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remissyttrande. I betänkandet redovisas bl.a. beräkningar av den tunga

vägtrafikens externa kostnader, bl.a. deformationskostnader, och förslag till

skattehöjningar härav.

VTI har fått i uppdrag av Sveriges Industriförbund att utreda tillförlitligheten i

använda data och modeller beträffande den tunga vägtrafikens andel av vägens

nedbrytning. Utredningen har genomförts av Lennart Djärf som i föreliggande

notat redovisar utredningens resultat.
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Den tunga trafikens betydelse för vägens nedbrytning

av Lennart Djärf

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping

Bakgrund
År 1990 presenterades en utredning av Vägverket över förväntad Ökning av

kostnaderna för beläggningsunderhållet om EU 10/18/60 respektive EU

11,5/ 19/60 skulle genomföras (1). Baserat på detta arbete har

°Kommunikationskommittén,° (KomKom) framlagt ett förslag till reviderad

beskattning av tunga fordon. Förslaget presenteras i betänkandet Ny kurs i trafik-

politiken (2). Beskattningen baseras på marginalkostnadsprincipen (innebär strikt

sett att merkostnaden för ytterligare ett fordon på vägen skall bestäm-

mas/alternativt mindrekostnaden om det sista fordonet borttages ) vilket innebär

att de rörliga kostnaderna skall bestämmas och fördelas. Den rörliga kostnaden

hänförlig till tung trafik, benämnd deformationskostnad , har i förslaget antagits

vara 60 0/0 av beläggningsunderhållskostnaden.

Historik
År 1987 presenterades resultatet av en studie Den tunga vägtrafikens kostnader

DsK 1987:11 (3) vilken genomförts på uppdrag av Kommunikationsdeparte-

mentet. Studien kan karaktäriseras som den ditintills mest djupgående i vad avser

ambitionen att åtskilja fasta/rörliga respektive axeltrycksoberoende/-

axeltrycksberoende kostnader.

Posten Beläggningsunderhåll delas i studien upp på följande sätt:

0 Fasta kostnader 25 %

0 Rörliga kostnader 20/55 % (L/A)där L anges som Ej axellastberoende

kostnader (varav dubbslitage 15 % - egentligt slitage kan ej anses åstad-

kommas av odubbade däck; däremot kan en poleringseffekt i fall med pole-

ringsbenägna bergarter uppstå) respektive A som Axellastberoende kost-

nader .

De fasta kostnaderna, 25 %, beskrivs som en tidsberoende kostnad (sid 9) dvs.

de fasta kostnaderna betraktas i praktiken som en följd av åldring. Detta är

(naturligtvis) mest accentuerat på det lågtrafikerade vägnätet. Åldringseffekterna

är främst uttorkning, oxidation (försprödning av bindemedlet), försämrad vidhäft-

ning (stensläpp) etc. vilket i förlängningen - utan underhåll - skulle leda till all-

mänt sönderfall ( disintegration ) av beläggningarna.

Med hänsyn tagen till de fasta kostnadernas andel, enligt DsK 1987:11, skulle

relationen mellan slitage från dubbade fordon och deformation med avseende på

de rörliga kostnaderna de facto vara 20/80. Mot bakgrund av de mångåriga

diskussionerna om det kostsamma dubbslitaget (förbud, såsom är fallet i bl.a.

Tyskland och USA, har aktualiserats vid ett flertal tillfällen) synes slitageandelen

möjligen vara något låg. Se vidare nedan.

Emedan förslaget till ny beskattning av tunga fordon enligt Kommunikations-

kommitténs betänkande utgår från den ovannämnda Vägverksutredningen (1) år
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1990 om framtida merkostnader till följd av EU-inträdet synes det lämpligt att

redovisa ett utdrag ur Vägverkets årsredovisning för år 1990 (4). Ur denna kan

beträffande beläggningsunderhåll utläsas:

Beläggningsunderhåll 1 325 Mkr

varav

- massabeläggning 527 Mkr

- tankbeläggning 129 Mkr

- oljegrus 49 Mkr

- iståndsättning 239 Mkr

- Övrigt beläggningsunderhåll 381 Mkr

De poster vilka direkt skulle kunna hänföras till slitage och deformation

(spårbildning) respektive tidsberoende kostnader är de tre förstnämnda - massa-

/tankbeläggning respektive oljegrus. Dessa posters summa är 705 Mkr dvs. 53 %

av den totala kostnaden för beläggningsunderhållet.

Posten iståndsättning synes liktydigt med begreppet upprustning . I sam-

band med beläggningsunderhåll kan posten sannolikt innehålla aktiviteter såsom

förstärkningar, utjämning av sättningar, utskiftningar, trumbyten etc. dvs. såväl

axellastberoende, axellastoberoende som trafikoberoende kostnader.

Posten övrigt beläggningsunderhåll (ca 30 0/0 av totalkostnaden) består

rimligtvis av aktiviteter såsom flickningar, lappningar, spricktätningar (exempel

på sprickor, förutom belastningssprickor, är tjälsprickor, sättningssprickor,

skarvsprickor, temperatursprickor), förseglingar etc. Under denna post återfinnes

följaktligen också aktiviteter som är såväl axellastberoende/axellastoberoende

som trafikoberoende.

Efter denna korta essä över underhållskostnader och svårigheten att hänföra

dessa till fasta/rörliga/axellastberoende/axellastoberoende/trafikoberoende tas

steget över till Vägverkets studie (l) rörande framtida underhållskostnader till

följd av EU-inträdet.

Resultatet av studien pekar på att kostnaden för beläggningsunderhållet skulle

öka enligt följ ande:

10/16/51 --- EU 10/18/60 + 140 Mkr

EU lO/lS/ÖO--âEU 11,5/19/60 + 140 Mkr

Det bedöms i studien att ca 10 0/0 av vägnätet ej kommer att upplåtas för EU-

laster vilket antas reducera ökningarna ovan med respektive 5 Mkr. Resulterande

kostnadsökning för det belagda vägnätet bedöms således bli 270 Mkr.

Anm. Ett uttag ur Vägdatabanken 1997-07 bekräftar antagandet om att ca

10 % av vägnätet ej avses att upplåtas för EU-laster . Enligt uttaget är 10,2 % av

vägnätet undantaget 11,5/19/60.

Den framtida status quo-kostnaden för det belagda vägnätet anges i rapporten

till 1 856 Mkr/år (sid 14) i 1990 års penningvärde. Ovan framgick att kostnaden

för beläggningsunderhållet år 1990 uppgick till 1 325 Mkr (4). Härur erhålles, med

ledning av Vägverkets studie, att det framtida beläggningsunderhållet skulle kosta

1 325 + 270 = 1 595 Mkr uttryckt i 1990 års penningvärde. Orsaken till

diskrepansen är ej bekant.
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Effekten av de planerade lastökningarna på underhållskostnaderna är naturligt-

vis utomordentligt svår att förutsäga. Generellt kan sägas beträffande utvecklingen

på fordonssidan att den tidigare maximala bruttovikten på 51,4 ton kunde klaras

med ett sexaxligt ekipage med sk. långboggie på släpvagnen. Detta var också ett

vanligt axelarrangemang fram till slutet av 1980-talet. Emellertid, inför den

aviserade bruttoviktshöjningen till 60 ton (efter ett planerat mellansteg på 56 ton)

började 7-axliga ekipage bli vanligare och är de facto nödvändiga för att klara

denna bruttovikt. Detta innebär att genomsnittlig last/axel ej har ökat

(51,4/6 N8,57 ton respektive 60/7 -8,57 ton). De treaXliga släpvagnarna med

långboggie bör ur vägskadesynpunkt betraktas som tre stycken singelaxlar (3 st

N10 vid full last). Dessa har således till största delen ersatts av 4-axliga släp-

vagnar med normalboggie. En normalboggie vid lasten 18 ton är ur vägskade-

synpunkt ekvivalent med en 10 tons singelaxel (förutsatt endera parmontage eller

enkelmontage i båda fallen) enligt exempelvis de fullskaliga AASHO-försöken

1958-60. Mätningar av påkänningar (dragtöjning i underkant beläggning) har

t.0.m. givit ännu fördelaktigare relationer sett från tandemaxelns perspektiv (5).

Detta innebär att en 4-axlig släpvagn vid full last endast ger 2 st N10. Slutligen

avgörs betydelsen för underhållskostnaderna av i vilken utsträckning de nya last-

bestämmelserna kommer att kunna utnyttjas. I VTI Notat V65, 1987 (6) behandla-

des steget från 10/16/51,4 till 10/18/60 ur vilket följande kan citeras:

I dag gällande bruttoviktsbestämmelse på 51.4 ton har lett till en mycket kraf-

tig ökning av släpvagnar med långboggie (axelavstånd 22 m) emedan man med

denna typ av släpvagn i kombination med en treaxlig lastbil har en mindre out-

nyttjad lastkapacitet än vad fallet är med ett fyraxligt släp. Detta kan illustreras

med följ ande figur:

 

7 16 10 10 10

i i i i i 2 53 TON (teor.)
O O O O O O outnyttj ad kapacitet 1,6 ton

7 16 16 16

i i i i 2 55 TON (teor.)

O O O O O O O outnyttj ad kapacitet 3,6 ton

Transportörens val av axelkonfiguration på släpet är självklart främst utifrån

skatteskäl och antal däck (stor kostnadspost).

Ur vägskadesynpunkt har denna utveckling varit ogynnsam. Nedbrytnings-

arbetet (Nlo) per ton Wlast för släpetmed långboggie är ca 50 % större än för

släpet med dubbelboggie.
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Hur kommer då de nya viktbestämmelserna att inverka på de två ekipagen

ovan? Följ ande figur kan illustrera detta:

  

8 18 10 10 10

i i i i i E 56 TON (max)

0 00 0 O 0

i i i i Z6OTON
o oo oo oo

Figuren talar för sig sj älv; på sikt kommer de treaxliga släpen att ersättas med

fyraxliga (en anpassning som redan lär ha påbörjats). Detta är en gynnsam utveck-

ling för väghållaren emedan han härigenom även kan sägas få ta del av den sk.

tandemeffekten (tandemeffekten: 10 18 trots att två 9-tons singelaxlar z

1.3xN10). Med den nya bruttoviktsbestämmelsen kommer sannolikt även trippel-

axlarna att öka, vilket också är positivt ur vägpäverkande synpunkt uttryckt som

nedbrytningsarbete per ton Wlast. Utvecklingen på framaxelsidan (dubbel

framaxel) är beroende av hur bruttoviktskurvan kommer att förändras. I princip är

det emellertid naturligtvis gynnsammare ur vägsynpunkt med två axlar med lägre

last per axel än med en axel med hög last.

Vidare medför den ökade lastkapaciteten vid införandet av de nya lastbestäm-

melserna att antalet turer för att transportera en viss godsmängd från punkt A till

punkt B kommer att minska. Storleksordningen av denna minskning illustreras av

följ ande exempel:

   

Nuläge

7 16 14,2 14,2

i i i i
0 O O O O O O

Tjänstevikt: 10 ton 9 ton F
2 l 4 TON

Nyttolast: 13 ton 19,4 ton 5 °

Framtid:

8 18 17 17

i i i i
0 O O O O O O

T... . i .. ..
janstev1kt Antas oforandrad ?2 60 TON

Nyttolast: 16 ton 25 ton

Enligt exemplet ökar nyttolasten från 32.4 till 41 ton dvs. med ca 27 %. Detta

innebär att var 5:e transport ej behöver utföras dvs. antalet turer reduceras med

20 %.
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Beträffande det andra EU-steget från 10/18/60 -9 11,5/19/60 avser föränd-

ringen från 10/18 till 11,5/ 19 enbart drivaxeln. Därutöver krävs luftfjädring på

drivaxeln vid belastning över 10 ton. I en utredning Möjligheterna att begränsa

vägpåkänningarna genom vägvänlig fjädring (7) konkluderades att en 11,5 tons

axellast med luftfjädring ur vägskadesynpunkt var att jämställa med en 10,8 tons

axellast med bladfjädring.

Drivaxellasten 11,5 ton härrör från ett EU-krav att minst 25 % av fordons-

ekipagets vikt skall fördelas till drivaxeln. Emedan högsta tillåtna bruttovikt var

(eller vid den tidpunkten avsågs att bli) 44 ton inom EU krävdes således 11,5 ton

på drivaxeln vid drivning på enaxel. Vid drivning på två axlar får lasten per axel

ej överstiga 9,5 ton (9,5+9,5=19 ton). Detta är av betydelse i sammanhanget

emedan bruttovikten 60 ton kräver drivning på två axlar för att EU-kravet skall

kunna tillmötesgås.

Såsom framgått ovan var skattning av framtida förändringar av underhållskost-

nader till följd av (vid den tidpunkten) kommande EU-anpassning synnerligen

svår. Vid fullt utnyttjande av denya lastbestämmelserna kunde, som framgått,

tom. 20 % av transporterna inbesparas.

Det synes intressant att så långt möjligt undersöka hur beläggningsunder-

hållskostnaderna faktiskt förändrats fram till dags dato. Vägverkets senaste års-

redovisning, vilken avser 1996 års verksamhet (8), redovisar följande:

1996 1995 1994

Beläggningsunderhåll, Mkr 1 294 1 866 1 691

Anm. Av redovisningen framgår ej om löpande eller fasta priser avses.

Den nedlagda kostnaden 1996 (1 294 Mkr) skall, för att bli jämförbar med

Kommunikationskommitténs, med utgångspunkt i Vägverkets år 1990 skattade

siffra och uppräkning med konsumentprisindex (KPI) till 1996 års priser (index

1,24), multipliceras med 0,60 (antagen deformationskostnad). Nedlagd (faktisk)

kostnad år 1996 erhålles härvid till 776 Mkr att jämföras med Kommunikations-

kommitténs 1 380 Mkr (Bilaga 2, sid 87) vilket belopp lagts till grund för

förslaget till marginalkostnadsbaserad beskattning av tungafordon.

Beträffande Vägarnas ytstandard sägs vidare i Vägverkets redovisning för

verksamhetsåret 1996 (sid 26):

De belagda Vägarnas tillstånd har under året förbättrats något. Vägverket har

dock ej nått målet för 1996 (tidigare eftersläpningar, förf. anm.). En bidragande

orsak till förbättringen är att beläggningsarbeten utförts med medel ur särskilda

anslag under föregående år (sysselsättningsstöd, förf. anm.) .

Kommentar: 60 % av beläggningsunderhållskostnaderna för åren 1995 och 1994

ger en deformationskostnad på 1 120 och 1015 Mkr respektive

(löpande priser).

Långdistanta Iandsvägstransporter

Kommunikationskommitten har som utgångspunkt i sitt arbete använt en slags

medelfilosofi exempelvis vad avser lastvikter. Metodiken är förståelig. Emellertid

kan det också vara av intresse att studera om där kan finnas karaktäristiska
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skillnader i något (-ra) avseenden (-n) mellan lång-, medel- och kortdistanta

landsvägstransporter.

I Statistiska Centralbyråns (SCB) periodiska meddelanden om transportstatistik

(9) kan bl.a. inhämtas uppgifter om lastutnyttjandegrader och medeltransport-

avstånd. I figur 1 har den viktmässiga lastutnyttjandegraden (LF) plottats som

funktion av medeltransportavståndet. Som framgår av figuren föreligger ett klart

samband mellan dessa parametrar på så sätt att lastutnyttj andegraden i genomsnitt

minskar med ökande medeltransportavstånd. Ur detta kan indirekt utläsas att

axellasterna vid långdistanta transporter i genomsnitt är lägre än vid transporter

på kortare avstånd. Mot bakgrund av det exponentiella sambandet mellan axellast

och vägpåfrestning är detta av visst intresse från totalekonomisk

(transportekonomi/vägkostnader) synpunkt.

  

100 T

90 --

g 0

°\°
.1. 80 « °
.ä
> 0

E: 0 0
_| 70
v 0
m 0

.9
E 60 -e 9 .

"..': o
'2 50 --
.J

0

40 -- 0=VARUGRUPPER 9

30 I l l i

0 50 100 150 200

MEDELTRANSPORTAVSTÅND, KM

Figur] Samband mellan viktma'ssig lastumytt/'ana'egraa' (LF) och medel-

transportavståna'.

Genom differentierande (fordonsåtskiljande) trafikräkningar kan utläsas hur

olika väganvändarkategorier (exempelvis lätta/tunga fordon) fördelar sitt

ianspråktagande av vägutrymmet över dygnet. I figur 2 har en typisk dygnsfördel-

ning på en nationell stamväg (E4) uppritats. Av figuren framgår att den lätta

trafiken (här personbilar, Pb) till större delen förlägger sitt resande till dagtid

(06- 18) medan den tunga trafiken (här lastbilar med släp, LS) har en jämn
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fördelning över dygnet. Ökas detaljeringsgraden i beskrivningen kan det t.0.m.

konstateras att de sex (6) mest belastade timmarna med avseende på LS år

mellan kl. 19 och 01 samt att 56 0/0 av LS passerat under nattid (18 - 06).

     

  

   

E4,E-LÄN

400

350 -- _
+Personbll

wet-v» Lastbil med släp
300 --

4
å 250 --
D

2% ,
LI- 200 --
._I
<

'2< 150 "

100 _-

011111111111111111111111

12 14 16 18 20 22 24 02 04 06 08 10 12

KL

Figur 2 Typz'sk dygnsfördelningför personbilar (Pb) och lastbilar med släp

(LS) på nationell stamvag (E4).

Karaktåristiskt för den långdistanta trafiken år att den till mycket stor del fram-

föres på nationella stamvågar dvs. den bärigaste delen av vägnätet. Därutöver, som

framgick av figur 2, använder den uppenbarligen vägutrymmet i stor utsträckning

under tider då detsamma endast i ringa grad tages i anspråk av andra väganv'an-

darkategorier.

Kommentar: Under slutet av 1970-talet infördes det sk. helgförbudet för tung

trafik. Förbudet blev emellertid kortvarigt emedan framkomlig-

heten för den lätta trafiken svårligen kunde påvisas ha ökat.
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Spårbildning
På det belagda vägnätet är, på den delen där trafiken går , spårbildning -ibland i

kombination med sprickbildning - huvudorsak till åtgärd. Spårbildningen är

sammansatt av två delar; slitage (av dubbade däck) och deformation.

Deformation kan i sin tur vara sammansatt av olika mekanismer ; efterpack-

ning i beläggning/obundna lager/undergrund, plastiska deformationer (material-

omlagring till följd av instabila material; ingen volymförändring) i beläggning

och - vid tunna beläggningar - i obundna överbyggnadslager.

Vid Väg- och Transportforskningsinstitutet pågår utvecklingsarbete för att

framtaga modeller för att beskriva spårbildningsförloppet. Modellarbetet baseras

på uppföljning av ca 500 st observationssträckor på det reguljära vägnätet. För att

kunna åtskilja deformation och slitage utvecklas dels en totalspårsmodell

(slitage + deformation), dels en slitagemodell.

Nedan redovisas modellbaserade skattningar av relationen slitage/deformation

på vägar med bituminöst slitlager. De modeller som härvid tillämpats äro följande:

Slitage + deformation:

Vägbredd >8 m:

S :12.75 + 0.11 X TAGE + 8.41 x 10'4 x ZÅDT - 0.80 x VB - 2.06 X

10'2x hl + 0.41 x DO + 1.26 x10'3 x K

där

S = ackumulerat spårdjup, slitage + deformation, mm

TAGE = vägens totala ålder, år

ZÄDT = ackumulerat antal fordon i en riktning, uttryckt i tusental

VB = vägbredd, m

hl = beläggningens tjocklek, mm

D0 = nedsjunkning i belastningscentrum, mm (fallviktsdeflektometer, kraft

50 kN)

K = köldmängd, d X C>C

Vägbredd .§8 m:

s = 2.04 x (ZÅDT) '44 x h1"°'36 x TAGEO'3O x 1300'17 x KO-24

Beteckningar: se ovan.
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Slitage:

33 = 2,48 x 10'5 x ZPASS x VB'O'46 x v1'22 x (S,0S)°-32

där

SS = spårdjup, slitage, mm

ZPASS = ackumulerat antal fordon med dubbade däck i en riktning, uttryckt i

tusental

VB = Vägbredd, m

V = hastighet, km/h (här har skyltad hastighet använts)

S, OS saltade/osaltade vägar (saltade vägar = 2, osaltade vägar = 1.

För att på ett hanterbart sätt kunna tillämpa modellerna i här aktuellt avseende

(kvantifiering av relationen slitage/deformation på det belagda vägnätet) krävs att

vissa förenklingar göres. Baserat på statistiska data från de ca 500 observations-

sträckorna har här utgåtts från följande medelvärden för vissa parametrar i

modellerna:

Vägbredd >8 m:

TAGE: 18.5 är

h1: 147 mm

D0: 0.37 mm

Vägbredd §8 m:

TAGE: som ovan

h1: 60 mm

D0: 0.60 mm

Beträffande ojämnhet i längsled har bl.a. den tunga trafiken ansatts som för-

klaringsvariabel. Denna befanns dock icke signifikant. Undergrundsjordart och

köldmängd i kombination med tiden har bäst förklarat långsiktiga jämnhetsföränd-

ringar (-försämringar).
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Vägnätet m.m.
Inledningsvis delades landet upp i enlighet med Vägverkets indelning i regioner.

Emellertid syntes det i föreliggande fall vara rimligt att sammanslå regionerna

Sydöst, Väst, Mälardalen och Stockholm (i fortsättningen benämnd region

Göta/Svea ). Härur erhölls en indelning av landet i region Skåne, Göta/Svea,

Mitt respektive Norr.

Inom varje region har följande antagits (för vägar med bredd >8 m):

Region Pb-andel, °/o Dubbandel, % Tid, mån Köldmängd, dx°C

Skåne 86 30 4 200

Göta/Svea 86 45 4 400

Mitt 86 60 4 800

Norr 86 70 4,5 1 300

För vägar med bredd >6.4 S8 m har personbilsandelen (Pb-andel) satts till

92 0/0. I övrigt lika som för vägar med bredd >8 m.

Vägar med bredder S64 m representerar här de lågtrafikerade vägar som DsK

1987:11 (3) hänför till de trafikoberoende. Åtgärdsintervallen på dessa lokala

vägar är så långa att underhållsbehovet huvudsakligen förorsakas av - med väg-

byggares terminologi - tidens tand (åldring).

Statistiska data om det belagda vägnätet har hämtats ur Vägdatabanken. Uttaget

baserades på följ ande villkor:

Region

Vägtyp (Motorvägar (MV), övriga vägar)

ÅDT (intervallen O - 2000, 2001 - 5000, 5001 - 8000, >8000)

Vägbredd (36.4 m, >6.4 38.0 m, >8.0 <1 1.0 m, >11.0 m)

Hastighet.

För varje kombination av ovan erhölls våglängden (km).

Beräkningar
Beräkningar av slitage/deformation har genomförts regionvis för olika vägbredder

och hastigheter. Vid beräkningarna har den genomsnittliga vägbredden för inter-

vallen >6.4 38.0 m, >8.0 S110 m respektive >11.0 m satts till 7.0, 9.0 respektive

13.0 m. Motorvägar (MV) har behandlats som 9 mzs -vägar emedan trafikens

tvärfördelning på denna vägtyp närmast är jämförbar med fördelningen på Vägar

med denna bredd. l figurerna 3 till 5 visas exempel på total spårbildning respek-

tive slitage för olika vägbredder och hastigheter i region Mitt. För vägar med

bredderna 9 och 13 m har maximalt spårdjup satts till 17 mm respektive för

bredden 7 m till 20 mm i enlighet med Vägverkets Regler för underhåll och

drift.
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DUBBANDEL 60 °/o, K=800 dx°C,
PB=86 %, 4 MÄN, 13 M
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Figur3 Total spårbildrzing respektive slitage (dubb) på 13 ms väg i region

Mitt.

DUBBANDEL 60 %, K=800 dx°C,
PB=86 %, 4 MÄN, 9 M
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Figur4 Total spårbildrzing respektive slitage (dubb) på 9 ms väg i region

Mitt.
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DUBBANDEL 60 %, K=800 dx°C,

PB=92 %, 4 MÄN, 7 M

16 4///A
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Figur5 Total spårbildning respektive slitage (dubb) på 7 ms väg i region

Mitt.

För att möjliggöra en skattning av relationen slitage/deformation för hela väg-

nätet måste viktning med avseende på faktiska fördelningar av vägbredder,

(skyltade) hastigheter, trafikflöden (ÅDT) och våglängder göras dels inom region,

dels mellan regioner.

Vid skattning av ÅDT-kilometer (ÅDT x km = ÃDT-km) har den genomsnitt-

liga årsdygnstrafiken (ÅDT) inom respektive trafikintervall (se ovan) för vägar

med bredd >8m satts till 1800, 3500, 6500 respektive 9000. För MV har

ÅDT = 10000 bedömts vara ett representativt genomsnittligt värde för det högsta

intervallet (>8000). Vid vägbredder >6.4 38.0 m, med en antagen genomsnittlig

vägbredd på 7.0 m, har ÄDT = 800 antagits vara representativt för det lägsta

trafikintervallet (0-2000).

Nästa steg i processen innefattar viktningar inom region.

l. Viktning med avseende på ÅDT vid given vägbredd och hastighet:

ZÄDTi X kmi

ka (z ADT )
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2. Viktning med avseende på hastighet vid given vägbredd:

2((ÅDT x km)(vi)) x vi
O (= 97V77)

2(ADT x km)

Ur figurerna 3 till 5 och motsvarande diagram för Övriga regioner erhålles

relationen slitage/deformation vid given vägbredd för den enligt ovan

framviktade hastigheten ( v ).

3. (ÄDT (VBi) x ka x lO3(VBi) x VBi) x 10*6 ger ÅDT Mmz för vägbredd
VBi (Mm2= miljoner kvadratmeter).

4. Viktning med avseende på slitageandel:

2(ÅDT Mm2(Vbi) x ss,(%))

ZÅDT Mm2

där

881 är andelen slitage vid vägbredden VBi (se ovan under pkt 2).

Kommentar: Pkt 4 ger en med avseende på väglängd, trafikilöde (ÅDT), väg-

bredd och hastighet viktad slitageandel inom region.

Med avseende på relationen slitage/deformation Över hela vägnätet viktas de

regionala slitageandelarna med hänsyn till totala ÃDT Mmz inom respektive

region.

Ett, på sätt som beskrivits ovan, viktat statistiskt material om det asfaltbelagda

vägnätet har genomräknats och redovisas regionvis i tabell 1.

Tabell 1 Sammanställning regionvis Över ÅDT Mmz, viktaa' hastighet och

slitageandelarför olika vagbrea'a'er.

  

>8,4 S8 m ( 7m ) >8m 311 m ( 9 m ) >11 m (1113 m )
RÄion ÅDT Mm2 Vkmlh 55% ÅDT Mm2 Vkmlh 85% ÅDT Mm2 Vkm/h 85%
Skåne 8,110 83 8,4 28,903 98 22,4 38,701 89 21,2

Göta/Svea 49,241 78 8,8 149,580 94 31,2 187,488 93 33,1

Mitt 19,040 88 8,2 32,889 91 37,8 58,799 95 42,9

Norr 8,411 88 8,8 10,842 90 45,9 23,750 101 58,8

           

Fotnot: Motorvagar (MV) ingår i 9 ms vägar.
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Nästa steg i proceduren innefattar beräkning av genomsnittlig andel slitage

inom region . Denna utföres sålunda:

2(ÅDT Mm2(VBi) x Ss(Vbi))
ZADT Mm2

 

En för riket skattad andel slitage erhålles slutligen ur:

2<ÄDT Mm2<regi> x snegla)
ZÅDT Mm2

 

Slutresultatet kan redovisas på två sätt:

a) för vägar med bredd >8 m dvs. de vägar där trafiken går

b) vägar med bredder mellan 6,4 och 8 m kan inkluderas (här ingår en andel där

underhållet enligt DsK 1987:11 bör ses som en fast kostnad).

Redovisning enligt a) ger en för riket genomsnittlig andel slitage på 33,9 %.

Detta innebär att den av DsK 1987:11 framtagna och av KomKom använda rela-

tionen 25/15/60 (fasta/slitage/deformations-kostnader) ändras till 25/25/50.

Redovisning enligt b) ger en slitageandel på 30,2 0/0 medförande relationen

25/23/52.

Kommentarer: a) Vid beräkning av viktad hastighet med avseende på ÄDT-km

har viktningen gjorts linjärt (aritmetiskt). Emedan slitaget från

dubbade däck ökar progressivt med hastigheten (exponent

1,22) skall viktningen strikt sett göras geometriskt. Att så ej

gjorts här minskar det beräknade dubbslitaget med ca 5 %. Det

tillämpade förfarandet skall ses som en försiktighetsåtgärd .

b) Under senare år har en ny asfaltmix, s.k. skelettasfalt (ABS)

börjat användas. Denna är mer resistent mot slitage men också

mot deformation. Detta innebär att relationen slitage/-

deformation icke nödvändigtvis kommer att förändras. Det kan

t.o.m. förhålla sig på det sättet att den ökade deformations-

stabiliteten betyder mer för att förlångsamma spårbildningen än

vad de förbättrade slitageegenskaperna gör. (Beläggningstypen

har mött ett starkt gensvar i exempelvis USA för sina goda

stabilitetsegenskaper).

Allmänt sett kan om spårbildning på asfaltbelagda vägar sägas att

spårtillväxten till följd av deformation avtar med tiden. Detta är en följd av att

dels en (ofrånkomlig) efterpackning tas ut, dels att beläggningens stabilitet

(deformationsmotstånd) ökar till följd av bindemedlets förhårdning (oxidation). På

Vägar med trafik är detta positivt emedan omloppstiderna (tiden mellan

åtgärder) är moderat. I förlängningen leder dock denna process till sönderfall av

beläggningen vilket är fallet på lågtrafikerade vägar där omloppstiderna är långa
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och beläggningarna dessutom tunna. För att förlänga livslängden på åldrade

beläggningar har, framförallt under det senaste decenniet, föryngringsmedieiner

framtagits och börjat användas.

Avslutningsvis, i spårfrågan, visas ett diagram framtaget inom det amerikanska

SHRP-LTPP-projektet (10). Diagrammet visar sambandet tung trafik/spårtillväxt

(dubbade däck är ej tillåtna i USA) för olika klimatzoner.
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Figur 6 Sambandet tung trañk/spårtillvaxtför Olika klimatzoner i USA. WF

= Wet Freeze dvs. svenskt klimat. Ur (10).

Fordonsekvivalentfaktorer (FEF)
På sid 87, bilaga 2 i betänkandet skriver KomKom att en genomsnittlig N10-

kostnad per FEF-km beräknats till 0,26 kr/FEF-km. Denna uppgift återfinnes i

Marginalkostnader för vägslitage - en förberedande utredning (11) och avser en

genomsnittlig kostnad för hela det statliga vägnätet. För nationella vägar anges

denna kostnad till 0,10 kr FEF-km. Emellertid i tabell 5 på samma sida anges den

marginella deformationskostnaden (N10-kostnaden) per fordonskilometer för

några olika fordonstyper. För ett lastekipage med 3 + 4 axlar anges denna kostnad

till 1,13 kr/fordons-kilometer. Härur erhålles att fordonsekvivalentfaktorn (FEF)

för nämnda ekipage skulle vara 4,35 (1,13/0,26 z 4,35). (I VV 1990:36 (1) anges

FE-faktorn för ett fullastat 3+4-ekipage till 4,06 efter EU 1 1,5/19/60).
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En skattning av FE-faktorn för ett fullastat 3+4-ekipage skulle kunna se ut som

följer:

6 11,5+7,5 17,5 17,5
i i i i 2 60 TON
o o o o o o o

Anm.: Här har förutsatts drivning på en axel. Kombinationen 11,5 + 7,5 ton

förutsätter, som tidigare nämnts, luftfj ädring. Från vägskadesynpunkt kan

detta jämställas med 10,8 + 7 vid konventionell bladfj ädring (7).

FEF (60 ton) = (6/10)4+ (10,8/10)4 + (7/10)4 + 2 x (17,5/18)4 z 3,52.

Anm.: Som tidigare framgått är relationen i skadlighet mellan tandem-

/singelaxel 1,8:1 (AASHO-försöken, mätningar av påkänningar(5) m.m.).

Tandemaxeln på fordonet har här behandlats som två singelaXlar vilket

följaktligen missgynnar ekipaget.

I skattningen av FE-faktorn ovan har parmontage förutsatts generellt.

Emellertid genomförde Vägverket en fältstudie år 1990 av frekvensen

enkelmontage (s.k. breddäok). Härvid erhölls att på större vägar var frekvensen

ca 10% respektive på mindre vägar ca 5 %. Utländska fordon på det svenska

vägnätet framföres i huvudsak på större vägar . Ekipagen har ofta axelkonfigura-

tionen 2 + 3 (dragbil + påhängsvagn) varvid trippelaxeln på påhängsvagnen (i det

närmaste) regelmässigt är anordnad med enkelmontage. För övrigt kan det vid färd

på svenska vägar konstateras att, i fall med plastiska deformationer, de karak-

täristiska dubbelspåren (parhjul) framträder. Beträffande olika hjularrangemangs

benägenhet att förorsaka plastisk deformation (materialomlagring i tvärled) bör

denna benägenhet vara större vid parmontage emedan däckbredden är mindre

(kortare transportväg).

Emellertid förhåller det sig på det sättet att framaxeln på fordonet är vägovänlig

(singelmontage med standarddäck; däckdimension 12 x 22,5). Undertecknad

tillämpar relationen 7 <=> 10 (7 tons framaxellast ekvivalent med en 10 tons

axellast med parhjul). Med detta betraktelsesätt erhålles för ett fullastat 7-aXligt

ekipage FE-faktorn 3,93 dock fortfarande mindre än KomKom:s faktor på 4,35.

Kommentar: 1) I praktiken låter det sig knappast göras att, mer än i undan-

tagsfall, lasta ett fordon med axellastfördelningen 6 + 19 ton.

2) Vid drivning på två axlar är maximal bruttovikt för fordonet

26 ton varvid axellasten på vardera drivaxeln ej får överstiga

9,5 ton.
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I figur 1 framgick att ett klart samband mellan viktmässig lastutnyttjandegrad

och medeltransportavstånd förelåg. En vanlig axelkonfiguration vid långdistanta

transporter är 3 + 4. Om det utgås från att en representativ viktmässig lastut-

nyttjandegrad vid långdistanta transporter är 0,5 erhålles härvid följande (med

avseende på vägpåkänningarna mest ogynnsamma) belastnings-konfiguration:

6 11,5+7,5 7,25 7,25
i i i i
o o o o o o o

Anm.: Fordonets/släpvagnens tjänstevikt är ca 10/9 ton (tumregelmässigt 40

respektive 25 % av totalvikten).

Fordonsekvivalentfaktorn för detta (ogynnsamma) lastarrangemang erhålles till

1,78. Denna faktor är, de facto, mindre än den genomsnittliga fordons-

ekvivalentfaktor (1,92) KomKom beräknat för hela den tunga fordonsparken

(sid 87, bilaga 2; FEF = 1,92).

Kommentar: KomKom:s genomsnittliga FEF på 1,92 synes vara något hög. Om

det antages att antalet axlar i genomsnitt för ett tungt fordon är 4,5

(sannolikt ett något för högt antagande) kan en genomsnittlig axel-

last beräknas till:

4,/1,92 / 4,5 x 10 2 8,1 ton.

Beräkningsexemplet är med nödvändighet schematiserat men det

kan erinras om att ett fullastat 3+4-ekipage enligt ovan har en

genomsnittlig axellast på 8,57 ton. Enligt SCB-statistik (9) är

genomsnittlig lastutnyttjandegrad (tomkörning ej medräknad) vid

landsvägstransporter 0,63.
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(Livslängds)relation mindre/större vägar
I det följande jämföres arbetskapaciteten för ett par vägar, hämtade ur

verkligheten, vilka kan karaktäriseras som svag respektive stark .

Länsväg 252 vid Hallstahammar är en 8 meter bred väg med en beläggnings-

tjocklek på 80 mm (svag väg).

Riksväg 60 vid Lindesberg är en 13 meter bred väg med en beläggningstjocklek på

130 mm (stark väg).

Den horisontala dragtöjningen i beläggningens underkant är ett mått på risken

för belastningsbetingad sprickbildning i beläggningen (och därigenom Ökade

påkänningar på underliggande obundna lager/undergrund och därmed ökad risk

för deformationer, dvs. spårbildning, på dessa nivåer).

Den horisontala dragtöjningen har med ledning av nedsjunkningsmätningar

utvärderats till ca 215 ustrain på väg 252 respektive ca 110 ustrain på väg 60

(dragtöjningarna är genomsnittliga värden).

För att jämföra kapaciteten för de två vägarna från belastningssynpunkt

användes ett dragtöjningskriterium utvecklat vid VTI och baserat på fältstudier

(12,13). Kriteriet har formen:

N10 = 1,03 x 1010 x (-52,14 x T° 43(1 + 2,3 x 1011 x 8-5 0)

där

N10 = antalet 10 tons axellaster innan sprickbildning

8 = dragtöjning i underkänt beläggning och

T = beläggningstemperatur, OC

De ovan angivna töjningsnivåerna är utvärderade ur nedsjunkningsmätningar

vid ca +10°C. Härur erhålles:

N10 (väg 252) 0,42 x 10622

N10 (väg 60) 2 18,1 X 106

Tvärfördelningen på en väg med bredden 13 meter är större än för en väg med

bredden 8 meter vilket förlänger livslängden mer för en 13 meters väg:

Väg 252: 0,42 x 106/0,8 z 053 x 106

Väg 60: 18,1 x 106/06 z 30,2 x 106

Härur erhålles att arbetskapaciteten, uttryckt i förmågan att avbörda 10 tons

axellaster, är en faktor ca 57 större för den väg som här karaktäriserats som

"stark".
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Det kan sägas att investeringskostnaden ökar med Ökad bärighet hos en väg. I

bl.a. Optimalt däckval för tunga fordon (14) visades att den absoluta kostnaden

naturligtvis ökar men att merkostnaden per ytterligare 10 tons axellaster är en

avtagande funktion. Det kan också påminnas om att överbyggnadskostnadens

andel av investeringskostnaden för exempelvis en motorväg inte är högre än ca

10 % i genomsnitt (15). För mindre vägar är denna andel 40 a 50 %. För Övrigt

kan noteras att på de vägar där flödena av tung trafik är störst, jmf figur 2,

utnyttjas vägutrymmet i stor utsträckning när detsamma är i det närmaste

outnyttjat av andra användare. Kontentan av detta är att med enbart tung trafik på

vägnätet erfordras ej kapacitetsmässigt bredare vägar än 9 meter. Behovet av

högre kapacitet (13 meters vägar, MV, cirkulationsplatser, klöverblad, etc. etc.)

dikteras av en annan användarkategori. Poängen med denna betraktelse är att den

antyder att den tunga trafiken påföres underhållskostnader (ytkostnader) för

vilka den som grupp icke kan anses ha gett upphovet till.
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