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1 Inledning
Det är ofta svårt att motivera och generera medel för underhåll av befintliga gator

och vägar. Investering i nya vägar är ofta politiska beslut som fattas utifrån många

aspekter. För att motivera medel till underhåll krävs däremot i regel någon form

av konsekvensbeskrivning av det framtida scenariot vid oförändrade, minskade

eller uteblivna medel för underhållsåtgärder. Det ställs också höga krav på

prioritering och planering, för att använda tilldelade medel på ett optimalt sätt. Det

finns därför ett stort behov av väl fungerande planeringssystem för underhåll av

vägar och gator. 1

Ett planeringssystem består i huvudsak av två olika delar: en administrativ del

som hanterar beräkningar, prioriteringar, presentationer mm, en del som består av

prognosmodeller för vägkonstruktioners tillståndsutveckling och livslängd samt

kostnadseffekter av olika vägtillstånd.

Den administrativa delen av planeringssystem är av mer allmän karaktär vilket

innebär att de inte nödvändigtvis behöver utvecklas inom landet, även om det är

att föredra eftersom prognosmodeller och effektsamband är mycket känsliga för

faktorer som är beroende av geografiska förhållanden, klimat, trafikbelastning,

vägbyggnadsmaterial samt typ av vägkonstruktion.

Att utveckla prognosmodeller som på ett tillfredsställande sätt beskriver

tillståndsförändring och förutsäger livslängder för beläggningsåtgärder och

vägkonstruktioner ställer stora krav, både kvalitativt och kvantitativt, på de data

som bildar underlag. Väl underbyggda och fungerande prognoser och

planeringssystem ger stora vinster genom förbättrad prioritering, optimering och

planering utifrån tillgängliga resurser. Det ger också en möjlighet att beskriva

konsekvenserna av nedskärningar gentemot satsningar på upprustning av ett

vägnät

Prognoser för svenska förhållanden måste grundas på delmodeller som i första

hand beskriver utvecklingen av spår och sprickor samt ojämnheter i vägens

längdriktning. Hänsyn måste tas till om spårbildning i huvudsak orsakats av trafik

med dubbdäcksförsedda fordon eller av tungtrafik. Modeller för sprickor bör dels

omfatta tidpunkten för den första sprickans tillkomst, dels hur sprickorna därefter

utvecklas.

Det finns också ett stort, behov av modeller som värderar den strukturella

effekten av underhålls- och förstärkningsåtgärder, framförallt inom det icke-

byggda vägnätet.

2 Projektverksam het
Sedan 1984 pågår vid VTI projektverksamhet som syftar till att utveckla

tillståndsförändringsmodeller för belagda vägar. Den övergripande målsättningen

är att ta fram modeller med vars hjälp man skall kunna förutsäga tillståndets

förändring i tiden samt bestämma den lämpligaste underhållsåtgärden och

lämpligaste tidpunkten för densamma. Stommen i modellerna förväntas bestå av

data som beskriver vägens aktuella tillstånd, dess styrka alternativt nominella
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uppbyggnad, trafikbelastning samt rådande klimat. Detta innebär att en databas

byggs upp innehållande en mängd data som beskriver en vägs tillstånd från

nybyggd fram till dagsläget.

I föreliggande notat, lägesrapport, beskrivs det internationella engagemanget

och den nationella insamlingen av nya data. Föregående års lägesrapporter har

tidigare publicerats som VTI notat (Göransson & Wågberg 1992, 1993, 1994,

1995, 1996, 1997, 1998) (Wågberg, 1991).

Medan datainsamlingen fortsätter, är projektet inne i en ny intressant fas.

Många av de sträckor som varit under observation uppvisar skador och andra

tillståndsförändringar, vilket ökar intresset och lämpligheten för modellutveckling.

Tidigare arbete inom modellutveckling har publicerats som VTI notat (Dj ärf 1988,

1993,1997)

3 Verksamhet under 1998

Det internationella engagemanget, i frågor rörande LTPP (Long _T_erm Pavement

Performance), har upprätthållits. I första hand inom EUprojektet PARIS

(Performance Analysis of Road Infrastructure), men också inom Norden med

anknytning till SHRP (Strategic Highway Research Programme) i USA.

Nationellt har VV:s ordinarie åtgärdsprogram för ingående objekt följts upp.

De årligen återkommande mätningarna och besiktningarna har i stort sett utförts

enligt ordinarie förutbestämda program. Önskemål, från uppdragsgivaren, att

uppföljningsprogrammet även skall omfatta objekt i norra Sverige (med stor

köldmängd), ledde till att försök gjordes för att hitta lämpliga sådana.

3.1 EU-projekt inom fjärde ramprogrammet

EU-projektet, som benämns PARIS, genomfördes av ett konsortium bestående av

15 europeiska länder. Starten skedde under hösten 1996 och projektet avslutades

under hösten 1998. Budgeten motsvarade ca 20 miljoner svenska kronor. Hälften

finansierades av de deltagande länderna.

PARIS huvudmål var att, med gemensamma krafter, utveckla tillstånds-

förändringsmodeller för det europeiska vägnätet. Dessa modeller är tänkta att

användas i planeringssystem för beläggningsunderhåll. Utan relevanta europeiska

modeller av denna typ kan inte underhållet skötas effektivt. För närvarande råder

brist på modeller, utvecklade från enhetliga och systematiskt insamlade

tillståndsdata. Avsikten var att projektet skulle tillhandahålla en databas med

relevanta, kvalitativa tillståndsdata från europeiska uppföljningssträckor. Givetvis

måste modellerna anpassas efter geografiska, klimatiska och andra, för vissa

länder eller regioner, specifika förhållanden.

Projektets målsättning kan sammanfattas i följande punkter:

0 Producera enhetliga definitioner, system för datainsamling och analys-

metoder för att tolka vägars tillståndsförändring.

0 Utveckling av en central databas för forskningsändamål, innehållande

tillståndsdata från de deltagande länderna.
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0 Utveckling av en sammanhängande uppsättning av tillståndsförändrings-

modeller, tillämpliga för olika trafikförhållanden, klimatförhållanden och

Vägbyggnadsmaterial. Dessa modeller baseras på data insamlade från

uppföljningssträckor i de deltagande länderna, kompletterade med data från

accelererad provning.

0 Verifiering av de tillståndsförändringsmodeller som utvecklats i projektet.

0 Förslag till åtgärder för implementering av modellerna tas fram.

0 Koordinera projektet med andra sammanhörande aktiviteter.

Resultatet av arbetet i PARIS bedöms vara mycket intressant för de nordiska

länderna eftersom en stor del av dedata, med hög kvalitet, (från totalt 1098

observationssträckor) som modellarbetet bygger på, kommer från Sverige (296),

Finland (36) och Danmark (7).

Datan har sammanställts av CROW i Holland och VTT i Finland har ansvarat

för modellbyggnad.

3.2 Nordiska SHRP-LTPP
Samarbetet inom det nordiska SHRP-LTPPprogrammet (N-SHRP) startade 1992

med att gemensamt bygga upp en skuggdatabas till den amerikanska

SHRPdatabasen. VTT i Finland är den instans som administrerar och håller data-

basen uppdaterad.

VTT:s nationella LTPPprogram påminner i stort om det svenska. Ett samarbete

har upprättats, med syfte att komplettera med mera och mer varierad data för att

säkrare kunna utveckla egna eller gemensamma tillståndsförändringsmodeller.

Samarbetet rörande datainsamling och modellutveckling är planerat att fortsätta

utvecklas och fördjupas, inte minst med tanke på det gemensamma köpet aven

utrustning för accelererad belastningsprovning, HVS (Heavy Xehicle Simulator).

3.3 Nationellt

Det nationella arbetet omfattar uppföljning av tillståndsutvecklingen på ett stort

antal, 100 meter långa, observationssträckor (i de flesta fall båda körriktningarna).

Uppföljningen består av insamling av en mängd olika mätdata i form av

skadebesiktningar, jämnhets-, spårdjups- och deflektionsmätningar som beskriver

vägens tillstånd. Dessutom insamlas en mängd uppgifter om vägens uppbyggnad,

trafikens sammansättning, klimatförhållanden mm.

Uppföljningsarbetet påbörjades 1984 på ett begränsat antal observations-

sträckor. Under åren har antalet utökats kontinuerligt och uppgår, vid årsskiftet

1998/99, till 621 st. fördelade över 62 objekt, Figur 1.
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Figur 1. Observationsobjektens/-sträckornas läge
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3.3.1 Åtgärdade objekt

Av 1998 års underhålls- och/eller förstärkningsprogram berördes endast 2 objekt,

innehållande 24 st observationssträckor, Tabell 1.

T-207, delen Hjälmarsberg - V. Sundby, öppnades för trafik 1987. De 11

observationssträckornas konstruktion består av en70 cm tjock grusöverbyggnad.

Vägbredden är 7.5 m och medelårsdygnstrafiken utgörs av ca. 3000 fordon (endast

4.l% tunga fordon). Uppföljningen startade på hösten 1992 och de första

belastningsbetingade sprickorna upptäcktes hösten 1994. Två år senare uppvisade

alla sträckorna denna typ av skador. Insamlad data presenteras utförligare i Bilaga.

0

Objekt Beteckning Atgärd

Karlstad S-E18-2201-13 Fläckvis försegling, p.g.a. stensläpp

Hjälmarsberg T-207-1 :01-11 7OMABT16, avjämning inför slitlager 1999

Tabell 1. Åtgärdsprogrammet

3.3.2 Nya objekt

Efter kontakt med VNb (Region Norr), VMb (Region Mitt), och VVÄb (Region

Väst i Värmland) erhölls förslag till nya observationsobjekt. Kraven på

vägavsnitten var: minst 1 km långa, öppnade för trafik under 90-talet och där det

ursprungliga slitlagret av AB ej var överlagt. Urvalet torde omfatta Europa- Riks-

eller större Länsvägar som utsatts/utsätts för tung trafik. Uppgifterna som

beställdes skulle omfatta: lägesbeskrivning, vägbredd, objektlängd, överbyggnads-

typ (ingående lager och tjocklekar) samt öppningsdatum.

Dessutom upptäcktes ett objekt i T-län i rena förbifarten . Tabell 2.

  

Län-Väq Obiekt Iyp Anm.

BD-E4 Lomtjärn - Piteå Mv Olämplig (mellan två trafiksignalkorsningar)

BD-E4 Byske - Äbyn 13-m Tveksam (vägbredden)
BD-E4 Töre - Klinten > ' 13-m Tveksam (vägbredden)

BD-45 Muddus - Gällivare 9-m Ej inspekterad

BD-45 Porjus 9-m Byggnation pågår

Y-E4 Högakusten 13-m Olämplig (tidiga skadeproblem)

Y-9O Remsle - Skarped 9-m Lämplig (ritningar begärda)

Y-331 Villola - Östergraninge 7-m Olämplig (endast förstärkning)

S-62 Munkfors - Stöllet 9-m Olämplig (kurvor, avfarter, broar)

S-63 Brattfors - Filipstad 13-m Olämplig (kurvor, kuperad, stigningsfält)

S-175 Säffle - Arvika 7.5-m Olämplig (trummor, berginslag, varierad öb)

S-24O Molkom - Fösked 7.5-m Olämplig (kurvor)

T-205 Gelleråsen - Stockforstorp 8-m Lämplig (ritningar begärda)

Tabell 2. Möjliga uppföljningsobjekt
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3.3.3 Mätprogrammet

De årligen återkommande mätningarna och besiktningarna utfördes i stort sett

efter ordinarie förutbestämda program. Eftersom rapportering av mätdata till

PARIS-projektet skulle ske i juni utfördes en större del av jobbet, än vad brukligt

är, på våren.

3.3.3.1 Mätning av bärförmågan med KUAB-FWD

Mätningarna med fallvikt, tillverkad av KUAB, utfördes i egen regi. Fallvikten är

uppbyggd enligt 2-massesystemet och utrustad med belastningsplatta som mäter

30 cm i diameter. Mätning utfördes, i höger hjulspår, i 5 förutbestämda sektioner

(i vardera riktningen där så förekommer) per sträcka. Vid slag nummer 2

registrerades kraften (fallhöjd vald så kraften hamnar mellan 50 och 55 kN) samt

deflektioner i belastningscentrum samt 20, 30, 45, 60, 90 och 120 cm från

centrum. Dessutom registrerades luft-, yt- och beläggningstemperatur och

väderförhållanden samt tidpunkten för varje belastning.

Det objekt (T-207), där sommarens åtgärd skulle påverka bärförmågan mättes

innan (på våren) resp. efter (på hösten) åtgärd.

De objekt (C-292, E-RV36, P-RV45, S-E18- 1, T-205, T-207, U-580, W-RV60-

2) som tillkom eller åtgärdades med bärighetshöjande åtgärd under 1997 mättes

under våren.

Eftersom en stor del av föregående hösts mätningar måste ställas in p.g.a. för

låg budget, utfördes dessa denna höst istället (C-292, P-RV45, S-E18-1, U-580,

W-RV60-2). P.g.a. stor arbetsbelastning på fallvikten blev ej E-RV36 mätt innan

temperaturen i överbyggnaden blev för låg. Dessutom måste C-292 mätas om

nästa höst av samma orsak.

3.3.3.2 Mätning av vägytan med LASER-RST

LASER-RST har i standardversionen 17, på mätbil fast monterade, lasrar som

används för att registrera ojämnheter i tvärled. Med VTI-Forskningsbil finns

dessutom möjligheten att använda 19 fast monterade lasrar. Mätbredden med 17 är

3,2 m, emedan 19 ger 3,6 m. En registrering sker var 10:e cm i färdriktningen,

varefter bl.a. spårdjupet beräknas med hjälp av trådprincipen. Medelvärdet för

respektive sträcka och körriktning erhålls. Dessutom videofilmas mätobjektet

samtidigt som mätning sker. Kameran är placerad ovanpå mätbilen och riktad

framåt. Bilden Visar samtidigt ett urval mätdata.

Fr. o. m. hösten 1995 utökades den insamlade mängden data som beskriver

ojämnheter i längsled till att även omfatta hela längsprofilen, med registrering var

10:e cm. En användning är att simulera olika former av mätutrustningar,

exempelvis handhållen alternativt glidande rätskena (Holen, 1995).

Eftersom rapportering av mätdata till PARIS-projektet skulle ske i juni mättes

de objekt som ingår där på våren, övriga på hösten. Det objekt (T-207), som

åtgärdades under sommaren mättes innan (på våren) resp. efter (på hösten) åtgärd.
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Mätningen av objekt T-207 i april visade att spårdjupet mätt med 17 lasrar var 14

:2 mm emedan IRI-värdet visade 2 i 0.4 mm/m i genomsnitt.

Sträckorna mäts alltid minst två gånger med 17 lasrar, varefter spårdjupet

beräknas för 11 respektive 17 lasrar. Drygt hälften av sträckorna mäts dessutom

minst två gånger med 19 lasrar, varefter spårdjupet beräknas för 15 respektive 19

lasrar. Vid utvärderingen jämförs datan från mätningarna och riktigheten

kontrolleras. I databasen sparas de mätningar, för lika antal lasrar, som givit störst

spårdjup. '

3.3.3.3 Okulär bedömning av tillståndet

Instruktionen för den besiktning som ligger till grund för tillståndsbedömningen

lyder sålunda:

1. Gå till fots utmed sträckan. Bestämd läget för vidkommande observationer i

längsled genom användning av mäthjul och i tvärled genom okulär bedömning

i förhållande till tvärsektionens utseende och spårbild.

2. Avgör vilken skadetyp/defekt eller typ av fläckvist underhåll som upptäckts

(enligt bära eller brista , Wågberg, 1991):

Längsgående spricka i spår

Tvärgående spricka i spår

Spricka i spårkant

Krackelering

Spricka ej i spår (exempelvis tj älspricka)

Fogspricka i .vägmitt

Fogspricka i vägkant

Spricka tvärs vägen

Spricka på vägren

Slaghål

Stensläpp

Blödning

Separation

Lappning

0 Försegling

3. Bedöm sprickas/krackelerings svårighetsgrad (1-3) och eventuell grad av

lagning i procent.

0 Hårfin, sluten/slutna. Inget material har lossnat från beläggningen

0 Öppen/öppna. Inget eller endast lite material har lossnat från beläggningen

0 Avsevärt öppen/öppna. Material har lossnat från beläggningen

4. Rita in läget för observationen i protokoll och ange skadetyps svårighetsgrad.

Samtliga besiktningar utfördes av författarna.

Eftersom rapportering av data till PARIS-projektet skulle ske i juni

besiktigades de objekt som ingår där på våren, övriga på hösten. Det objekt (T-

207), som åtgärdades under sommaren besiktigades innan (på våren) åtgärd. Alla

11 sträckorna utmed delen Hj älmarsberg - V. Sundby uppvisade belastningsskador
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i form av krackeleringar och längsgående sprickor i hjulspåren. Dessutom var

slitaget från dubbdäckstrafik påtagligt, i flera fall var slitlagret t.o.m. genomnött.

3.3.3.4 Mätning av spårdjup

VTI-Tvärprofilometer som används vid dessa mätningar består av en balk med

rörlig LWDT-lägesgivare som utför registreringar med 2,5 cm mellanrum längs

en given tvägprofil. Tvärprofilometern placeras ut vid 5 förutbestämda sektioner i

vardera riktningen per sträcka, varefter tvärsektionerna ritas upp i diagram vilket

gör att spårdjup, spårarea och spårvidd kan bestämmas.

Det objekt (T-207) som åtgärdades under sommaren mättes före åtgärd.

Mätningen i maj gav att spårdjupet var 14.5 :3.5 mm. Medelavståndet mellan

spåren var 1.48 m vilket visade att den största orsaken till spårbildningen var

personbilstrafik med dubbdäck.

De objekt som åtgärdades (E-RV36, P-RV45, S-ElS-l, W-RVöO-Z) och ett

som tillkom under 1997 (U-580) mättes på våren.

3.3.3.5 Mätning av trafik

Vles utrustning för differentierad trafikräkning används för detta ändamål, när

inte någon av VV:s fasta mätstationer finns i direkt anslutning till

observationssträckorna. Insamling av data sker, under 2 normaldygn (tisdag -

torsdag) på hösten, ungefär vart fjärde år. Detta år mättes P-RV46 och R-RV44.

Sammanställning i Tabell 3.

Objekt: P-RV46 R-RV44

Antal fordon i båda riktningar: 1900 2600

Tungandel i procent: 13.1 18.3

Antal axlar per tungt fordon: 4.13 5.14

Antal tunga fordon: ' I 249 476
Antal tunga axlar: 1028 2446

Antal N100: , 340 808

Tabell 3. Sammanställning av den antagna trafikbelastningen på två objekt under
ett medelårsa'ygn

3.3.4 Databasen

Microsoft Access (version 7.0), ett databashanteringssystem för relationsdatabaser

för Microsoft Windows används. Databasen innehåller en stor mängd mätdata och

andra uppgifter om observationssträckorna. All mätdata och alla uppgifter finns

registrerade som enskilda poster, men är'uppdelade i flera tabeller, Tabell 4, som i

sin tur kan kombineras med sk. frågor. Detta under förutsättning att någon post är

gemensam för den eller de tabeller som önskas kombineras. Frågorna används

även vid urval, grupperingar och beräkningar. Inom systemet finns även möjlighet

att utforma formulär och rapporter.
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I slutet av oktOber 1998 sändes en kopia av dåvarande aktuell databas till

Fridtjof Thomas, vid T&S Högskolan Dalarna, för att ingående data ska kunna

användas vid doktorandarbete.

Vid Chalmers bedriver Pia Andersson doktorandstudier inom ämnet, vägar på

mjuk undergrund. Data har hämtats från databasen.

Inom doktorandprojektet vid KTH, Metodik för mätning av sprickor på belagd

väg, har Petra Offrell använt databasen för att hitta lämpliga vägavsnitt för

närmare studier. Dessa sträckor samt ytterligare några, är dessutom på förslag för

att ingå i VV-projektet, Sprickmätning på belagd väg.

Andreas Waldemarsson, vid Linköpings Universitet (Norrköping) har använt

data inom examensarbetet, Vägars jämnhet - mätmetoder och prognosmodeller.

Data från databasen har även använts inom VV-projektet, Effekt av olika

förstärkningsåtgärder på asfaltbelagda vägar (Jansson, Dj ärf, Göransson, 1998).

 

Lage! Poster Innehåll

Objekt 63 Läge, klimat mm för varje objekt

Sträcka 620 Undergrund, överbyggnad mm för varje sträcka

Åtgärd 2600 Asfaltbundna lager för varje sträcka

FWDpunkter 37 000 Fallviktsdata från varje mätpunkt

RST-11 12 000 Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 11 Iasrar, 3.2m

RST-15 2 800 Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 15 lasrar, 3.6m

RST-17 2 200 Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 17 Iasrar, 3.2m

RST-19 1 300 Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 19 lasrar, 3.6m

Profillinjer 20 000 Tvärprofildata från varje mätsektion

Trafikårsmedel 620 Trafikdata från varje sträcka

Besiktningar 32 000 Varje enskild observation per sträcka

Väderårsmedel 1 700 Ärssammanställning för närbelägen SMHI-station

Skadepoäng 5 500 Belastningsskadepoäng efter grad och utbredning per sträcka

Tabell 4. Databasens innehåll
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Bilaga

1 T-207

1.1 Fallviktsmätning - Töjning

1.2 Laser RST-11

1.2.1 Spårdjup
1.2.2 IRIH

1.3 Tillståndsbedömning - Belastningsskador

1.4 Tvärprcfilometer - Spårdjup

1.5 Trafikmätning



1 T-207
De 11 sträckorna om 100m, fördelade Över en våglängd av 1167m, är placerade

utmed Lv 207 i Örebro län mellan Almby och Odensbacken, delen Hjålmarsberg -

V.Sundby. Vågen består av en normenligt byggd QruslåitumenQverbyggnadM,

med bredden 7.5m (K7.00+2V0.25). Avsnittet Öppnades för trafik i september

1987, då AG-lagret trafikerades under ett år. Medelköldmängden för 1901-76 är

290 neg. dygnsgrader och för 1961-89 500.

ÅDT utgörs av 3000 fordon (trafikklass 4B). Den tunga trafiken uppgår endast till

4.1% vilket gör 180 axlar/riktn. och medelårsdygn som innebär att belastningen på

konstruktionen motsvaras av ca 21500 N100-axlar under ett år.

_. Undergrundsmaterial

1 Block/Berg

mjälig Lera (D2)

mjälig Lera (D2)

Torrskorpelera (D2)

Torrskorpelera (D2)

Torrskorpelera (D2)

gr sa Mo (D2) på Berg

Berg

(
O
G
J
N
O
D
O
W
-
J
Ä
O
D
N

gr sa Mo (D2) på Berg

.
_
L

0 gr sa Mo (D2) på Berg

gr sa Mo (D2) på Berg-
L

.
_
L
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namn

Skäm, 0.5m

Bank, 2.0m

Bank, 1.5m

(-), 0.0m

Bank, 2.0m

Bank, 2.5m

Bank, 1.5m

Skäm, 1.0m

Bank, 1.0m

Bank, 1.0m

(-), 0.0m

Förstärkningslager

Materialgrupp A, 500mm

Materialgrupp A, 500mm

Materialgrupp A, 500mm

Materialgrupp A, 500mm

Materialgrupp A, 500mm

Materialgrupp A, 500mm

Materialgrupp A, 500mm

Materialgrupp A, 500mm

Materialgrupp A, 500mm

Bärlager

Grus, 75mm

Grus, 125mm

Grus, 125mm

Grus, 125mm

Grus, 125mm

Grus, 125mm

Grus, 125mm

Grus, 75mm

Grus, 125mm

Grus, 125mm

Grus, 125mm

Beläggningslager

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)

AG, 50mm (1987) + MABT12, 25mm (1988)



1.1 Fallviktsmätning - Töjning
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1.2 Laser RST-11

1.2.1 Spårdjup
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1.3 Tillståndsbedömning - Belastningsskador
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1.4 Tvärprofilometer - Spårdjup
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1.5 Trafikmätning

Objekt:

Mätstart datum:

Mätstart veckodag:

Mätslut datum:

Mätslut veckodag:

Antal dygn:

Lätta fordon

Personbil

Personbil + släpvagn

Tunga fordon

Lastbil

Buss

Lastbil + släpvagn

Dragbil + påhängsvagn

Buss + släpvagn

VTI notat 1- 1999

Hjälmarsberg T.-207-1

1996- 1 0-29

Tisdag

1996-10-3 1

Torsdag

2

Kod Typ av

fordon dragbil

12 1

121 1

122 1

Typ av

fordon dragbil

22 2

23 2

42 4

43 4

221

222

223

224

232

233

234

242

321

323

332 .

333

421 Ä
M
M
W
W
N
N
N
N
N
N
N
N

Axlar

2

2

2

Axlar

2

3

2

3

N
U
J
M
N
N
-
Ä
L
Q
U
J
U
J
N
N
N
N

     

Tunga axlar: 486 Båda riktn./dygn

Tunga fordon: 158 Båda riktn./dygn

Axelpar: 3258 Båda riktn./dygn

Fordon: 3144 Båda riktn./dygn

Axlar Antal Axlar

gp fordon dragbil

5869 11738

1 89 178

2 14 28

Summa: 5972 11944

Axlar/fordon: 2.02

Axlar Antal Axlar

slim .Emma mgbll
151 302

28 84

60 120

4 12

Summa: 243 518

Axlar/fordon: 2.13

1 1 2

2 2 4

3 3

4 17 34

2 1 3

3 5 15

4 36 108

2 1 4

1 1 2

3 2 4

2 1 3

3 2 6

1 1 2

Summa: 73 193

Axlar/fordon: 6.22

7

Axlar

släp

89

28

117

144

O
\
N
O
\

-
*
N

H

261

Axlar

_gLalt

11738

267

56

12061

Axlar

totalt

302

84

120

12

518

15

102

30

252

10

12

454




