
SÄRTRYCK

STINA

Samarbetsprojekt för tillämpning i

Norden av AASHO-undersökningen

SLUTRAPPORT

TEKNISK DEL

6.4 Fordonsekvivalentfaktorer

Civilingenjör Lennart Djärf
Statens väg- och tratikinstitut,

Linköping, Sverige

Nordiska ämbetsmannakommittén for transportfrågor

Nordiska ministerrådets sekretariat, Oslo, december 1976





och Ontario är framtagna ur AASHO-materi-

al och anpassade till lokala förhållanden.

Kunskapen om hur klimatet i Illinois påver-

kat detta material är förmodligen liten.

Detta gäller även den ursprungliga AASHO-

modellen i vilken all nedbrytning förutsättes

vara trafikbetingad.

Grundat på de få provvägar som under-

sökts inom STINA synes det som om empi-

riska modeller av AASHO-typ kan utvecklas

till ett brukbart redskap för dimensionering

av vägöverbyggnader i Norden. En betydligt

större datamängd bör emellertid framskaffas

och analyseras innan man eventuellt kan

rekommendera metoden i sin nuvarande

form.

6.4 Fordonsekvivalentfaktorer

Fordonsekvivalentfaktorer (FEP) är antalet

standardaxlar per fordon relaterade till varje

specifik fordonstyp. Dessa kan användas för

att ur differentierande1 trafikräkningar be-

räkna antalet standardbelastningar som pas-

serar en viss punkt på en väg under en viss

tidsperiod. FEF är härvid ett finare instru-

ment än schablonvärden för hela lastbilsbe-

ståndet emedan fordonstypsfördelningen

kan variera avsevärt mellan olika regioner

och vägtyper. Vidare kan FEF bl a användas

för att bedöma olika fordonstypers relativa

nedbrytningseffekt på vägnätet.

6.4.1 Svenska axeltrycksinvenreringar från

mitten av 1960-talet

Under 1960-talet genomfördes i Sverige i

dåvarande Kungl Väg- och Vattenbyggnads

styrelsens regi omfattande fordonsdifferenti-

erande trafikräkningar i kombination med

samtidig axeltrycksmätning. Syftet var här-

vid att erhålla ökade kunskaper om i första

hand det totala trafikarbetet, dess geografis-

ka fördelning och fördelning på olika typer

av vägar för att möjliggöra en bedömning av

då aktuella och framtida vägtransportbehov.

Trafikräkningarna och axeltrycksmätning-

arna genomfördes under åren 1961 1966.

Landet indelades därvid i 5 geografiska zoner
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inom vilka ett stort antal permanenta vågsta-

tioner inrättades (inalles ca 200 st) fördelade

på de fyra olika vägklasserna E-, R-, Lp- och.

L-vägar, vilket står för Europaväg, Riksväg,

Länsväg, primär respektive Länsväg.

För axeltrycksmätningarna användes en väg

[16] konstruerad vid dåvarande Statens Väg-

institut, som bestod av en vågplatta fastskru-

vad i ett i vägbanan gjutet fundament.

Vågplattan vilar på tre tryckgivare som

arbetar enligt trådtöjningsprincipen. Hastig-

heten vid passage av vågplattan begränsades

till 20 km/h med hänsyn till mätnoggrannhe-

ten. Axeltrycken registrerades automatiskt

på en remsa ur vilken bl & även uppgift om

fordonstyp erhölls.

6.4.2 Axeltryeksma'mingar och differentie-

rade fördwzsrakningar utförda inom STINA

] 9 75

Inom STINA utfördes hösten 1975 räkning

och axeltrycksmätning under 7 dygn vid

Västerås i Västmanlands län och Edsvalla i

Värmlands län, båda i Sverige. På grund av

att erforderlig mätutrustning ej kunde frigö-

ras samtidigt utfördes den differentierade

tra fikräkningen vid en annan tidpunkt än

axeltrycksmätningen på respektive plats. Vid

axeltrycksmätningarna användes en analysa

tor ( AWA = Axle Weight Analyser) avsedd

för mätning av dynamiska krafter [17].

Analysatorn arbetar enligt kondensatorprin-

cipen. Trafikräkningarna utfördes med en

differentierand-e trafikanalysator [18] ut-

vecklad vid Statens väg- och trafikinstitut.

6.4.3 Urval

Av det stora material som erhölls ur mät-

ningarna 196l 1966 är delar från åren

1965 1966 tillgängliga i dag (1976). Ur

detta har ett av naturliga skäl starkt begrän-

sat urval gjorts för bearbetning inom

STINA projektet. Principen för urvalet har

varit att

1 Med differentierande trafikräkning avses en tra
fikräkningsmetod där olika fordonstyper åtskiljes.
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a) erhålla en god geografisk fördelning

b')inom geografiskt avgränsbara områden er-

hålla material från de 4 olika vägtyperna

c) mätperioden om möjligt varit 7 dygn

De uppställda kraven tillgodosågs utom

med avseende på mätperiodens längd i ett

fall av det i tabell 6.4:1 redovisade urvalet.

6.4.4 Beräkningar

Vägverkets mätningar

Axeltrycksspektrum

I figur 6.4:] har den procentuella axeltrycks-

fördelningen för vägar typ E uppritats. Ur

figuren framgår att den relativa andelen stora

axeltryck är betydligt större i den norra

regionen än i den mellersta och södra. Även i
absoluta tal är antalet axeltryck >9 ton

störst i norr trots betydligt mindre trafikvo-

lym. I samma figur har den i de norska

anvisningarna [19] antagna fördelningen för

en väg med tillåtet axeltryck = 10 t redovi-

sats. Intressant är härvid den stora andelen

höga axeltryck större än under 1960-talet

i Sverige då överlaster var mycket vanliga.

Därmed inte något sagt om den aktuella

situationen 1976.

Exponentens inverkan på antalet standardbe-

lastningar

Den ur AASHO-försöken 1958 1960 erhåll-

na s k fyrapotensregeln med avseende på

olika axeltrycks nedbrytningseffekt har varit

föremål för många undersökningar. Regelns

allmängiltighet har ifrågasatts bl a av det

skälet att endast ett undergrundsmaterial

undersöktes och att varje provslinga endast

utsattes för ett visst bestämt axeltryck.

För att studera vad en variation av expo-

nenten har för inverkan på det ur en aktuell

axeltrycksfördelning beräknade antalet stan-

dardbelastningar N har föreliggande material

behandlats med olika exponenter inom inter-

vallet 2,5 5 d v s approximativt det intervall

Tabell 6.4:1 Förteckning över det ur Vägverkets material gjorda urvalet och mätningar

hösten 1975

List of selected measuring objects from the 1965 data and the 1975 measurements.

 

 

Vägtyp Plats Mätperiod Antal kommersiella1
och nr fordon under mätperioden

154 Mänsbyn 1965-05-28--06-03 2 016
Norra R 90 Korsträsk 1966 03-1 1-03-17 686
regionen Lp 371 Långträsk 1966 05-03 05-09 227

L 715 Kälsjärv 1966-04 25--05-01 352

E4 Svärta 1965-01-22- 01 28 3 763
Mellersta R 55 Spelbo 1966-11 29- 12 05 1 803
regionen Lp 282 Edsbro 1966-08-19--08-25 1 067

L 222 Bönsta 1965-01-22--01-28 636

E4 Toftanäs 1965-01-21- 01-27 2 563

Södra R 26 Värnamo 1965-01-21 -01-22 1 240
regionen Lp 124 Orsjö 1966-03-29--04 04 1 002

L 969 Nottebäck 1966-04-25 -05 -01 663

Härtill kommer mätningar enligt följande hösten 1975:

R 67 Västerås 1975-10-17- 10-24 (Axeltrycksmätning)
Mellersta 1975-11-03- 11 09 (Diff. trafikräkn.)

eg onen R 234 Edsvalla 1975-10-27--11-03 (Axeltrycksmätning)
1975 1 1-17--11-23 (Diff. trafrkräkn.)
 

1Med kommersiella fordon avses här samtliga fordonstyper utom personbilar.

NU A 197723 135



Antal axeltryck, %

zei
I

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

     
  

        
 

 

  
   
 

      

_

15 lL-i
i....

0 F- ...-! -4

Y l

x 1 |

X IL
% _|_|_ ___ Norra regionen

: "? ________ Mellersta regionen

"__?!" Åhh _._._._._._._ Södra regionen
u _

10 &_ _ på! -. x x x x x x )( Norska anvisningar,
'r : , 1 10 t väg
1L " j
I __ ___" l

_" ;4
n '

r I .se-L

; i
* f
* | Iam

_ . T 1

lt ! . 1h

5 __ .,_._4 v..:,___.¢t____._.

LJE i
i: | 5

L *"
1rd "% lll)!

il __

1 it

u "
ir _it ii. | 1x

- 'i gama _
?; |_ r. |

0 ; #- 4 ; ; ; ; L Axeltryck, ton       
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Fig. 6.4:1 Procentuell axeltrycksfördelning för E vägar och enligt norska anvisningar antagen axeltrycks-
fördelning för väg med tillåtet axeltryck = 10 ton.

Percentage axle weight distribution on European arteries and according to Norwegian recom-
mendations for a road with a permitted axle weight of 10 tons.

inom vilket diskussionen om exponentens betydelse vid dimensionering där man söker

storlek ligger. Beroende på axeltrycksspekt- den samlade tra kbetingade nedbrytning-
rats utseende kan exponenten 2,5 ge ungefär en.

samma antal standardbelastningar som expo- Här bör påpekas, att resultatet av sådana

nenten 5, se exempelvis [20],varigenom den beräkningar kan vara beroende av vilket

riktiga exponentens värde ej har någon referensaxeltryck som väljes.
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I figur 6.432 har det beräknade antalet

standardbelastningar1 (referensaxeltryck 10
ton) för olika exponenter och vägtyper

uppritats. Därvid har N för exponenten 4

satts lika med 1 varefter förhållandet Nx/N4

beräknats. Härur framgår att exponentens

storlek i stort sett är betydelselös på R vägar-

na medan den i övrigt och framför allt på

E-vägarna (utom i norra regionen) har en

icke försumbar inverkan om hela intervallet

betraktas.
En intressant iakttagelse är att det i tre

fall (E-, R- och Lp-vägar) inom norra regio-

nen inträffar att förhållandet är >1 även för

exponenter >4 medan det inom övriga

regioner endast inträffar för R-vägarna. Det-

ta förlopp hos kurvan är en följd av en större

andel axeltryck >10 ton vilka alltså är

proportionellt betydligt fler i det norra

området.

Sammanfattningsvis kan sägas att trafi

kens sammansättning med avseende på axel-

trvck är någorlunda homogen inom Sverige
på en viss vägtyp (frånsett E-väg i norr)

medan de mellan olika vägtyper föreligger

klara skillnader.

Fordonsekvivalentfaktorer

För beräkning av fordonsekvivalentfaktorer

(PEF) har det totala antalet standardbelast-

ningar för en viss fordonstypi respektive

mätpunkt beräknats för olika exponenter

och med referensaxeltrycket 10 ton. Däref-

ter har summan dividerats med antalet regist-

reringar varigenom FEF erhålles. Denna är

alltså ett uttryck för hur många standardbe-

lastningar den aktuella fordonstypen i ge-

nomsnitt motsvarar.

[figur 6.4.3 har de olika fordonstypernas

axelkonfigurationer och typbeteckning redo-

visats. I figur 6.4:4 visas ett exempel på

beräknade FEP.

1Här har förutsatts att axeltryeksfördelningen
inom respektive intervall (bredd 0,5 ton) är ensar

tad. Därutöver har det aritmetiska medelvärdet
inom intervallen bedömts vara en tillräckligt god
approximation emedan intervallbredden endast är
0,5 ton.
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Fig. 6.4:2 Förhållandet mellan antalet standardbelastningar för olika exponenter (NX) och N4 för olika

regioner och vägtyper. N4 = 1.

Variation of traffic load index with the exponent (NX) in the power law. N4 : 1_

138 NU A 1977:3



Förteckning Över fordons/(oder

Singelaxel betecknas med 2

Boggieaxel betecknas med 45

Kort axelavstånd < 3,3 m

betecknas med K

Lång axelavstånd > 3,3 m

betecknas med L

Gäller dragbilen

 

 

 

Beteckning

(2 ax Personbilar

2 ax Lastbilar K 22K

Lastbilar L 22L

J(Lastbilar 222K
Lastbilar 222L

3 axå Lastbilar 245L

övriga K

Lövriga L

r 2222L

4 axl 2245L

övriga K

Lövriga L

( 24522L
24545L

5 ax? 22245L

övriga K

_övriga L

245245L

6 ax övriga K

övriga L_

2454522

7 ax övriga K

övriga L

 

Symbol Typkod
10)

1 17 21

" 'To 2 2

7 1° - 1r 31

t 6° * " 32

1- r1r 34
35

36

1r 1P1r t 42

t 1#*- 11t
44

1 1r1° -1r
47

48

1r 1ri>t 1r 52

s -r19 -1rt' 54
1r 1O1f t1r 55

57

58

$' I1PWr 11r 62

63

64

t -t1P -t1 *t- r 72

73

74

80

[fig. 6.4:3 Olika fordonstypcrs axelkon gurationer och typkoder.

Vehicle categories, axle arrangements and type codes
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lz'xpoucnt **25 **30 **3.5 **4.0 **4.5 **5.0 Antal
Fordonstyp

21 0.04274 0.02266 0.01244 0.00703 0.00408 0.00242 82
22 0.48372 0.42769 0.39609 0.38175 0.38050 0.39010 976
31 0.03273 0.01634 0.00857 0.00468 0.00263 0.00152 26
32 0.79982 0.70128 0.63331 0.58576 0.55222 0.52858 214
34 1.05507 0.92725 0.83429 0.76692 0.71865 0.68489 50
42 0.91749 0.83367 0.79722 0.79623 0.82493 0.88137 237
44 0.69788 0.57276 0.48957 0.43427 0.39855 0.37745 50
46 1.01304 0.85520 0.74219 0.66005 0.59955 0.55447 7
47 0.03883 0.01979 0.01081 0.00624 0.00376 0.00233 21
52 3.58810 3.57977 3.62375 3.71564 3.85407 4.04025 218
53 0.85620 0.60612 0.43016 0.30603 0.21825 0.15602 1
54 1.95330 1.75400 1.61699 1.52956 1.48334 1.47301 18
56 0.60800 0.46329 0.37184 0.31458 0.28061 0.26368 53
62 4.20171 4.16736 4.19586 4.28036 4.41711 4.60477 47
64 3.56407 3.40212 3.29040 3.21731 3.17450 3.15596 1
73 0.16494 0.09592 0.05782 0.03589 0.02283 0.01482 3
74 1.32385 1.07866 0.89627 0.75580 0.64461 0.55465 ~ 4
80 0.00100 0.00045 0.00020 0.00009 0.00004 0.00000 8

EN 2017.9 1889.8 1827.4 1814.2 1841.0 1903.3 2016

Antal axlar = 6097
(1.I~')10 (exp = 4) = 0.90

Fig. 6.434 Beriiknade151115. Norra regionen, vagtyp li.

Vl ÄF (Vehicle I:"qvivalency Factors). North region, l-Äuropean artery.

[ figur 6.4:5 har för exponenten 4 FEF

uppritats regionvis för några vanliga fordons-

typer. Härav framgår att variationen mellan

olika vägtyper inom samma region kan vara

mycket stor. En intressant iakttagelse är

[: -vägarna. [ mellersta och södra regionen är

FEF i stort sett minst för alla fordonstyper

på nämnda vägtyp medan i den norra regio-

nen faktorerna för typ 52 och 62 är mycket

stora på samma typ av väg. Intressant är

också den stora skillnaden mellan typerna 52

och 56, båda 5-axliga, vilket gäller generellt

inom alla områden och på alla vägtyper.

För att erhålla det genomsnittliga antalet

standardbelastningar per axel divideras FEF

med antalet axlar. Detta mått ger en direkt

bild av eventuella skillnader i genomsnilllzgt

ekvivalwzt axeltryck mellan olika fordonsty-

per. Faktorerna iji'gur 6.435 har behandlats
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Fig. 6.4:5 Fordonsckvivalcnsfaktorcr för några vanliga fordonstyper (exp=4), (se figur 6.4:3)

Vlilfzs of various vehicle typos, exponent value = 4, (sec figure 6.413)
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på detta sätt och uppritats ifigur 6.4:6 efter

vägtyp. Man iakttager att kurvorna rätats ut

påtagligt på E-vägarna utomi region norr

där, av här särbehandlade typer, typerna 52

och 62 väl utnyttjats i fråga om lastvikt. Om

Standardbelastningar/axel

 

 

A
1.0 Lr

.5 .b

0 L

1.5 __

1.0 __

.5 __

'li-

0 .l_

1.0 d_

. 5 .H.

0 J-

1.0 "

.5

lr

o JL. 
 

Vägtyp E

kurvorna vore horisontella räta linjer, skulle

detta innebära att de olika fordonens ned-

brytningseffekt bestämdes enbart av antalet

axlar.
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Fig. 6.4:6 Genomsnittligt antal standardbelastningar/axel för några vanliga fordonstyper, (se figur 6.43).
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Number of standard loads per axle at some frequent vehicle types, (see figure 6.423).
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I figur 6.4:7 har medelvärdet inom respek-

tive vägtyp och ett riksgenomsnitt uppritats.

Kurvornas geometri överensstämmer väl me-

dan variationen mellan vägtyper är stor. För

att illustrera detta antas en trafikvolym på

6 000 fordon d v s 1 000 fordon vardera av

de här behandlade typerna. Antalet stan

dardbelastningar på de olika vägtyperna skul-

le härvid bli

Väglyp N Avvikelse, %

E 6090

R 12890 +112

Lp 10590 + 74

L 6610 + 9

Resultatet är överraskande. Mot det här

resultatet kan invändas att det endast avser

vissa fordonstyper samt en mätperiod av en

vecka i tre punkter för respektive vägtyp.

Beträffande fordonstyperna representerar de

sex valda typerna den helt övervägande delen

av trafikvolymen och det i figur 6.4:7

redovisade resultatet är grundat på ett i de

flesta fall mycket stort antal vägningar enligt

följande

Vägtyp Fordonstyp

22 34 42 52 56 62

E 2674 327 1306 1497 184 711

R 1601288 376 311 104 211

Lp 1156 348 96 81 85 51

L 963 162 65 56 20 14

Standardbelastningar/axel

vars summa är 12 687 vilket är ca 80 % av

det totala antalet vägningar (16 018) i urVa

let.

Beträffande de i gur 6.4:7 redovisade

medelvärdena för olika vägtyper är dessa

beräknade ur medelvärdena för respektive

mätpunkt vilket i strikt mening är oriktigt.

Dock blir felet litet emedan antalet vägning-

ar i respektive punkter för viss *vägtyp är av

ungefär samma storleksordning.

Jämförelse med finska anvisningar

[ de finska dimensioneringsbestämmelserna

[21] har en viss differentiering av fordonsty-

per gjorts för beräkning av antalet 10-tons

standardbelastningar:

Pbra onstyp Faktor

Typ ]. Person- och paketbilar 0,0003

Typ 2. Bussar 0,3

Typ 3. Lastbilar utan släp 0,6

Typ 4. Dzo med halvt släp 1,3

Typ 5. Dzo med helt släp 1,6

Någon differentiering mellan typ 2 och 3

har ej gjorts vid de i denna rapport behandla-

de vägningarna. Dock förekommer typ 2

med stor sannolikhet så sällan, att en jäm-

förelse ej påverkas i särskild grad. I tabell

6.4.2 redovisas de i denna studie erhållna

faktorerna (exp = 4) jämsides med de enligt

de finska anvisningarna för jämförbara for-

donstyper.

 .

  

o Lf
":

      

 

  värde 

22 34 42 52
åFordons typ

56 62

Fig. 6.4:7 Genomsnittligt antal standardbelastningar/axel för olika vägtyper samt riksmedelvärde för någ-
ra vanliga fordonstyper (exp=4).

Number of standard loads per axle at different types of roads and nationwide mean for some
frequent vehicle types (exponent = 4).
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Tabell 6.4:2 Jämförelse mellan beräknade

ekvivalentfaktorcr och faktorer enligt finska

anvisningar.

Comparison between calculated equivalency
..y _ . .

factors and factors according to F1nnish

recommendations.

 

 

 

Väg Typ Faktor

WP
Sv l i Sv ["i

li 22, 34 0,37

R » 0,66 _

l,.p ,» 3 0,45 O D 2 0'6

L. ,, 0,60

la 32,44,46,54 0,68

R ,, 1,75
Lp 4 1 30 1,21 1,3

l »» 1,10

li, 42.52.5662 1,34

R »» 2,86
Lp 5 2,26 1,93 1,6

L »» 1,27
 

Utfallet för de svenska vägtyperna inbör-

des är naturligtvis helt i linje med vad som

framgått tidigare. Överensstämmelsen mellan

medelvärdet för de olika vägtyperna och de
finska faktorerna är dock god. Någon faktisk

skillnad i genomsnittliga axeltryck mellan de

två länderna kan ej antas föreligga på grund-

val av denna studie.

Jämförelse med engelska anvisningar

[ de engelska anvisningarna [22] anges för

olika vägtyper hur antalet standardbelast

ningar (referensaxeltryck 8,2 ton) skall beräk-

nas ur trafikprognoser. Där anges genom-

snittligt antal axlar och antalet standardbe-

lastningar/axel i genomsnitt för kommersiel-

la fordon. Produkten därav blir en genom-

snittlig fordonsekvivalentfaktor för hela det

kommersiella fordonsbeståndet.

Motsvarande faktorer har med uppdelning

på vägtyper beräknats för det i denna studie

behandlade materialet. l tabell 643 har de

sålunda erhållna värdena förtecknats jämte

de enligt Road Note 29.
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Tabell 6.4.3 Faktorer för beräkning av anta-

let standardbelastningar enligt Road Note 29

jämförda med de i denna studie beräknade.

(Faktorerna enligt RN 29 korrigerade för re-

ferensaxeltrycket 10 ton).

Factors for calculation of the number of

standard loads according to Road Note 29

compared with those in this study calculated.
(The factors according to RN 29 corrected

for the reference axle weight 10 tons).

 

Axlar per Standard Standard-

 

kom. axl. per axl. per
fordon komaxel kom.

fordon

Motor och
huvudvägar
dim. för 1000
kom.fordon 2 7 0 18 0 49
per dag i var-
dera rikt-

ningen
RN 29 Vägar dim.

för 250
1000 kom.
fordon per 2,4 0,14 0,34

dag i vardera
riktningen

Andra all-

männa 2,25 0,09 0,20
vägar

li 3,6 0,19 0,68
R 3,2 0,35 1,11

Lp 2,9 0,25 0,73
L 26 0,18 0,47
 

Ur tabellen framgår att de svenska fakto-

rerna genomgående är större. Det framgår

också att trafiken på både R- och Lp vägari

genomsnitt är tyngre än på vägar typ E. Rent

subjektivt tycker man att den tyngsta

trafiken går på de största vägarna vilket

dock icke alls styrks av denna studie.
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Mätningar hösten 1975

Som tidigare nämnts utfördes ej trafikräk-

ningen och axeltrycksmätningen samtidigt i

respektive mätpunkt vid detta tillfälle varför

några PEF ej kan beräknas ur detta material.

Däremot kan man med smärre approxima-

tioner undersöka om det totala antalet stan-

dardlaster för en given fordonstypfördelning

förändrats och om så är fallet i vilken

riktning. Följande tillvägagångssätt har an-

vänts:

1. Antalet axlar vid trafikra'kningen har be-

räknats.

2.Antalet mätta axeltryck i olika intervall

har proportionerats enligt axeltrycks-

spektrat så att summan blir lika som

under 1.

3. Det viktade medelvärdet av FEF för R vä-

gar har använts för att beräkna antalet

standardbelastningar för den_fbra'onstyp-

fördelning som erhållits vid trafikräkning-

en.

4. Antalet standardbelastningar för det enligt

2. proportionerade axeltrycksspektrat har

beräknats (exp == 4). Därvid har både det

aritmetiska och fyra potensl -medelvärdet

inom repsketive axeltrycksintervall an-

vänts.

Resultatet av jämförelsen blir härvid:

Riksväg 67, Västerås N10 Avvikelse, %

Trafikräkning 8560

Axeltrycksmätning,

fyrapotens medel-

värde 4492 47 ,5

Dzo aritmetiskt

medelvärde 3993 - 53,4

Riksväg 234, Edsvalla N10 Avvikelse, %

Trafikräkning 1340

Axeltrycksmätning,

fyrapotens-medel-

värde 822 3 8,7

Dzo aritmetiskt

medelvärde 736 45,1
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Förutsättningen för denna jämförelse är

att fördonstypsfördelningen varit densamma

under trafikräknings- och axeitrycksperio-

den. Detta är knappast helt korrekt men

felet är sannolikt litet.

Antalet standardbelastningar beräknade ur

axeltrycksmätningen blir endast ca. 60 % av

vad som erhålles vid användning av FEF på

trafikräkningsmaterialet. Detta beror på en-

dera av två saker antingen är det genom-

snittliga axeltrycket betydligt lägre i dag än i

mitten av 60-ta1et eller har de tidigare
vanligaöverlasterna försvunnit. Ifigur 6.4:8
har axeltrycksfördelningen dels för mätning-

arna 1975, dels för de tidigare mätningarna

(medelvärde av R90, R55 och R26) uppri-

tats. Härur framgår att axeltryck över 10 ton

är sällsynta i dag. Dessa förefaller ha flyt-

tats till området 6 10 ton där andelen är

betydligt större än vid 60-talsmätningarna.

Detta antyder att den stora skillnaden i

antalet standardlaster ej beror på att det

genomsnittliga axeltrycket påtagligt minskat

utan att axeltryck > 10 ton i stort sett

försvunnit. Detta styrks av en beräkning av

det genomsnittliga axeltrycket, vilket resul-

terar i följande:

Medelaxeltryck,

ton

R-vägar, 1965 1966 5,7

R67, Västerås, 1975 5,2

R234, Edsvalla, 1975 5,6

Effekten i antalet standardlaster blir dock

stor av de nämnda överlasterna på grund av

ekvivalensfaktorns snabba tillväxt enligt fy-

rapotensregeln.

1)

 

L 1. L !.
(J)+(' !) l

( 10 2 10 )4
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Antal axeltryck, %
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6.4.5 Slutsatser

Vid dimensionering erfordras bl a kännedom

om den trafikbelastning som den aktuella

vägen kommer att utsättas för under sin

livstid. Den ackumulerade trafikbelastningen

uppskattas härvid ofta i Sverige ur trafik-

prognoser och en lastbilsfaktor, LF . Denna

faktor är lika med det antal standardbelast-

ningar s k kommersiella fordon i genomsnitt

motsvarar (beräknade enligt fyrapotensre-
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 R-vägar, medeltal

(1965 1966)

R 67, Västerås

(1975)

R 234, Edsvalla

(1975)

Axeltryck, ton

16 18 20

Fig. 6.4. 8 Axeltrycksfördclning på R-vägar 1965-66 och1975.

Axle weight distributions on national highways 1965-66 and 1975

geln) och varierar något mellan olika vägty-

per. För Europavägar (vägtyp E) och riksvä-

gar (vägtyp R) användes schablonvärdet

a», 0.6 medan på länsvägar (vägtyp Lp och L)

faktorn är % 0,4.

I Finland göres en viss differentiering

mellan fordonstyper medan man i Norge

antar att axeltryckspektrat har ett visst

utseende avhängigt av det tillåtna axeltryc-

ket på vägen. Underlag för beräkning av
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trafikbelastningen under dimensionerings-

perioden erhålles ur trafikprognoser liksomi

Danmark där sådana lägges till grund för en

uppskattning av antalet ekvivalenta 10 tons

axlar.

Denna studie har väsentligen inriktats på

att dels undersöka betydelsen av exponen-

tens storlek på det samlade antalet standard-

belastningar för aktuella axeltrycksfördel-

ningar dels att beräkna fordonsekvivalentfak

torer (PEF) för de vanligaste fordonstyperna

och studera deras eventuella geografiska och

lokala variation. Användning av FEF som

underlag för beräkning av trafikbelastningen

är naturligtvis ett finare instrument än LF

emedan jördonslypsfördelningen kan vara

såväl geografiskt som lokalt betingad.

Studien har lämnat en del intressanta

resultat av 'vilka särskilt må nämnas:

exponentens storlek i intervallet 3,5 5 är

utan betydelse för det samlade antalet

standardbelastningar

i 5 av de 12 behandlade mätpunkterna är

den to m betydelselös i intervallet 2,5 5

- variationen igenomsnittligt axeltryck mel-

lan olika fordonstyper är avsevärd på

vägtyp R, Lp och L. Även mellan nästan

identiska fordonstyper kan skillnaden vara

mycket stor

i den nordliga regionen är FEF på vägtyp

E betydligt större än på motsvarande

vägtyp i den mellersta och södra regionen.

det genomsnittliga axeltrycket är i stort

sett lägs! på vägtyp E

-- god överensstämmelse erhålles med jäm-

förbara finska faktorer

_ FEP tillämpade på mätningar 1975 ger ca

60 % fler standardbelastningar än konven-

tionell metodik. En studie av orsaken visar

att medelaxeltrycket 1975 i stort sett är

detsamma som 1965 66 beroende på att

andelen axeltryck mellan 6 och 10 ton

ökat avsevärt på större axeltrycks (>10

ton) bekostnad.

De här nämnda punkterna antyder (med

reservation för att mätningarna icke är dags-

aktuella) två särskilt intressanta saker nämli

gen
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a) vid beräkning av trafikbelastningen för

dimensioneringsändama'l har . exponenten i

axellastpotensregeln ingen påtaglig be-

tydelse inom det intervall som diskussion-

en om exponentens storlek i allmänhet

avser.

b) användning av regionala FEF vid beräk-

ning av antalet standardbelastningar ur

registrerade fordonstypsfördelningar skul-

le i många fall ge helt olika antal beroende

på region och vägtyp än om genomsnittli-

ga riksfaktorer tillämpas. Betydelsen av

detta för dimensioneringsresultatet kan

dock icke bedömas generellt emedan er-

forderlig ökning (minskning) av överbygg-

nadstjockleken är beroende av storleks-

ordningen på det dimensionerande antalet

belastningar. Därutöver är betydelsen av

en variation i denna parameter relativt

andra ingångsparameterar vid dimensione-

ring obekant.

Slutligen må nämnas att de här erhållna

fordonsfaktorerna har använts i ett räkne-

exempel i avsnitt 6.6 avseende olika fordons-

typers kostnadsansvar.

6.5 Systemteknisk dimensjonering og reha-

bilitering

6.5.1 [rmledning

Ved dimensjonering og vedlikeholdsplan-

legging av vegoverbygninger må faktorer som

trafikk. klima, materialer og ikke minst

okonomi tas i betraktning.

De siste ti-årene har det vaert drevet en

intens forskning for å komme frem til bedre

dimensjoneringsmetoder og vedlikeholdspro-

sedyrer. Denne forskningen har vist at for å

kunne ta hensyn til alle involverte faktorer

på en tilfredsstillende måte, har en måttet

anvende systemtekniske metoder ( systems

engineering ).

Systemteknikk innebaerer at kjente teorier
og erfaringer blir ordnet på en systematisk

måte og i en logisk rekkefolge slik at

samspillet mellom gitte forutsetninger og de

involverte faktorer i storst mulig grad simu-

lerer virkeligheten.

147










