv373 east of the village Långträsk while the other 

structure is on Lv515 south if the intersection with Lv373. The distance between the two locations is 

about 10 km. Both structures are thin pavement structures. The main objective of the two new test 

sites is to estimate the impact that the new 74 tonnes vehicles have on the Swedish road network. This 

will be done through direct measurements of the pavement response from the road sensors. The 

sensors consist of horizontal strain sensors in both longitudinal and transversal direction at the bottom 

of the asphalt layer as well as vertical strain sensors over every layer down to 1.2 m depth. Soil 

pressure cells are further installed at two depths. The local ambient climate is monitored as well. A 

frost and a moisture rod were therefore installed. Further are temperature sensors installed in the 

asphalt concrete. Two weather stations are located within 20 km distances from the test structures. The 

first response measurements are planned in the late summer or early autumn 2018. 
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1. Introduktion 

Den maximala tillåtna vikten för tunga lastbilar har ständigt ökat i Sverige. Från mitten av sjuttiotalet 

var den tillåtna maximala vikten 51,4 ton. 1990 höjdes bruttovikten till 56 ton och 1993 höjdes den till 

60 ton. I april 2015 höjdes vikten till 64 ton. En ny lagändring trädde sedan i kraft 2017. Lagändringen 

möjliggör trafik med 74 ton tunga lastbilar på en del av det statliga vägnätet där transporter på järnväg 

eller sjöfart inte är möjlig. Lagändringen kommer att gälla från och med sommaren 2018. En ny 

bärighetsklass BK4, som klarar 74 ton tunga lastbilar införs på ett begränsat antal vägar. Detta ska leda 

till effektiva transporter då detta möjliggör att en och samma lastbil kan bära mer last och det totala 

antalet lastbilar kan minska. 

Från regeringens sida framgår det att införandet ska göras på ett ansvarsfullt sätt där infrastrukturen 

inte tar skada. Lastbilarnas tillåtna axellaster samt deras maximala längd kommer inte att ändras, 

därför blir bilarna utrustade med fler axlar som i sin tur leder till att multipla axlar (boggi och trippel-

axlar) bli mer frekventa på vägnätet. Som ett led i att öka vår förståelse av effekten av multipla axlar 

på vägkonstruktioners nedbrytningsförlopp har två vägsträckor i Norrbottens län instrumenterats med 

vägtekniska- och klimatsensorer där avsikten är att göra direkta mätningar av den inverkan 74 ton 

tunga lastbilar har på tunna vägkonstruktioner under alla årstider. 

1.1. Syfte 

Syftet med projektet är att skapa ett bättre underlag för bedömning av effekter av lastbilar med 74 ton 

tunga bruttovikt på vägnätet. Detta skall göras genom att följa två instrumenterade tunna 

vägkonstruktioner som kommer att utsättas för BK4 fordon i kallt klimat.  

1.2. Angreppsätt 

Vid val av testplatserna var det ett krav att de skulle hamna på de delar av vägnätet där 74 ton tunga 

fordon fick tillstånd att köra. Dessutom ville man att platserna skulle ligga i ett område där man hade 

alla klimatzoner dvs. en vinter, utpräglad tjällossningsperiod med återhämtning, samt en 

sommarperiod och regnig höst. Allt detta för att ge en möjlighet att kunna få direkta mätningar av 

tunga fordonens inverkan på vägkonstruktionen under årets olika säsonger. Vägkonstruktionerna 

skulle också utgöras av relativt tunna väguppbyggnader för att bättre fånga de tunga lastbilarnas 

inverkan på nedbrytningen inom en rimlig tid. Ett annat krav var att ha en BWIM station (Bridge 

Weigh-In-Motion) i närheten för att ge detaljerad information om trafikmängden och dess vikter. Av 

praktiska skäl ville man dessutom att platserna låg relativt nära varandra för att underlätta driften samt 

att minimera kostnaden för framtida responsmätningar. De två sträckor som valts ligger på Lv373 

strax öster om samhället Långträsk samt på Lv515 lite söder om korsningen till Lv373, i Norrbottens 

län. 

Sträckorna instrumenterades i september 2017 och en månad senare installerades klimatsensorerna. 

Den vägtekniska instrumenteringen består av töjningsgivare både för att mäta dragtöjningen i 

asfaltlagrets underkant samt den vertikala trycktöjningen i vägkonstruktionens överbyggnad. 

Tryckceller installerades också för att mäta den vertikala spänningen på olika nivåer i 

konstruktionerna. För att mäta det lokala klimatet används temperaturgivare i asfaltbeläggningen, en 

tjälstav för att mäta tjäldjup och tjällossningens förlopp samt en fuktstav med fem givare på olika djup 

för att mäta fukthalten i vägkonstruktionen. Grundvattenrör används för registrering av 

grundvattennivåerna En aktiv SMHI väderstation ligger omkring 15 km nordnordost om teststräckorna 

och Trafikverket har en väderinformationsstation (VViS) längs Lv373 omkring 15 km öster om 

testplatserna. På Lv373 omkring 10 km väster om teststräckan finns en BWIM station som årligen 

under en vecka används för att väga alla lastbilar som åker förbi. Detta ger information om axeltyperna 

samt axellasterna på vägen. 

Denna rapport beskriver testplatserna samt den installerade instrumentering som har använts. 
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2. Teststräckornas placering 

De två nya testplatserna ligger på Lv373 (sektion 58 980 m) respektive Lv515 (sektion 1 360 m) i 

närheten av samhället Långträsk i Piteå kommun (se figur 1). GPS koordinater för testplats 1 på Lv373 

är N65.33741, E20.4675 och för testplats 2 på Lv515 är de N65.31813, E20.29687. På Lv373 strax 

väster om Långträsk, över sjön Storlångträsk ligger en betongbro där BWIM mätningar har gjorts 

regelbundet. SMHI har en aktiv väderstation (station 160850 Koler) omkring 15 km nord – nordöst om 

testplatserna. Dessutom har Trafikverket en väderinformationsstation (VViS) längs Lv373 öster om 

testplatserna på Önusberget. 

 

Figur 1. Översikt av testplatserna. © Lantmäteriet, Trafikverket, SMHI, VTI 2018.  

 

Terrängen på båda testplatsernas närområde består av skogsmark som ligger i anslutning till 

angränsande myrmark. På Lv373 lutar terrängen något från väster ner mot öster och den angränsade 

myrmarken ligger relativt nära i höjdled till testplatsen. På Lv 515 ligger testplatsen relativt plant och 

den angränsade myrmarken ligger uppskattningsvis 4–6 meter lägre än testplatsen. Eftersom båda 

testplatserna ligger i skog är de skuggade en stor del av dagen. 

Bild av platserna innan installering visas i figur 2.  
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Figur 2. a) Testplats på Lv373 (bild tagen 2017 07 09) och b) Lv515 (bild tagen 2015 07 11). Bilderna 

har hämtats från Trafikverkets PMSv3 (https://pmsv3.trafikverket.se/), information om belagda vägar. 

 

Uppgiven vägbredd på testplats 1 (Lv373) är 6,5 m och uppgiven trafikmängd ÅDT är 630 fordon. På 

testplats 2 (Lv515) är vägbredden 6 m och trafikmängden ÅDT 100 fordon, enligt uppgifter från 

Trafikverket (www.pmsv3.trafikverket.se).  

a) b) 

https://pmsv3.trafikverket.se/
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3. Installation 

Installeringen av vägsensorerna i vägkropparna utfördes 25–27 september 2017. En månad senare 

installerades sedan klimatsensorerna. Installationerna utfördes först på Lv373 och sedan på Lv515 för 

att sedan slutföras med beläggningsarbete på båda platserna. Arbetsgången visas schematiskt i figur 3. 

En närmare beskrivning visas sedan på figurer 12–16 i bilaga 1. 

 

Figur 3. Schematisk översikt av arbetsgången vid instrumenteringen. Beläggning tas bort från det ena 

körfältet på en 20 m lång sträcka. Två gropar grävs igenom vägkroppen. Emu spolar och 

spänningsmätare installeras i gropens vertikala väggar under högra hjulspåret. Ursprungliga 

materialet återförs och packas. Töjningsgivare placeras ovanpå bärlagerytan. Ny asfaltbeläggning 

utförs. Eventuella borrkärnor kan tas från mittenområdet samt vid ändarna av ytan. 

Installationen inleddes på Lv373 med att beläggningen togs bort i det ena körfältet (östlig riktning mot 

Piteå) på en längd av 20 m. Beläggningstjockleken var omkring 10–12 cm. Därefter grävdes två 

gropar igenom vägkroppen tvärs körfältet, omkring 1,0–1,5 m i bredd med vertikala sidor. Djupet på 

groparna var ca 1,2 m. Vägkroppens lagerindelning observerades och registrerades. Det urschaktade 

materialet förvarades lagervis. Med position motsvarande höger hjulspår installerades i den ena 

vertikala sidan på gropen EMU-spolar för att mäta den vertikala töjningen och i den andra sidan 

Grop 1 

Schaktning 

Asfalt 
Bärlager 
Förstärkningsl. 

Terrass/Undergr. 
1.2 m 

~1,2 m ~10 m ~4 m 

Plan 

Tvärsektion (grop 1) 

Instrumentering 

1.2 m 

1.2 m 1.2 m 

Återfyllning 

~3 m ~1,2 m 

Ev. borrkärnor Ny asfaltyta 

~ 20 m 

Körriktning 

Lv373 Öst 

Lv515 Norr 

 

Grop 2 

Emu töjningsgivare 
Tryckspänningsdosa 
Dragtöjningsgivare - längsgående 
Dragtöjningsgivare - tvärgående 
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installerades spänningsmätare för mätningar av det vertikala trycket. Samma installationsprocedur 

utfördes i båda groparna och därför finns det dubbla uppsättningar av givare på båda provplatserna. 

Arbetsgången var att man började längst ner med installering av de sensorer som låg djupast och sedan 

lades det upptagna materialet tillbaka och packades tills man kom till läget av nästa givare och den 

installerades. På detta sätt arbetade man sig uppåt till överkant obundet bärlager. På den ytan lades 

sedan töjningsgivarna för att mäta dragtöjningen i underkant av asfaltbeläggningen. Följande dag 

asfalterades sedan ytan med två nya beläggningslager för att få sin ursprungliga uppbyggnad (se figur 

4). Samma utförande användes sedan på provplatsen på Lv515. Skillnaden var att beläggningen på 

Lv515 endast bestod av ett lager med tjocklek på drygt 4 cm.  

 

Figur 4. Schematisk översikt av instrumenteringens placering. 

 

~ 7 m ~ 5 m ~ 3 m 

Kopplingsskåp  

Vägteknisk instrumentering i yttre hjulspår 

Fuktstav 

Tjälstav 

~ 2 m ~ 2 m 

Temperaturgivare i asfalt 

~ 5 m 

Körriktning 
Lv373 Öst 
Lv515 Norr 

  

~ 2 m 

~ 20 m 

Skåp för datalogger, batteri, kopplingar m.m. 
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4. Teststräckornas uppbyggnad  

I samband med installeringen av givarna bestämdes båda strukturernas lagertjocklekar. Det visades sig 

att uppbyggnaden på testplats 1 på Lv373 egentligen bestod av tre vägkonstruktioner ovanpå varandra, 

dvs. längst ner fanns en gammal väg med oljegrus placerad över ett bärlager. Över det hade det sedan 

lagts ut, som en förstärkningsåtgärd eller återuppbyggnad, ett nytt bärlager med en tunn ytbeläggning 

ovanpå. Slutligen har man sedan lagt ett nytt bärlager samt två nya beläggningslager.  

På testplats 2 på Lv515 var det en mycket enkel vägkonstruktion, med ett tunt beläggningslager 

ovanpå ett äldre bärlager som låg på ett sandigt förstärkningslager. 

Vid grävningen på båda provplatserna bedömdes de obundna lagren i vägkroppen vara relativt torra, 

dvs. troligen var alla material nära sitt naturliga fuktinnehåll och ingen grundvattenyta observerades. 

Tabeller 1 och 2 visar lageruppbyggnaden samt medeltjocklekarna registrerade för båda provplatserna. 

Figur 5 visar även en schematisk bild av lageruppbyggnaderna.  

 

Tabell 1. Lagerindelning på testplats 1 på Lv373. 

Lager Namn Tjocklek [cm] Kort beskrivning 

1 Asfaltbeläggning 10 Två lager, (AB + AG lager) 

2 Obundet bärlager 12 Krossat grus (kornkurva i bilaga 3) 

3 Förstärkningslager 25 Naturmaterial (kornkurva i bilaga 3) 

4 Ytbehandling 1 Uppsprucken  

5 Obundet bärlager 12  

6 Oljegrus 13  

7 Förstärkningslager 30 Naturligt grusmaterial 

8 Fyllning 15 Sandig lera 

9 Terrass  ~ Torv 

 

Tabell 2. Lagerindelning på testplats 2 på Lv515. 

Lager Namn Tjocklek [cm] Kort beskrivning 

1 Asfaltbeläggning 4 Ett lager (AB) 

2 Obundet bärlager 15 Sandig grus 

3 Terrass ~ Sand (kornkurva i bilaga 3) 
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Figur 5 Tvärsektion av teststräckorna – lagerindelning: a) Lv373 och b) Lv515. 
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5. Instrumentering och datainsamling 

Som har framgått tidigare har båda sträckorna instrumenterats på samma sätt. Här följer en kort 

beskrivning av alla sensorer. För ytterligare beskrivning av sensorerna, se Erlingsson & Carlsson, 

(2014) och Saevarsdottir et al., (2016). 

Vägteknisk instrumentering  

Den vägtekniska instrumenteringen är placerad i höger (yttre) hjulspår i två profiler i varje grop. 

Asfalttöjningsgivarna placerades ovanpå det befintliga bärlagret. Instrumenteringen består av: 

• EMU-spolar för mätning av vertikal deformation (töjning) och inkluderar både den 

deformation som induceras när trafiken passerar samt den som ackumuleras över tid  

• asfalttöjningsgivare (Asphalt Strain Gauges – ASG) för mätning av de horisontella tvärgående 

och längsgående dragtöjningarna i beläggningens underkant 

• tryckgivare för mätning av det vertikala trycket (spänning) som induceras av den passerande 

trafiken. 

Översikt av givarnas placering samt den individuella numreringen finns på figurer 17 och 18 samt 

tabeller 4–15 i bilaga 2. Figurer 12–16 i bilaga 1 visar installeringsproceduren av den vägtekniska 

instrumenteringen.  

Emu-spolar (Inductive coil sensors – mu coils) 

Emu-spolarna mäter deformationen mellan två cirkulära induktiva spolar med ett känt avstånd mellan 

spolarna (figur 6). Mätningen bygger på principen att när en elektrisk spänning läggs på en spole med 

koppartråd skapas ett magnetfält kring spolen, vars styrka är beroende på avståndet till spolen. När 

sedan en motsvarande spole placeras i magnetfältet generas en spänning i den spolen. Styrkan på den 

genererade spänningen är beroende av styrkan i magnetfältet som i sin tur är avhängig av avståndet till 

den alstrande spolen. Det betyder att man får ett system med spolar som har en sändare/alstrande spole 

och en mottagande spole som man kan mäta avståndet mellan med god precision. 

Emu-spolarna är tillverkade och kalibrerade på VTI för att mäta både dynamiskt samt permanent 

deformation (töjning).  

 

Figur 6. Installering av Emu spolar: a) Lv373 b) Lv515. (Foto: Håkan Carlsson). 

 

Asfalttöjningsgivarar (Asphalt Strain Gauges – ASG) 

Asfalttöjningsgivare består av en trådtöjningsgivare som är monterad på en tunn skiva av glasfiber 

som är omsluten av epoxi. Glasfiberskivans ändar är fästa i vinkelräta förankringsjärn, som bildar en 



20  VTI notat 11-2018 

H-formad givare. Töjningen mäts över avståndet mellan förankringsjärnen, som är 120 mm. De 

aktuella asfaltstöjningsgivarna är av modellen PAST II AC tillverkade av Dynatest AB (figur 7). 

 

Figur 7. Installering av asfalttöjningsgivare: a) Lv373 b) Lv515. Tre töjningsgivare i båda 

riktningarna, förskjutna i sidled som gör att en givare fångar största dragtöjningen eftersom 

lastbilarna kan ha en viss sidoförskjutning. (Foto: Håkan Carlsson). 

Tryckgivare (Soil Pressure Cells SPC)  

Dynamiska tryckgivare är installerade i de obundna lagren i vägkroppen (figur 8). Givarna mäter de 

vertikala tryckspänningar som uppstår i vägen vid trafikering av tunga lastbilar. Tryckgivaren består 

av två cirkulära metallplattor med diametern 220 mm som är sammansvetsade med ett par millimeters 

mellanrum. Utrymmet mellan plattorna är fyllt med olja som genom ett rör är anslutet till en tryckcell 

för mätning av trycket på givaren. Vid belastning på givaren uppstår ett tryck i givaren som kan läsas 

av med tryckcellen. Tryckgivaren är tillverkad av Geokon Inc. och av modellen 3500-2-1MPa. 

 

 

Figur 8. Installering av en tryckgivare. (Foto: Håkan Carlsson). 

Installering av klimatsensorer  

Klimatsensorerna består av tjälstav, fuktstav samt av temperatursensorer som installerades i 

asfaltbeläggningen. Kort beskrivning av varje sensortyp redovisas nedan. Som en komplettering 

planeras även att installeras ett grundvattenrör under 2018, för registrering av grundvattennivåerna på 

båda provplatser. 
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Tjälstav 

Tjälstaven, som kallas tjälstav 2004 är utvecklad och tillverkad på VTI. Den består av 41 

temperatursensorer monterade på en stav med 5 cm mellanrum (förutom att mellan givare 2 och 3 är 

det 2,5 cm avstånd), ner till ungefär 2 m djup (figur 9). Den översta givaren är fristående och 

installeras på ett valfritt djup nära ytan. Tjälstaven kopplas till en datainsamlingsenhet som registrerar 

mätvärdena en gång i halvtimmen och skickar dem via mobil dataöverföring till en central för lagring. 

På testplatsen på Lv373 är djupen från vägytan ner till sensorerna (cm): 10,0; 15,0; 17,5; 22,5; 27,5; 

….; 207,5. På testplatsen på Lv515 är djupen från vägytan (cm): 5,0; 10,0; 12,5; 17,5; 22,5; ….; 202,5. 

 

Figur 9. VTI:s tjälstav, benämnd Tjälstav 2004, består av 41 temperatursensorer. Ett ankare i 

bottenändan förhindrar tjälupplyftning av staven. 

Fuktstav 

Fuktstaven består av fem TDR (Time Domain Reflectometer) sensorer monterade inuti en 2 meter 

lång stav. Staven är 44 mm i diameter och gjord av ett robust PVC material. Varje sensor är 200 mm 

lång och mäter den volymetriska fuktkvoten i jordmaterialet närmast givaren över hela sin längd. På 

testplats Lv373 sitter givarnas mittpunkt på djupen 36; 76; 116; 156 och 196 cm från vägytan. På 

testplats Lv515 sitter givarnas mittpunkt på djupen 33; 73; 113; 153 och 193 cm från vägytan. 

Mätresultaten lagras i en insamlingsenhet på plats en gång i timmen. Insamlingsenheten kan sedan 

fjärranslutas för överföring av mätdata till central lagring. 

Figur 10 visar en schematisk översikt av tjäl- och fuktstav samt temperaturgivare i beläggningen på 

båda mätplatserna.  
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Figur 10. Schematisk översikt av tjäl- och fuktstav samt beläggningstemperatursensorer på båda 

testplatserna. 

Temperatursensorer  

På testplats Lv373 placerades tre temperatursensorer i beläggningen på djupen 2, 5,5 samt 9,0 cm från 

ytan. På testplats Lv515 placerades också temperaturgivare i beläggningen, men p.g.a. sin ringa 

tjocklek ligger alla givare i beläggningens mitt, dvs. på djupet 2,0 cm. Sensorerna är kopplade till en 

insamlingsenhet (Campbell dataloger) som läser av temperaturen varje timme. Insamlingsenheten kan 

sedan fjärranslutas för överföring av mätdata till central lagring. 

All klimatinstrumentering är kopplade till en gemensam insamling/styrenhet som är placerad i ett skåp 

utanför vägkanten (figur 4). Kablarna från sensorerna ligger skyddade i PVC-rör från vägen till 

skåpanslutningen. 

Väderinformation 

En aktiv SMHI väderstation (Station 160850 Koler) ligger omkring 15 km nordnordöst om 

testplatserna. Väderstationen har GPS koordinaterna N65.5040, E20.4675 och ligger 285 meter över 
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havsytan. Trafikverket har dessutom en väderstation (VViS) längs Lv373 vid Önusberget omkring 8 

km öster om testplatsen på Lv373. 
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6. Trafikmängd 

Enligt PMSV3 är trafikmängden (ÅDT) på testplatsen vid Lv373 631 fordon (2013) men vid 

testplatsen på Lv515 är den 100 fordon (2009) (www.pmsv3.trafikverket.se). Närmare 

trafikinformation finns på http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation#. 

Strax väster om Långträsk över sjön Storlångträsk ligger en betongbro där BWIM (Bridge Weigh-in-

motion) mätningar har gjorts regelbundet. Lastbilar som åker över Storlångträskbron kommer med 

största sannolikhet att åka över testplatsen på Lv373. BWIM stationen ger därför information om den 

tunga trafiken på testplatsen. En sammanställning av BWIM mätningar på tolv olika platser i Sverige 

visar för åren 2004–2009 att det är stor skillnad i både trafikmängd samt lastfördelningen på de olika 

mätplatserna (Erlingsson et al. 2010; Erlingsson, 2010). Medelvärde för axellast-spektra för BWIM 

stationen i Storlångträsk för åren 2004 till 2009 visas i figur 11. 

  

  

Figur 11. Medelvärde av alla axellast-spektra på BWIM stationen Storlångträsk på Lv373 för åren 

2004–2009. a) styraxlar, b) singelaxlar, c) boggiaxlar samt d) trippelaxlar. 

 

En sammanställning av axellaster på olika BWIM stationer i Sverige visas i tabell 3. Om axellast-

spektra omvandlas till en s.k. B-faktor har Storlångträsk högsta B-faktorn av alla dessa tolv stationer, 

eller en B-faktor = 1,54 (B-faktorn beskriver antalet ekvivalenta 10-tons axlar per fordon). 

0

10

20

30

40

0 50 100 150

F
re

q
u
e
n
c
y
 [

%
]

Axle Weights [kN]

2004 - 2009

a)
0

5

10

15

0 50 100 150 200

F
re

q
u
e
n
c
y
 [

%
]

Axle Weights [kN]

2004 - 2009

b)

0

5

10

15

0 100 200

F
re

q
u
e
n
c
y
 [

%
]

Axle Weights [kN]

2004 - 2009

c)
0

2

4

6

8

10

12

0 100 200 300

F
re

q
u
e
n
c
y
 [

%
]

Axle Weights [kN]

2004 - 2009

d)

http://www.pmsv3.trafikverket.se/
http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation


VTI notat 11-2018  25 

Tabell 3. Sammanställning av uppmätta axelkonfigurationer på tolv BWIM mätstationer i Sverige 

under 2007. M = motorväg, A är riksväg och C är länsväg.  

Vägtyp Väg Namn Antal 
tunga 
fordon 

Axel/Fordon Sing./ 
Styraxel 

Tand./ 
Styraxel 

Tri./ 
Styraxel 

M E4 Torsboda 7 150 3.17 0.89 1.19 0.09 

M E4 Mjölby N 10 756 3.56 1.19 0.96 0.41 

M E4 Mjölby S 8 889 3.59 1.17 1.02 0.39 

M E6 Löddeköping 15 436 3.20 1.19 0.62 0.39 

M E10 Grundträskån 1 309 3.55 1.16 1.23 0.15 

M E14 Torvalla 2 120 3.11 1.11 0.94 0.06 

M E18 Radmansö 3 739 3.42 1.23 0.76 0.42 

M E20 Marieberg 10 505 3.60 1.22 1.13 0.25 

M E65 Skurup 6 061 3.13 1.25 0.62 0.27 

A Rv40 Landvetter W 6 591 3.20 1.00 0.83 0.37 

A Rv40 Landvetter E 7 645 3.25 1.12 0.83 0.30 

A Rv50 Gärdshyttan 6 703 3.68 1.42 1.01 0.25 

A Rv73 Västerhaninge 3 165 2.41 1.02 0.35 0.04 

C Lv373 Storlångträsk 481 3.82 1.03 1.67 0.11 
   

Medel 3.33 1.14 0.94 0.25 

Av tabell 3 ses att Lv373 Storlångträsk skiljer sig lite från de andra stationerna genom att där är 

medelantalet axlar per fordon och antalet boggi-axlar (tandem) högst av alla stationer medan 

trippelaxlar (tridem) är förhållandevis ovanliga på Lv373. Huvudförklaringen till detta är att Lv373 är 

en så kallad timmerränna, dvs. att man har en dominans av en fordonstyp, som åker lastad i den östliga 

riktningen men olastad på tillbakavägen i västlig riktning. Detta ger att det blir dominans av fordon 

kring 60 ton respektive omkring 20 ton (lastat och olastat timmerekipage).   
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7. Fortsatt arbete 

I denna rapport har det redogjorts för instrumentering av två testplatser i Norrbottens län. Avsikten är 

att få bättre information om hur de nya 74 ton tunga fordonen påverkar vägarna. Detta ska göras 

genom att mäta konstruktionernas respons vid passerande lastbilar och vid belastning med 

fallviktsapparat. Lagändringen som tillåter 74 ton tunga bilar kommer att gälla från sommaren 2018. 

Det planeras därför en responsmätning under sensommaren 2018. Planerna är att använda både 74 ton 

tunga lastbilar samt fallvikt och mäta responsen från de olika sensorerna i konstruktionen och på det 

sättet få direkta mått på påkänningarna som uppstår i vägkonstruktionerna vid tung belastning. Detta 

kan sedan jämföras med påkänningarna från ”vanliga” fordon som trafikerade (och även i 

fortsättningen delvis trafikerar) vägen innan lagändringen. Baserat på resultaten av de inledande 

mätningarna kommer sedan fortsättningen av ytterligare responsmätningar att bestämmas. Troligen 

kommer det utföras responsmätning på vägarna även under andra perioder av året för att få 

information om årstidens inverkan på responsen. Exakt hur upplägget blir bestäms senare.  
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Bilaga 1. Arbetsgång vid installering av sensorer 

Arbetsgång vid installering av sensorer – testplats Lv373. 

  

  

  

Figur 12. Installering av instrumentering på sträcka Lv373. a) Beläggningsyta markerad och skuren. 

b) Beläggningen bryts i mindre delar. c) Beläggningstjocklek bestäms, består av två lager med total 

tjocklek på 10 – 12 cm. d) Beläggning tas bort. e) Urschaktning av en grop. Det uppgrävda materialet 

sparas. f) Lagerindelning bestäms och tjocklekar mäts upp.  

 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figur 13. Instrumentering av sträcka Lv373. a) Installering av en Emu-spole. Med början längst ner. 

b) Återfyllning av ursprungligt material. c) Materialet återpackas. d) Installering av en 

spänningsgivare. e) Återfyllning av ursprungligt material. f) Packning av återfört material. 

 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figur 14. Instrumentering av sträcka Lv373. a) Båda groparna återfyllda och avjämning av 

bärlageryta. b) Utplacering av töjningsgivare på ytan, 2 × 3 stycken för både tvärgående och 

längsgående riktning. c) Täckning av töjningsgivare med asfaltmassa. d) Efter utläggning av första 

beläggningslagret på ca 6 cm. e) Efter utläggning av slitlager på ca 5 cm. f) Anslutningsskåp med 

datalogger. 

 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Arbetsgång vid installering av sensorer – testplats Lv515.  

  

  

  

Figur 15. Installering av instrumentering på sträcka Lv515. a) Borttagning av beläggning. b) 

Bestämning av beläggningstjocklek på ca 4 cm. c) Urgrävning av grop. d) Tvärsektion i grop. e) 

Installering av en Emu-spole. f) Återfyllning av ursprungligt material.  

 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figur 16. Installering av instrumentering på sträcka Lv515. a) Packning av förstärkningslagret. b) 

Bärlager färdigpackat och avjämnat. c) Utplacering av töjningsgivare på bärlagerytan, 2 × 3 stycken 

för både tvärgående och längsgående riktning. d) Täckning av töjningsgivare med asfaltmassa. e) 

Beläggningsarbete. f) Färdigställd yta.  

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Bilaga 2. Sensorernas placering inom respektive teststräcka. 

 

Figur 17. Schematisk bild av instrumentering av sträcka Lv373. 

 

Figur 18. Schematisk bild av instrumentering av sträcka Lv515. 

Tabell 4. Lv373 Grop1. Placering av töjningsgivare (Emu coils) – koordinater. Origo är en lokal 

utlagd referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. 
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   Position [m]    

Sträcka Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

1:373A EMU41S 41S 1.00 11.80 0.050 Z 1 Bel 

1:373/A EMU41M 41M 1.00 11.80 0.110 Z 1 Bel 

1:373/A EMU02/03S 02/03S 1.00 12.20 0.110 Z 2 Bärlager ök 

1:373/A EMU03/04M 03/04M 1.00 12.20 0.280 Z 2 Ounden öb 

1:373/A EMU04/05S 04/05S 1.00 12.20 0.420 Z 2 Ounden öb 

1:373/A EMU05/06M 05/06M 1.00 12.20 0.570 Z 2 Ounden öb 

1:373/A EMU06/07S 06/07S 1.00 12.20 0.790 Z 2 Ounden öb 

1:373/A EMU07/08M 07/08M 1.00 12.20 0.870 Z 2 Ounden öb 

1:373/A EMU08/09S 08/09S 1.00 12.20 1.020 Z 2 Ounden öb 

1:373/A EMU09/10M 09/10M 1.00 12.20 1.150 Z 3 Undergrund 

1:373/A EMU10/11S 10/11S 1.00 12.20 1.280 Z 3 Undergrund 

1:373/A EMU11/12M 11/12M 1.00 12.20 1.430 Z 3 Undergrund 

 

 

Tabell 5. Lv373 Grop2. Placering av töjningsgivare (Emu coils) – koordinater. Origo är en lokal 

utlagd referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. 

   Position [m]    

Sträcka Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

2:373/B EMU61S 61S 1.00 5.95 0.050 Z 1 Bel 

2:373/B EMU61M 61M 1.00 5.95 0.110 Z 1 Bel 

2:373/B EMU23/24M 23/24M 1.00 6.35 0.110 Z 2 Bärlager ök 

2:373/B EMU24/25S 24/25S 1.00 6.35 0.250 Z 2 Ounden öb 

2:373/B EMU25/26M 25/26M 1.00 6.35 0.390 Z 2 Ounden öb 

2:373/B EMU26/27S 26/27S 1.00 6.35 0.570 Z 2 Ounden öb 

2:373/B EMU27/28M 27/28M 1.00 6.35 0.790 Z 2 Ounden öb 

2:373/B EMU28/29S 28/29S 1.00 6.35 0.930 Z 2 Ounden öb 

2:373/B EMU29/30M 29/30M 1.00 6.35 1.100 Z 3 Undergrund 

2:373/B EMU30/31S 30/31S 1.00 6.35 1.260 Z 3 Undergrund 

2:373/B EMU31/32M 31/32M 1.00 6.35 1.430 Z 3 Undergrund 
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Tabell 6. Lv373 Grop1. Placering av tryckceller – koordinater. Origo är en lokal utlagd referenspunkt 

i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. 

  Position [m]    

Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

SPC0011 11 1.00 11.45 0.350 Z 2 Obunden öb 

SPC0012 12 1.00 11.45 0.810 Z 2 Obunden öb 

SPC0013 13 1.00 11.45 1.220 Z 3 Undergrund 

 

Tabell 7. Lv373 Grop2. Placering av tryckceller – koordinater. Origo är en lokal utlagd referenspunkt 

i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. 

  Position [m]    

Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

SPC0021 21 1.00 5.60 0.290 Z 2 Obunden öb 

SPC0022 22 1.00 5.60 0.810 Z 2 Obunden öb 

SPC0023 23 1.00 5.60 1.260 Z 3 Undergrund 

 

Tabell 8. Lv373 Grop1. Placering av dragtöjningsgivare – koordinater. Origo är en lokal utlagd 

referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. X är tvärgående riktning. och Y är 

längsgående riktning.  

  Position [m]    

Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

ASG0011 11 1.10 13.10 0.110 Y 1 Längsgående 

ASG0012 12 1.00 13.10 0.110 Y 1 Längsgående 

ASG0013 13 0.90 13.10 0.110 Y 1 Längsgående 

ASG0014 14 1.10 12.55 0.110 X 1 Tvärgående 

ASG0015 15 1.00 12.70 0.110 X 1 Tvärgående 

ASG0016 16 0.90 12.85 0.110 X 1 Tvärgående 

 

Tabell 9. Lv373 Grop2. Placering av dragtöjningsgivare – koordinater. Origo är en lokal utlagd 

referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. X är tvärgående riktning. och Y är 

längsgående riktning. 

  Position [m]    

Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

ASG0021 21 1.10 7.30 0.110 Y 1 Längsgående 

ASG0022 22 1.00 7.30 0.110 Y 1 Längsgående 

ASG0023 23 0.90 7.30 0.110 Y 1 Längsgående 

ASG0024 24 1.10 6.75 0.110 X 1 Tvärgående 

ASG0025 25 1.00 6.90 0.110 X 1 Tvärgående 

ASG0026 26 0.90 7.05 0.110 X 1 Tvärgående 
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Tabell 10. Lv515 Grop1. Placering av töjningsgivare (Emu coils) – koordinater. Origo är en lokal 

utlagd referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. 

   Position [m]    

Sträcka Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

3:515/A EMU43/44M 43/44M 1.00 10.65 0.040 Z 2 Bärlager ök 

3:515/A EMU44/45S 44/45S 1.00 10.65 0.190 Z 2 Bärlager uk 

3:515/A EMU45/46M 45/46M 1.00 10.65 0.340 Z 3 Sand 

3:515/A EMU46/47S 46/47S 1.00 10.65 0.510 Z 3 Sand 

3:515/A EMU47/48M 47/48M 1.00 10.65 0.670 Z 3 Sand 

3:515/A EMU48/49S 48/49S 1.00 10.65 0.840 Z 3 Sand 

3:515/A EMU49/50M 49/50M 1.00 10.65 1.000 Z 3 Sand 

3:515/A EMU50/51S 50/51S 1.00 10.65 1.170 Z 3 Sand 

3:515/A EMU51/52M 51/52M 1.00 10.65 1.340 Z 3 Sand 

 

 

Tabell 11. Lv515 Grop2. Placering av töjningsgivare (Emu coils) – koordinater. Origo är en lokal 

utlagd referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. 

   Position [m]    

Sträcka Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

4:515/B EMU63/64M 63/64M 1.00 5.55 0.040 Z 2 Bärlager ök 

4:515/B EMU64/65S 64/65S 1.00 5.55 0.190 Z 2 Bärlager uk 

4:515/B EMU65/66M 65/66M 1.00 5.55 0.340 Z 3 Sand 

4:515/B EMU66/67S 66/67S 1.00 5.55 0.520 Z 3 Sand 

4:515/B EMU67/68M 67/68M 1.00 5.55 0.680 Z 3 Sand 

4:515/B EMU68/69S 68/69S 1.00 5.55 0.840 Z 3 Sand 

4:515/B EMU69/70M 69/70M 1.00 5.55 1.010 Z 3 Sand 

4:515/B EMU70/71S 70/71S 1.00 5.55 1.160 Z 3 Sand 

4:515/B EMU71/72M 71/72M 1.00 5.55 1.340 Z 3 Sand 
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Tabell 12. Lv515 Grop1. Placering av tryckceller – koordinater. Origo är en lokal utlagd 

referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. 

  Position [m]    

Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

SPC0031 31 1.00 9.8 0.330 Z 3 Sand 

SPC0032 32 1.00 9.8 0.670 Z 3 Sand 

SPC0033 33 1.00 9.8 1.120 Z 3 Sand 

 

Tabell 13. Lv515 Grop2. Placering av tryckceller – koordinater. Origo är en lokal utlagd 

referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. 

  Position [m]    

Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

SPC0041 41 1.00 4.70 0.380 Z 3 Sand 

SPC0042 42 1.00 4.70 0.660 Z 3 Sand 

SPC0043 43 1.00 4.70 0.960 Z 3 Sand 

 

Tabell 14. Lv515 Grop1. Placering av dragtöjningsgivare – koordinater. Origo är en lokal utlagd 

referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. X är tvärgående riktning. och Y är 

längsgående riktning.  
  

Positionj [m] 
   

Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

ASG0031 31 1.10 11.50 0.040 Y 1 Längsgående 

ASG0032 32 1.00 11.50 0.040 Y 1 Längsgående 

ASG0033 33 0.90 11.50 0.040 Y 1 Längsgående 

ASG0034 34 1.10 10.95 0.040 X 1 Tvärgående 

ASG0035 35 1.00 11.10 0.040 X 1 Tvärgående 

ASG0036 36 0.90 11.25 0.040 X 1 Tvärgående 

 

Tabell 15. Lv515 Grop2. Placering av dragtöjningsgivare – koordinater. Origo är en lokal utlagd 

referenspunkt i höger hjulspår på ytan. Höjden Z är positiv nedåt. X är tvärgående riktning. och Y är 

längsgående riktning. 
  

Positionj [m] 
   

Sensor ID Märkning X Y Z Mätriktn. Lager nr Info 

ASG0041 41 1.10 6.40 0.040 Y 1 Längsgående 

ASG0042 42 1.00 6.40 0.040 Y 1 Längsgående 

ASG0043 43 0.90 6.40 0.040 Y 1 Längsgående 

ASG0044 44 1.10 5.85 0.040 X 1 Tvärgående 

ASG0045 45 1.00 6.00 0.040 X 1 Tvärgående 

ASG0046 46 0.90 6.15 0.040 X 1 Tvärgående 

 



40  VTI notat 11-2018 

  



VTI notat 11-2018  41 

Bilaga 3. Kornkurvor 

Kornkurva – Lv373 – Bär- och förstärkningslager 

 

Figur 19. Kornkurvor från testplats 1 (Lv373) för ett prov tagit från bärlagret samt två prover tagna 

från olika djup i förstärkningslagret.  
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Kornkurva – Lv515 – Terrassmaterial (prov tagna på tre nivåer) 

 

 

Figur 20. Kornkurvor från testplats 2 (Lv515) för tre prover tagna från olika djup i terrass materialet.  
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