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FÖRORD

Vid ett möte på VBv vid Vägverkets huvudkontor i Borlänge i februari

1987 diskuterades nödvändiga förändringar i BYA-84 för att möta

kommande bruttovikts- och boggielasthöjningar.

Vid mötet uppdrogs åt undertecknad att utarbeta och skriftligt redovisa

ett förslag till nya trafikklassgränser. Efter önskemål från VBv redo-

visas förslaget här in extenso.

Beträffande förslaget till ny klassindelning (sid 7) har VBv sedermera

slopat klasserna II och III. Detta innebär att den lägsta trafikklassen nu

täcker intervallet 0-100 tunga fordon/dygn med en överbyggnad mot-

svarande tidigare klass IV a. Förslaget är utmärkt och behöver ej

motiveras närmare. I kombination med av VBv i övrigt vidtagna

förändringar (sammansättningen av bär- och förstärkningslager resp

"nedtryckning av sanden") är BYA nu bättre rustat att möta den

närmaste tidens krav på vägars bärighet.

Linköping i juli 1988

Lennart Djärf
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1 TEKNISKA KONSEKVENSER AV EN HÖJNING AV

TILLÅTNA LASTER

De tekniska konsekvenserna av en höjning av tillåten axellast är i första

hand tre:

a) Ökade päkänningar i vägens ytskikt till följd av ökade ring-(kontakt-

tryck)

b) Ökade päkänningar på djupet till följd av ökade laster samt

c) Ökade horisontella påkänningar från fordonets drivaxel(-lar)

Kommentarer

 

Punkt a

Belastningen per hjul i fallet parhjulsmontage ökar från 2 till 2.25 ton

(20 till 22.5 kN) vid en ökning av boggielasten från 16 till 18 ton.

Emedan ringtrycket i ett däck - för att uppnå största möjliga livslängd

- skall vara anpassat till däcksbelastningen kan ringtrycken förväntas

öka. En oberoende förfrågan till "folk i branschen" ("däckman" på VTI,

gummiverkstad respektive branschorganisation) om storleksordningen på

denna ökning antydde att den skulle kunna ligga vid ca 1 kg/cm2

(kontakttrycksökningen skulle därvid bli ca 0.7 kg/cmz). Detta tyder på

att sambandet däcksbelastning/ringtryck är direkt proportionellt (13 °/o

ökning av lasten kräver motsvarande ökning av ringtrycket - 2000 till

2250 kg => + 13 %, 7 till 8 kg/cmz => +14 % alternativt 8 nu

9 kg/cm2 :> + 13 °/o etc).

Denna ringtrycksökning ger vid tunn beläggning (ca 40 mm) minskad

livslängd för beläggningen samt ökade päkänningar i bär- (ca 13 °/o) och

förstärkningslagret (ca 6 0/o) vilket ökar risken för permanenta deforma-

tioner i dessa lager.

Även vid tjock beläggning (ca 12 cm) reduceras livslängden för belägg-

ningen, dock i mindre utsträckning än i fallet tunn beläggning. Risken



här är större för ökade plastiska deformationer under varma sommar-

dagar, vilket endast kan motverkas genom stabilare beläggningsmassor

(större sten, hårdare bindemedel, lägre bindemedelshalt, modifiering av

bindemedlet - större sten ökar emellertid risken för separation,

minskad bindemedelshalt försämrar utmattningsegenskaperna, hårdare

bindemedel har sämre lågtemperaturegenskaper etcl). Även påkän-

ningarna på den obundna delen av bärlagret ökar - dock i mindre grad

än vid tunna beläggningar (ca 5-8 % varav den högre siffran under

varma sommardagar till följd av låg styvhet hos beläggningen).

Punkt b

Till följd av de ökade lasterna ökar påkänningarna på förstärknings-

ägg med ca 5 % såväl vid tunn som 9% beläggning medan påkän-

ningarna på bärlagret ökar med samma storleksordning vid tjg_ belägg-

ning (vid tunn beläggning sker ingen förändring emedan ringtrycket här

är avgörande). Påkänningarna i undergrunden ökar med ca 10 % såväl

vid tunn som tjock beläggning.

Anm.

För beläggningstjocklekar mellan "tunn" och "tjock" kan de procentuella

ökningarna av påkänningarna i olika lager interpoleras linjärt mellan de

procentsiffror som ovan angivits under punkt a) och b) medan de för

beläggningar tjockare än 12 cm kan antas vara desamma som för

tjockleken 12 cm. I båda fallen medför detta en extra säkerhet.

Punkt c

De ökade horisontella påkänningarna från fordonets drivaxel (tågvikts-

ökning från 51.4 till 60 ton) kan beräknas teoretiskt om förändringen i

horisontalkraft kan uppskattas. Skadligheten av dessa ökade påkän-

ningar - om det över huvud taget är av betydelse - är dock svårt att

kvantifiera. Emellanåt kan man dock i vägbeläggningar påträffa korta,

tvärgående sprickor i hjulspåren, vilkas uppkomst kap bero på ovan

nämnda påkänningar (de kan också härledas till longitudinella dragpå-

känningar inducerade i beläggningens ytskikt framför ett rullande hjul).



Mätningar av dragtöjningen i beläggningars underkänt visar hur som

helst att töjningarna är påtagligt större under driv- än under löpaxeln

(Nardo).

Avslutningsvis under stycket "Tekniska konsekvenser av enhöjning..."

kan nämnas att höjningen av tillåten bruttovikt endast är av intresse

med avseende på stabiliteten i undergrunden (vägen stjälper). Detta är i

och för sig ett geotekniskt problem men ökningen av bruttovikten med

(knappt) 9 ton kan ändå sägas vara banal i det sammanhanget.

2 UTNYTTJANDE AV NYA AXELLAST- OCH BRUTTO-

VIKTSBESTÃMMELSER

Konsekvenserna av en höjning av tillåtna axellast- och bruttoviktsbe-

stämmelser är - förutom vad som sagts under punkt 1 ovan - beroende

av i vilken utsträckning de nya, högre lastbestämmelserna kan unyttjas

vid transport av olika godsslag.

De varugrupper inom vilka man direkt kan utnyttja högre lastvikter är

vid transporter av jord, sten, grus, sand etc, rundvirke inklusive sågade

trävaror och vissa jordbruksprodukter såsom spannmål och rotfrukter

("lådflak"). På något längre sikt kan tanktranSporter (mjölk, oljor,

cement) utnyttja ökade tillåtna lastvikter i full utsträckning.

De ovan nämnda varugruppernas andel av godstransportarbetet - ut-

tryckt i N lg-kilometer - är ansenlig och kan enligt en utredning av

undertecknad (Opublicerad) uppskattas vara i storleksordningen 70 °/o av

det totala antalet NIC-kilometer. Utvecklingen av tranSporter med

dessa varuslag har dock varit nedåtriktad under senare år (för bygg- och

anläggningstranSporter under 10 a 15 år). Detta av följande skäl:

- Byggandet har legat och ligger på en låg nivå (tranSporter av jord,

sten, grus, cement etc)



- Oljeförbrukningen har sjunkit (kraftigt)

- Inom jordbruket pågår - och kan förväntas fortsätta i accelererad

takt - neddragningar för att minska alla "berg".

Beträffande rundvirkestranSporternas utveckling är svårare att sia

(importandelen kan öka till följd av avverkningsmotståndet bland

privata skogsägare - denna import havsflottas dock huvudsakligen och

berör således ej det svenska vägnätet).

Förutom vad som ovan sagts kan tilläggas att en icke ringa andel av

transporterna med dessa godsslag i dag utföres med singelaxlade (berörs

ej av höjningen) fordon och släp (tanktranSporter) och långboggiesläp

(tanktransporter, rundvirke och jordbrukstransporter). Beträffande lång-

boggiesläpen, se vidare kapitel 3.

Sammanfattningsvis kan sägas att en bedömning av att antalet

NIC-kilometer som på kort sikt kan utnyttja den högre normal-

boggielasten på 18 ton ej överstiger 50 % av det totala antalet N lo-ki-

lometer sannolikt ej är underskattad.

Emellertid bör erinras om att dessa tunga tranSporter i högre grad än

den "lättare" fjärrtrafiken berör det regionala och lokala vägnätet

(länsvägnätet) som oftare hamnar i de lägre trafikklasserna vid över-

byggnadsdimensioneringen (tunnare överbyggnad)l

Med ökad boggielast ökar lasten på fordonets framaxel. Hur stor denna

ökning blir är beroende av lastens tyngdpunkt men kan i genomsnitt

bedömas bli ca 30 % av lastökningen på boggien dvs i absoluta tal

maximalt ca 700 kg (max ca 9 % ökning av framaxellasten). Betydelsen

av detta reduceras dock av att frekvensen framaxlar är lägre än för

boggieaxlar totalt sett (inkl släp- och påhängsvagnar).



3 FORDONS- OCH SLÃPVAGNSPARKENS FÖRÄNDRING

Utöver vad som ovan sagts under punkt 1 och 2 om konsekvenserna av

en höjning av tillåten boggielast och bruttovikt är fordons- och släp-

vagnsparkens förändring (anpassning till de nya lastbestämmelsema) av

intresse.

I dag gällande bruttoviktsbestämmelse på 51.4 ton har lett till en

mycket kraftig ökning av släpvagnar med långboggie (axelavstånd 22 m)

emedan man med denna typ av släpvagn i kombination med en treaxlig

lastbil har en mindre outnyttjad lastkapacitet än vad fallet är med ett

fyraxligt släp. Detta kan illustreras med följande figur:

 

  

7 16 10 10 10

l *l l lr 2 53 TON (fear.)
0 00 0 O O outnyttjad kapacitet 1,6 *ron

7 16 16 16

l *l l lr I 55 TON (teor.)
0 00 00 00 outnyttjad kapacitet 3,6 ton

Tran5portörens val av axelkonfiguration på släpet är självklart främst

utifrån skatteskäl och antal däck (stor kostnadspost).

Ur vägskadesynpunkt har denna utveckling varit ogynnsam. Nedbryt-

ningsarbetet (N10) per ton nxttolast för släpet med långboggie är ca

50 % större än för släpet med dubbelboggie.



Hur kommer då de nya viktbestämmelserna att inverka på de två

ekipagen ovan? Följande figur kan illustrera detta:

8 18 10 10 10
l l l l l 2 56 TON (max)
o_öo o__'öo

8 18 17 17
l l l l 2 60 TON
ö 56W

Figuren talar för sig själv; på sikt kommer de treaxliga släpen att

ersättas med fyraxliga (en anpassning som redan lär ha påbörjats).

Detta är en gynnsam utveckling för väghållaren emedan han härigenom

även kan sägas få ta del av den s k tandemeffekten (tandemeffekten:
10 ekv

<:>

bruttoviktsbestämmelsen kommer sannolikt även trippelaxlarna att öka,

'18 trots att två 9-tons singelaxlar NL3XN10). Med den nya

vilket också är positivt ur vägpåverkande synpunkt uttryckt som ned-

brytningsarbete 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

lastbestämmelserna att antalet turer för att transportera en viss

godsmängd från punkt A till punkt B kommer att minska. Storleksord-

ningen av denna minskning illustreras av följande exempel:



 

 

 

Nulöge

7 16 14,2 14,2

1 l l l
6' 00 00 00

Tjänstevikt: 10 ton 9 ton El 51 A TON

Nyttoldst: 13 *ron 19,4 ton '

Framtid:

8 18 17 17

l 1 1 1
0 00 00 00

Tjänstevikt: Antds oförändrad )2 60 TON

Nyttoldst : 16 ton 25 ton

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

Detta innebär att var 5:e tranSport ej behöver utföras dvs antalet turer

reduceras med 20 %.

4 JUSTERING AV BYA:S TRAFIKKLASSER PÅ KORT SIKT

Ovan har framgått att de aviserade nya lastbestämmelserna kommer

att medföra både positiva och negativa konsekvenser. Det positiva är i

första hand den förväntade förändringen av fordons- och släpvagns-

parken och ett mindre antal fordon på vägarna medan det negativa i

första hand är de ökade påfrestningarna på vägnätet. Alarmerande är

att - i det senare fallet - den lågtrafikerade delen av vägnätet är mest

utsatt emedan detta vägnät redan i dag är "kritiskt" mot bakgrund av

den historiska utvecklingen på ringtryckssidan.



Hur ska då BYA:s trafikklasser justeras? På "svaga" vägar ökar skadlig-

heten relativt sett mer med axellasten än på "starka" vägar. Detta

motiverar användandet av en högre axellastexponent i det förstnämnda

fallet. Laboratorieprovningar på olika häll på obundna material antyder

t o m att endast de största lasterna (ringtrycken) är av intresse med

avseende på påkänningarna i dessa material. Konsekvenserna av detta i

samband med dimensionering av överbyggnader är ej enkla, varför

denna fråga måste lämnas utanför här aktuellt sammanhang. (Använ-

dandet av en mycket hög exponent - exempelvis 15 - medför att man i

praktiken bör gå in med någon av destörsta förekommande axellasterna

vid dimensioneringen dvs - paradoxalt nog - med en överlast!)

Emellertid har här efter rannsakning av eventuella kunskaper och sunt

förnuft och med beaktande av N W Lister's analys av axellastexponenter

på svaga, medelstarka och starka AASHO-sträckor (OECD, Paris 1977)

och med beaktande av vad som ovan sagts (kapitel 1-3) utfallet blivit

att justering av BYA:s trafiklastgränser på kort sikt skall göras med

exponenterna 8 till 2 från vänster till höger sålunda:

 

n III IVa IVb v VI v11

Nuv 0-50 50-100 100-250 100-500 500-1500 1500-3000 >3000

Exp 8 8 8 6 4 (2) -

Just 0-20 20-40 40-100 40-250 250-1000 >1000 -

 

Härutöver föreslås att bärlagrets tjocklek i trafikklasserna I-III ökas till

15 cm i fallet med massabeläggning för att ett bättre underlag för

beläggningen skall erhållas. I trafikklass IVb föreslås det bitumenbundna

gruset (AG) ersättas med motsvarande antal kg/m2 asfaltbetong (AB).

Trafikklass VII lägges till handlingarna.

Beträffande den föreslagna ökningen av bärlagrets tjocklek från 11 till

15 cm i trafikklass I-III vid massabeläggning kompenserar detta i stort

sett de ökade påkänningarna på förstärkningslagret och i undergrunden.

Ökningen av påkänningarna på bärlagret (ca 13 %) kvarstår dock eme-



dan det på kort sikt ej avses att vidtagas några förändringar av

beläggningstjocklekarna (i fallet ytbehandlingar blir ökningen av påkän-

ningarna ytterligare något större). Emellertid har ju detta kompenserats

av den föreslagna nya trafikklassindelningen. (Intuitivt känns det dock

som att "de tunna beläggningarnas tid" i stort sett är förbi - alternativt

Ökade krav på underlaget - mot bakgrund av ytterligare ökade ring-

tryck).

5 AVSLUTANDE KOMMENTAR

Om problemet med tunna beläggningar (#40 mm):

Som bekant erhålles maximal töjning i en beläggnings underkant om

beläggningstjockleken är 65 å 70 mm. I USA sägs att denna "kritiska"

tjocklek ligger vid 2" (ca 50 mm). Detta är lika riktigt och förklaringen

är att den "kritiska" tjockleken är beroende av belastningsytans radie

"r", vilken blir mindre i USA till följd av att den tillåtna axellasten är

lägre, 18 kips (738.2 ton). Vid tjocklekar mindre respektive större än

denna "kritiska" tjocklek minskar dragtöjningen. Detta har i en ame-

rikansk rapport tagits till intäkt för den - i mitt tycke - absurda

slutsatsen att vid mycket tunna beläggningar (det föreslås på fullt

allvar att endera skall beläggningarna vara <lå", ca 37 mm eller >3", ca

75 mm) föreligger inga problem med dragtöjningar av ensådan storleks-

ordning att utmattning (sprickor, krackelering) inträffar. Detta är

riktigt utifrån det sätt på vilket trafikbelastningen behandlas - man går

in med en referensaxellast, vilken regelmässigt sätts lika med den

tillåtna lasten och transformerar bidragen från övriga axellaster till

denna referenslast. Denna referenslast ger en kontaktyta vars area

(belastningsradie) är så stor att tunna beläggningar hamnar i övergångs-

zonen mellan platta och membran (beläggningen uppträder inte som ett

"eget" skikt). En YlG-beläggning ger på detta sätt i många fall

(beroende på krökningen) tryck i hela tvärsnittet under lasten!

Emellertid kan ett typiskt axellastspektrum se ut så här:
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Frekvens
A

       

_4/ >Axellast

2 4 6 8 10 12

Om det nu tänkes att man vid beräkningarna av dragtöjningen i en tunn

beläggning gick in med en lägre axellast (mindre kontaktyta) borde ju

resultatet utifrån vad som tidigare sagts bli större töjningar emedan

beläggningen då åter mer skulle fungera som en platta (ett "eget" skikt)

och mindre som ett membran.

I nedanstående figur redovisas sådana beräkningar, vilket väl speglar

diskussionen ovan (beräkningarna utförda runt år 1980 varför bak-

grundsdata saknas) men av figurtexten framgår att överbyggnaden är en

GBÖIIE dvs en 40 mm:s beläggning). Resultatet enligt figuren kan

diskuteras i vissa avseenden men är i princip giltigt. (Van Vuuren,

Sydafrika lär vid ett symposium i Schweiz 1983 privat ha yttrat - något

förbryllad - att han vid töjningsmätningar på tunna beläggningar regi-

strerat större töjningar när han minskade axellasten. Det var uppenbar-

ligen ingen felmätning!)
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De tunna beläggningarna är naturligtvis också de beläggningar där

skillnaden mellan verkliga påkänningar från ett rullande hjul och

teoretiska beräkningar av statisk karaktär är störst. Exempelvis kan

man vid fallviktsmätningar på tunna beläggningar konstatera att ned-

sjunkningen till och med kan vara negativ ett stycke bort från belast-

ningsplattan när nedsjunkningen i centrum är max. Detta beror på

fördröjningen av den deformationsvâg som exciteras vid stöten. Denna

upptryckning är härtill sannolikt större framför ett rullande hjul och ger

hur som helst upphov till stora dragpåkänningar i ytan, vilka ej fångas in

vid teoretiska beräkningar, se figur nedan.



12

 

     




