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Referat

I detta meddelande beskrivs det system som används för bestämning av fordonskoder från och med år

1995. Koderna ingår i PREC95, ett program för bearbetning och analys av trafikmätningsdata. PREC95

är i sin tur en del i ett större trafikmätningssystem, TA-systemet, utvecklat vid Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTT).

Syfte med det arbete som bedrivits har varit att revidera, kontrollera och dokumentera det kodsystem

för fordonstyper som används i TA-systemet.

Underlag för beslut har till största delen hämtats från:

e bilregistrets data över fordonstyp och axelavstånd

e trafikmätningsdata över hastighet och axelavstånd

e videofilmningar med samtidiga registreringar av trafikmätningsdata.

En viktig förändring som gjorts i kodsystemet är att den övre gränsen för axelavstånd gällande

personbil/lätt lastbil har höjts från 330 till 348 cm. Detta kan påverka jämförelser med tidigare gjorda

trafikmätningar. Övriga förändringar i systemet är huvudsakligen smärre korrigeringar vid gränsdragning

mellan olika typer av tunga fordon.

Resultatet av förändringarna i kodsystemet är att trafikmätningssystemet nu bättre beskriver den trafik

som passerar en mätplats. Arbetet har också i någon mån gett en klarare bild av systemets svagheter.
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Abstract

This Meddelande describes the coding system used since the beginning of 1995 for determining vehicle

codes. The codes are part of PREC95, a programme for processing and analysing traffic measurement

data. PREC95 is in turn part of a larger traffic measurement system, TA, which has been developed at the

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTD.

The purpose of this work has been to review, check and document the coding system for vehicle types

which is used in the TA system.

The decision basis for coding has largely been taken from:

e vehicle register data on vehicle type and axle distance

e traffic measurement data on speeds and axle distances

e video filming with simultaneous recording of traffic measurement data.

An important change introduced in the coding system is that the upper limit for axle distances of cars

and light trucks has been increased from 330 to 348 cm. This may affect comparisons with earlier traffic

measurements. Other changes in the system consist mainly of minor corrections of limits between

different types of heavy vehicle.

As a result of the changes in the coding system, the traffic measurement system now provides a more

accurate description of the traffic passing a measuring point. The work has also led to a somewhat clearer

picture of the system's shortcomings.
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Förord

Arbetet med att definiera nya fordonskoder har ingått i ett temaprojekt rubricerat

"Trafikflödes- och kapacitetsteori ". Temaprojektet har bekostats av KFB. Projekt-

ledare vid VTT har varit Arne Carlsson.

Ändringar i programkoder har utförts i samarbete med Per Anund. Vid ut-

värdering av videofilm har Irena Koronna-Vilhelmsson medverkat. Bestämning av

det reviderade kodsystemet har gjorts under ledning av Arne Carlsson. Tillgång

till utdrag ur bilregistret har tillhandahållits av resursgruppen Miljö/Energi vid

VTL Värdefulla synpunkter på manuskriptet har lämnats av Mats Wiklund m fl.

Många medarbetare har bidragit med sina kunskaper om trafikmätningar och

fordons axelavstånd.

Ett varmt tack riktas till alla som medverkat till att detta arbete har kunnat

utföras!

Linköping i december 1996

Gunilla Sörensen

VTT meddelande 762



VTT meddelande 762



Innehållsförteckning

Sammanfattning

Summary

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4 .

4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

Bilaga 1:

Bakgrund

Syfte

Metod

Beslutsunderlag baserat på utdrag ur bilregistret

Fordonsklasser i bilregistret

Kritiska axelavstånd för tvåaxliga fordon

Personbilar i bilregistret

Lastbilar i bilregistret

Lätt lastbil

Tung lastbil

Bussar i bilregistret

-Tvåaxliga bussar

Treaxliga bussar

Ledbussar

Bussar uppdelade efter högsta tillåtna passagerarantal

Slutsats

Största värde för första axelavstånd

Underlag baserat på fordonsregistreringar från TA-systemet

Långsamma fordon

Fordonsbas

Underlag baserat på jämförelse mellan fordonsregistreringar

från TA-systemet och videoupptagningar av samma fordon

Resultat

Beslut om ändringar

Uppbyggnad av kodsystemet

Fortsatt forskning och utveckling

Litteraturlista

Nyckel till kodsystemet

VTT meddelande 762

111

13

15

16

17

17

18

19

20

20

22

24

25

26

27

27

28

28

30

30

31

32

34

34

35

39

41



VTT meddelande 762



System för bestämning av fordonskoder

av Gunilla Sörensen

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

I detta meddelande beskrivs det kodsystem som från och med år 1995 används vid

klassificering av fordon registrerade med hjälp av TA-systemet. TA-systemet

används vid trafikmätningar och är utvecklat vid Statens väg- och transport-

forskningsinstitut (VTT).

Syftet med arbetet kan beskrivas enligt följande:

e att åtgärda de redan kända bristerna i kodsystemet

e att upptäcka och åtgärda eventuella övriga betydelsefulla brister i kod-

systemet

e attimplementera den nya koden i TA

e att dokumentera det reviderade kodsystemet

Kodsystemet är baserat på det förslag som lades fram i Carlsson (1987) och

bygger på uppgifter om fordons axelantal och avstånd mellan varje axel. De för-

ändringar som införts är huvudsakligen grundade på data från bilregistret, video-

registreringar och trafikmätningsdata.

Fordonskoderna bestäms i PREC9Y5, ett program för bearbetning och analys av

trafikmätningsdata från TA-systemets insamlingsenhet, TA-89. Tidpunkten för

varje enskild axelpassage registreras i TA-89. Dessa axelpassager analyseras

sedan i PREC9S5 så att fordonstyp, hastighet, axelavstånd och färdriktning för

varje fordon erhålls.

Den viktigaste förändring som införts i kodsystemet är en höjning av gränsen

mellan gruppen personbil/lätt lastbil och gruppen tung lastbil. I det nya systemet

gäller följande gränser för tvåaxliga fordon:

Axelavstånd Fordonstyp

= 0,90 meter ej definierat axelavstånd

0,90-1,30 okänt fordon

1,30-1,80 motorcykel

1,80-3,48 personbil/lätt lastbil

3,48-5,85 tung lastbil '
5,85-7,50 buss
2 7,50 ej definierat axelavstånd

En av huvudorsakerna till att införa förändringar i kodsystemet har varit de för-
ändringar som noterats i fordonsparken. Fordon av typen van, som i bilregistret
registreras som personbil eller lätt lastbil, har blivit allt vanligare i trafiken. Det är
inte ovanligt att axelavståndet för ett sådant fordon överstiger den tidigare gränsen
(330 cm) mellan lätta och tunga tvåaxliga fordon.
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En rad finjusteringar av gränser mellan olika typer av lastbilar och bussar har

också utförts med stöd av data från bilregistret och resultat från jämförelser av

registreringar från simultana video- och trafikmätningar gjorda med TA-systemet.

Vidareutveckling av givare och sensorer skulle möjliggöra en mer exakt

kodning av passerande fordon. Registrering av spårvidd torde leda till att fordon

med endast ett hjul på varje axel kunde identifieras. För närvarande kan, i extrema

fall, två motorcyklar tolkas som ett fordon med släp. Men framför allt skulle upp-

gifter om spårvidd kunna göra det enklare att skilja på lätta och tunga lastbilar.

För mätning i komplex tätortstrafik krävs möjlighet att detektera cyklar. Med

de detektorer som för närvarande används i TA-systemet är detta ej lämpligt.

Orsaken är bland annat att fordon av detta slag väger för lite för att kunna

registreras.
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A system for determining vehicle codes

by Gunilla Sörensen

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

This Meddelande describes the code system used since the beginning of 1995 for

classifying vehicles registered with the aid of the TA system. The TA system is

used for traffic measurements and has been developed at the Swedish National

Road and Transport Research Institute (VTD).

The purpose of this work has been the following:

e To adjust known deficiencies in the coding system.

e To detect and adjust other significant deficiencies in the coding system.

To implement the new coding in the TA system.

To document the revised coding system.

The coding system is based on the proposal in Carlsson (1987) and uses

information on the number of axles and the distance between axles of the vehicle.

The changes that have been made are mainly based on data from the vehicle

register, video filming and traffic measurement data.

The vehicle codes are determined in PREC9S5, a programme for processing and

analysing traffic measurement data obtained from the TA system's data acquisition

unit, TA-89, which records the time of each individual axle passage. The axle

passages are then analysed in PREC9Y5 to obtain vehicle type, speed, axle distance

and direction of travel for each vehicle.

The most important change introduced in the coding system is the increase of

the limit between the car and light truck group and the heavy truck group. In the

new system, the following limits for two-axle vehicles are used:

Axle distance Vehicle type

© 0.90 metres Undefined axle distance

0.90-1.30 Unknown vehicle

1.30-1.80 Motorcycle

1.80-3.48 Car/light truck

3.48-5.85 Heavy truck

5.85-7.50 Bus

2 7.530 Undefined axle distance

One of the main reasons for introducing the changes in the code system has

been the changes observed in the vehicle fleet. Vehicles ofthe van type, which are

entered in the vehicle register as cars or light trucks, have become increasingly

common in traffic. It is not unusual for the axle distance of such a vehicle to

exceed the earlier limit (330 cm) between light and heavy two-axle vehicles.

A number of fine adjustments of the limits between different types of trucks

and buses have also been made using data from the vehicle register and results
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from comparisons of recordings for simultaneous video and traffic measurements

made with the TA system.

Further development of transmitters and sensors would enable a more exact

coding of passing vehicles. Registration of axle width would make it possible to

identify vehicles with only one wheel on each axle. At present, in extreme cases,

two motorcycles can be interpreted as a single vehicle with trailer. More

important, information on axle width could make it simpler to distinguish between

light and heavy trucks.

Meåsurements in complex urban traffic require a means of detecting bicycles.

The detectors currently used in the TA system do not give reliable results, partly

because the bicycles are insufficiently heavy to be recorded.
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1 Bakgrund

Historia

År 1987 redovisades vid VTT resultat från en studie över axelavstånd för olika

fordonstyper. Samtidigt lades ett förslag fram till kodsystem för klassificering av

fordon och fordonskombinationer (Carlsson, 1987). Kodsystemet baserades på

uppgifter om fordons axelantal och avstånd mellan varje axel.

TA-systemet och dess fordonskodning

Vid VTI finns ett mätsystem, kallat TA-systemet, som används för registrering

och analys av fordonspassager på väg eller gata. TA-systemet beskrivs i artikeln

"Trafikmätningssystem med många möjligheter" (1995). I Anund m fl (1996) be-

skrivs TA-systemets insamlingsenhet, TA-89. Den registrerar tidpunkten för varje

enskild axelpassage. Dessa axelpassager analyseras sedan så att fordonstyp,

hastighet, axelavstånd och färdriktning för varje fordon erhålls.

Fordonstyperna i TA-systemet har klassificerats enligt det kodsystem som be-

skrivs i Carlsson (1987). Detta kodsystem har varit i bruk fram till och med år

1994. Genom åren har det genomgått smärre förändringar som ej dokumenterats.

Kodsystemet kan dock under hela denna tid (1987-1994) anses ha omfattat

följande huvudtyper av fordon:

0 = me, moped, cykel

personbil, lätt lastbil, minibuss

tung lastbil med eller utan släp

semi-trailer med påhängsvagn

buss

= restfordon, ej igenkännbart fordon.O
D
F
D

N
D

+-

11

Dessa huvudtyper har sedan ytterligare delats in beroende på antal axlar på

fordonet, antal axlar på släp (när sådant förekommer) och avstånd mellan varje

axel. Totalt har 39 olika fordonskoder funnits definierade i det ursprungliga

systemet. Därtill kommer de koder som betecknat ej igenkännbara fordon.

Brister i det gamla kodsystemet på grund av förnyad fordonspark

Fordonsparkens utseende har hunnit förändras på ett flertal punkter under det

senaste decenniet. Nya fordonstyper har tillkommit och andra har förändrats,

vilket gjort att det uppstått svagheter i det gamla kodsystemet.

Sedan 80-talet har det i trafiken tillkommit nya typer av släpvagnar till lastbilar.

Det förekommer därför nya konstruktioner och kombinationer av antal axlar och

boggi' på såväl dragbil som på släp och påhängsvagn. Dessa fordon har med det

gamla systemet i många fall kodats som ej igenkännbara fordon/restfordon

(huvudtyp 9) eller blivit kodade som annat fordon.

Vidare ska påpekas att varken fordonskombinationer med fler än åtta axlar eller

dragfordon med trippelaxel2 har ingått i det gamla systemet.

 

' Två hjulaxlar på ett fordon med ett kort inbördes avstånd.

* Tre hjulaxlar på ett fordon med korta inbördes avstånd.
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Gränsdragning mellan lätta och tunga fordon

Fordon kodade som tunga lastbilar och med axelavstånd i intervallet 3,3-3,7 meter

har registrerats med uppenbart höga hastigheter. Det kan ifrågasättas om inte

flertalet av dessa i stället är lätta lastbilar (med andra hastighetsregler än tunga

fordon). Det samma gäller för fordon av typen van. När dessa har ett axelavstånd

på minst 330 cm (se figur 1), har de kodats som tunga lastbilar i det gamla

systemet. En ny gräns mellan lätta och tunga fordon söks därför.

 
Ca. Axelavstånd 2 330 cm |
ia, 1

Figur 1 Fordon av typen van, här med ett axelavstånd som är minst 330

cm.

Från PRECDIA till PREC9S5

Parallellt med kontrollen av fordonskodning i TA-systemet har ett utvecklings-

arbete bedrivits, för att förbättra algoritmerna i det program som bearbetar och

analyserar trafikdata. Programmet, som i sin tidigare version kallades PREDIA,

heter numera PREC95. I Anund och Sörensen (1995) beskrivs PREC95. Där ingår

även beskrivning av några viktiga algoritmer i programmet.
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2 Syfte

Revidering av kodsystemet

Syftet med det arbete som bedrivits har varit att revidera, kontrollera och

dokumentera det kodsystem för fordonstyper som finns knutet till VTT:s fordons-

klassificerande trafikmätningssystem, kallat TA-systemet.

Behovet av en revidering har märkts vid kontroll av utdata från TA-systemet

och vid jämförelse mellan trafikdata innehållande fordonskoder från TA-systemet

och videofilm från samma trafik. Vissa återkommande skillnader har då upptäckts.

Syftet med arbetet kan beskrivas enligt följande:

att åtgärda de redan kända bristerna i kodsystemet

att upptäcka och åtgärda eventuella övriga betydelsefulla brister i kod-

systemet

att implementera den nya koden i TA-systemet

att dokumentera det reviderade kodsystemet.
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3 Metod

Data från bilregistret

VTT har haft tillgång till data från bilregistret, status 31 december 1993. Därifrån

har hämtats uppgifter om bland annat fordonsklass, totalvikt, antal axlar och axel-

avstånd. Dessa data har sedan bearbetats med hjälp av programpaketet SAS.

Resultatet av bearbetningarna redovisas i kapitel 4.

Arbetet har fokuserats på tunga fordon och de fordon som ligger på gränsen

mellan tunga och lätta fordon. För att kunna utföra förändringar i fordonskoderna

har det krävts att fördelning för axelavstånden för varje fordonstyp undersökts.

Detta har skett med hjälp av uppgifter från bilregistret över registrerade fordon i

trafik. Någon vägning för att kompensera för fordonens trafikarbete har inte gjorts.

Videofilmning av trafik

Det har funnits möjlighet att göra jämförelser mellan insamlade fordonsdata och

videoupptagning av samma trafik. Videoupptagningarna har omfattat två olika

trafikmätningar utförda i Östergötland under perioden augusti-september 1994:

e fyra timmar från 8-metersväg, Rv 35, Linköping Åtvidaberg

e sex timmar från motorväg, E4, Linköping-Norrköping.

En lista med alla fordonsregistreringar från insamlingsenheten TA-89 har

manuellt jämförts med videoupptagning av de fordon som passerat mätplatsen. I

TV-bilden ligger en klocka som är synkroniserad med den klocka som finns i

insamlingsenheten. Därmed har det varit möjligt att (fordon för fordon) jämföra de

fordonskoder som TA-systemet angivit, med de fordon som filmats. Därefter har

programkoden i PREC9S5 korrigerats på grundval av observationer från video-

inspelningarna.

Slutligen har en kontroll genomförts för att utröna huruvida de utförda

ändringar lett till förbättrad överensstämmelse med videofilmen.

Utgångspunkt

Utgångspunkt för arbetet har varit det förslag till kodsystem som finns dokumen-

terat i Carlsson (1987). I detta systemet för fordonskoder, som använts fram till

och med 1994, finns fem huvudtyper av fordon. Dessa huvudtyper är numrerade

0, 1, 2, 3, 4 och 9, se beskrivning i kapitel 1. Denna typindelning skulle helst kvar-

stå efter revideringen.

Avgränsningar

Vi har avgränsat oss till att studera trafik på svenska vägar och fordon registrerade

i det svenska bilregistret. Någon hänsyn till trafikarbetet för de olika fordons-

indelningarna i bilregistret har inte tagits. Av det ökande antalet utländska fordon

som trafikerar det svenska vägnätet kommer bara en bråkdel med i denna under-

sökning. Orsaken är att dessa fordon inte återfinns i bilregistret men registreras vid

trafikmätningar. Även samtliga uppgifter om släp och påhängsvagnar är hämtade

från trafikmätningar och videofilmning av trafik.

Vid revideringen har TA-systemet främst betraktats som ett system för att

registrera hastigheter och fordonstyper. Att systemet även skulle kunna anpassas

för andra ändamål har ej beaktats.

16 VTI meddelande 762



4 Beslutsunderlag baserat på utdrag ur bilregistret

VTT har tillgång till utdrag ur bilregistret beskrivande förhållandet 31/12 1993.

Från detta utdrag har uppgifter hämtats om bland annat fordonens totalvikt, axel-

avstånd, antal axlar och högsta antal tillåtna passagerare. I registret anges även om

fordonen är i trafik eller om de är avställda. I det aktuella utdraget saknas data för

motorcyklar och traktorer.

Analys

Bearbetning av data från bilregistret har gjorts med hjälp av programpaketet SAS.

För att skilja olika fordonskategorier åt och för att gallra bort vissa felkodningar

har rimlighetsgränser satts för ett flertal variabler. Några av dessa variabler listas i

tabell 1 nedan. De värden som finns representerade i bilregistret för variablerna

anges också.

 

 

Tabell 1 Registrerade värden för olika variabler i bilregistret.

Variabel Värde

fordonsklass personbil, lastbil eller buss

antal axlar 0-7

totalvikt 0- 60960 ton

effekt 0-857 kW

karosserikod, t ex ledbuss, ambulans 01-99

passageraranta] 0-134 (en obs=770!)

1 :a, 2:a, 3:e och 4:e axelavstånd 0-1313 cm

status i trafik/avställd
   

4.1 Fordonsklasser i bilregistret

Registerutdraget omfattar tre fordonsklasser:

1. personbil

2. lastbil

3. buss.

Personbil -

Ett fordon klassas som personbil om dess huvudsakliga ändamål är att trans-

portera personer och om det är registrerat för åtta passagerare eller färre.

Lastbil

Får fordonet ta högst åtta passagerare men dess huvudsakliga ändamål inte är per-

sontransport klassas det i stället som lastbil.

Buss

Om fordonets huvudsakliga ändamål är persontransport och fordonet är registrerat

för fler än åtta passagerare klassas det som buss.
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Avvikelser

Beträffande hastighetsgränser och körkortsregler skiljer lagstiftningen på lätta och

tunga lastbilar. Gränsen dras vid totalvikt 3 500 kg. I bilregistret görs ingen sådan

åtskillnad. Där hänförs såväl lätta som tunga lastbilar till klassen lastbil.

Det fordon man i vardagligt tal kallar personbil kan alltså vara registrerat som

lastbil. Det är till exempel inte helt ovanligt att en firmabil av typen herrgårdsvagn

registreras som lastbil.

4.2 Kritiska axelavstånd för tvåaxliga fordon

För de tvåaxliga fordonen studerades speciellt gränserna i kodsystemet mellan lätt

och tung lastbil (tidigare 330 cm) samt mellan tung lastbil och buss (tidigare

600 cm). Vid en närmare granskning av antalet registreringar uppdelat på olika

axelavstånd märktes att såväl lätta lastbilar som bussar återfanns i intervallet för

tunga lastbilar i större utsträckning än vad tunga lastbilar återfanns bland bussar

eller lätta lastbilar. Vid hastighetsmätningar är detta olämpligt eftersom tunga

lastbilar i allmänhet har en lägre hastighetsgräns än lätta lastbilar och bussar. En

jämnare fördelning av antalet felkodningar för varje fordonstyp önskades.

Metod för att bestämma kritiska axelavstånd

De nya gränserna skulle sättas nära det lägsta axelavstånd för vilket antalet fordon

i den längre klassen precis överstiger antalet fordon i den kortare klassen (kritiskt

värde). Hänsyn skulle också tas till det mätfel som uppstår vid registrering av

axelavstånd i TA-systemet på grund av att mätningarna utförs med gummislangar.

Vid ett axelavstånd på 350 cm kan mätfelet skattas till + 4 cm. För ett axelavstånd

på 600 cm skattas mätfelet till + 10 cm. Antagandet har varit att slangarna svajat

+ 5 cm för de långa fordonen. Vid en beräkning av differensen mellan uppmätt

axelavstånd för samma fordon i två på varandra följande mätsnitt* har de största

absoluta differenserna visat sig vara i samma storleksordning som de skattade

vilket tyder på att skattningen är rimlig.

Identifiering av kritiska axelavstånd

För gränsen mellan lätt och tung lastbil låg det kritiska värdet mellan 351 och

352 cm. Det visade sig att det fanns förhållandevis många tunga lastbilar vid

350 cm och en mindre topp för lätta lastbilar vid 347 cm. Med hänsyn till för-

delning och mätfel valdes att testa 348 cm som ny gräns.

Det kritiska värdet för gränsen mellan tung lastbil och buss låg mellan 560 och

561 cm. Den tidigare gränsen mellan tung lastbil och buss låg vid 600 cm. Just för

detta värde fanns en tydlig topp i antalet registreringar. Detta gällde såväl bussar

som tunga lastbilar. Antalet bussar (3 076) var dock fler än antalet tunga lastbilar

(1 085), vilket talade för en sänkning av gränsen. Detta gjorde även det faktum att

fordon med axelavstånd i det aktuella intervallet kan ge upphov till ett mätfel på

+ 10 cm vid registrering av axelavstånd med gummislang. För lastbilar fanns en

topp vid 580 cm och en annan vid 560 cm. För bussar fanns en topp vid 590 cm

men nästa tydliga topp låg så lågt som vid 410 cm. Enligt antaganden i Carlsson

(1987) uträttas dock ett förhållandevis stort trafikarbete av tunga lastbilar med

axelavstånd längre än 550 cm, vilket skulle tala mot en allt för stor sänkning av

 

' Mätning med TA-systemet på Lambohovsleden, Linköping, 930226
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gränsen. Med hänsyn tagna till ovanstående argument valdes att testa gränsen

585 cm.

En tanke var att hitta ett intervall för bussar insprängt i lastbilsintervallet. Det

framkom dock att detta var omöjligt med tanke på att intervallet måste vara brett

nog för att ta hänsyn till mätfelet. Det föreföll också som om bussar och lastbilar

har toppar vid ungefär samma värden.

4.3 Personbilar i bilregistret

I bilregistret finns totalt 4 151 568 fordon klassade som personbilar. Av dessa är

3 566 040 (ca 86 %) i trafik. Vid en närmare granskning av dessa registreringar

visade det sig att axelavstånd endast angivits i ca en promille av fallen. Eftersom

det finns så få registreringar gjorda för personbilars axelavstånd och eftersom det

finns anledning att misstänka att dessa registreringar dessutom ej är representativa

för hela personbilspopulationen har de inte utnyttjats i undersökningen.

Skillnader jämfört med TA-systemet

I TA-systemet ingår lätta lastbilar i klassen personbilar. I bilregistret återfinns lätta

lastbilar däremot under klassen lastbilar.

Vidare har alla personbilar i TA-systemet två axlar. I bilregistret förekommer

en liten andel (ca 0,2 %) registreringar av personbilar med fler axlar än två.

Ambulans

Ambulanser är vanligtvis registrerade som personbil, men de är betydligt längre än

en genomsnittlig personbil. För att ambulanser, som kan ha höga uppmätta hastig-

heter, ej ska förväxlas med tvåaxliga tunga lastbilar är det önskvärt att de kodas

som personbilar i TA-systemet. För ambulanser i trafik registrerade som person-

bilar finns axelavståndet endast redovisat i 52 fall av 890. Antal axlar har för

dessa fordon i de flesta fall angivits till 0 (noll). Axelavstånden fördelar sig enligt

tabell 2 nedan.

 

 

 

Tabell 2 Fördelning över axelavståndför ambulans, angivet i bilregistret.

Axelavstånd Andel Antal

150-329 cm 27 % 12

330-347 cm 65 % 35

348-352 cm 8 % 5

Totalt 100 % 52
   

Med TA-systemets gamla gräns mellan tvåaxlig personbil och lastbil (330 cm)

kodas endast 27 % av dessa ambulanser som personbilar. En höjning av gränsen

mellan personbil och tung lastbil från 330 till 348 cm gör att merparten (92 %)

hamnar i personbilsgruppen.
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4.4 Lastbilar i bilregistret

I bilregistret finns 397 722 fordon registrerade som lastbil. Av dessa anges

301 867 (ca 76 %) vara i trafik. I denna klass återfinns såväl lätta som tunga last-

bilar. Bland registreringarna förekommer såväl felkodningar som fordons-

registreringar där viktiga uppgifter saknas.

När fordonen delas in i olika kategorier sorteras vissa felaktiga och/eller ofull-

ständiga registreringar bort. Detta kan göras genom att kriterier sätts upp för de

olika kategorierna. Följande baskriterier har valts vid studie av lastbilars axel-

avstånd (se tabell 3).

 

 

 

Tabell 3 Baskriterier för urval av lastbilar från bilregistret samt antal

observationer.

Variabel Värde

Fordonsklass lastbil

Status i trafik

Antal axlar, n > 2

Axelavstånd 1, n=2 1,50 - 10,00 meter

Axelavstånd 1, n>2 0,50 - 10,00 meter

Axelavstånd i..n- 1, i>1 0,50 - 10,00 meter

Axelavstånd j, j2n 0

Totalvikt 800 - 50 000 kg

Passagerarantal 8

Summa registreringar 290 634
   

Samtliga villkor ska vara uppfyllda för att fordonet ska komma med i urvalet. I

detta urval kvarstår 290 634 (96 %) av totalt 301 867 fordon i trafik klassade som

lastbilar. Merparten av bortfallet vid urvalet kan hänföras till avsaknad av uppgift

om värdet på en eller flera av urvalsvariablerna.

4.4.1 Lätt lastbil

Av de registrerade lastbilarna anges ca 73% ha en totalvikt ej överstigande

3 500 kg. Dessa registreringar ska utgöras av lätta lastbilar. Vid ett urval av de

fordon som uppfyller samtliga villkor listade för lastbil och som har en totalvikt

ej överstigande 3 500 kg, d v s lätta lastbilar, återstår 222 407. Detta motsvarar ca

77 % av alla lastbilar i trafik. Fordonen fördelar sig enligt tabell 4.
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Tabell 4 Kriterier för urval av lätta lastbilar från bilregistret samt antal

observationerfördelat på antal axlar.

 

 

 

 

Variabel 2-axlig lastbil 3-axlig lastbil

Fordonsklass lastbil lastbil

Status i trafik i trafik

Totalvikt 800 - 3 500 kg 800 - 3 500 kg

Passagerarantal 8 8

Antal axlar 2 3

Axelavstånd 1 150 - 1000 cm 50 - 1000 cm

Axelavstånd 2 0 50 - 1000 cm

Axelavstånd 3 och 4 0 0

Summa registreringar 222 302 105
 

Skillnader jämfört med TA-systemet

I bilregistret klassas lätta lastbilar som lastbilar. Det har tidigare visat sig omöjligt

att med ledning av enbart axelavstånd och hastighet skilja lätta lastbilar från såväl

personbilar som tunga lastbilar. I TA-systemet kodas tvåaxliga lätta lastbilar där-

för som personbilar eftersom de har samma hastighetsbestämmelser som dessa.

Gränsen mellan personbil och tung lastbil har i TA-systemet tidigare dragits vid

330 cm.

Axelavstånd för lätta lastbilar

För att hitta en lämplig gräns mellan lätt och tung lastbil studeras här axel-

avståndet för lätta lastbilar. Totalt studeras 222 302 lätta tvåaxliga lastbilar

registrerade i trafik. Här bortses från de treaxliga fordonen eftersom de endast

uppgår till 105 st. I tabell 5 nedan visas fördelningen för lätta lastbilars axel-

avstånd indelad efter gamla gränsen i TA-systemet och den nya gräns (348 cm)

som ska testas.

Tabell 5 Fördelning över axelavstånd för tvåaxliga lätta lastbilar i trafik,

data hämtade ur bilregistret.

 

 

 

  

Axelavstånd Andel Antal

150-329 cm 91 % 202 216

330-347 cm 4 % Y 587

348- cm 5 % 10 499

Totalt 100 % 222 302
 

Vid en höjning av gränsen mellan lätt och tung lastbil kommer ca 10 500 (5 %)

av de lätta lastbilarna att kvarstå i fel klass.

En uppdelning av de tvåaxliga lätta lastbilarna efter effekt, vikt och axelavstånd

har också utförts. Denna uppdelning har i huvudsak gjorts för att granska grupper
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med extrema kombinationer av effekt, vikt och axelavstånd. Granskningen visade

inte på några större felaktigheter i det undersökta materialet.

4.4.2 Tung lastbil

Av de fordon som finns registrerade som lastbilar har 27 % en totalvikt över-

stigande 3 500 kg och skulle därmed kunna vara tunga lastbilar. I tabell 6 nedan

redovisas, uppdelat på antal axlar, fördelningen för de registrerade fordon som

uppfyller baskriterierna för lastbil (se tabell 3) och som dessutom har en totalvikt

över 3 500 kg.

 

 

 

Tabell 6 Antal tunga lastbilar registrerade i trafik, uppdelat efter antal

axlar på fordonet. Urvalskriterier: totalvikt > 3 500 kg, för övrigt

enligt tabell 3.

Axlar Andel Antal i trafik

2 60 % 40 513

3 39 % 26 828

4 1 % 888

Totalt 100 % 68 229
   

4.4.2.1 Tvåaxlig tung lastbil

Av de tunga lastbilarna i trafik anges 40 513 eller närmare 60 % vara tvåaxliga

fordon. Axelavstånden för tvåaxliga tunga lastbilar är av intresse dels när det

gäller att skilja på lätt och tung lastbil, dels beträffande gränsdragning mellan last-

bil och buss. Fördelningen för axelavstånd gällande tvåaxliga tunga lastbilar redo-

visas i tabell 7 nedan.

Tabell 7 Fördelning för axelavstånd gällande tvåaxliga tunga lastbilar

registrerade i trafik.

 

 

 

Axelavstånd Andel Antal

150-329 cm 11 % 4 580

330-347 cm 8 % 3 309

348-584 cm 77 I 31 017

585-599 cm 0 % 119

600- cm 4 % 1 488

Totalt 100 % 40 513
   

Gräns mellan lätt och tung lastbil

I intervallet 330-347 cm återfinns ca 8 % av de tvåaxliga tunga lastbilarna. Till-

sammans med de 11 % tunga lastbilar som har ett axelavstånd kortare än 330 cm

hamnar ca 19 % (7 889) av de tunga tvåaxliga lastbilarna i fel kategori.
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Gräns mellan tung lastbil och buss

I intervallet 585-599 cm återfinns endast 119 st (0,3 %) av de tunga tvåaxliga last-

bilarna. En sänkning av gränsen för axelavstånd gällande tung lastbil respektive

buss från 600 till 585 cm skulle inte leda till någon nämnvärd försämring vid

detektering av tvåaxliga tunga lastbilar.

4.4.2.2 Treaxlig lastbil med boggi

Av de tunga lastbilarna i trafik anges 26 828 eller närmare 40 % vara treaxliga

fordon. Fördelningen för treaxliga lastbilar studeras av flera anledningar. Tre-

axliga tunga lastbilar som vid detektering kan förväxlas med tvåaxliga fordon

behandlas i nästa avsnitt. Här nedan behandlas de treaxliga lastbilar som kan för-

växlas med boggibussar.

Treaxliga lastbilar med boggi bak särskiljs i registret med hjälp av kriterierna

satta i tabell 8.

 

 

Tabell 8 Kriterier för urval av tunga lastbilar med boggi bak, för övrigt

kriterier enligt tabell 3.

Variabel Värde

Antal axlar, n 3

Axelavstånd 1 2,65 - 10,00 meter

Axelavstånd 2 = 1,80 meter
   

Det första axelavståndet ska således vara minst 265 cm (se kap 5.2 Fordonsbas)

och det andra axelavståndet ska vara mindre än 180 cm (normalt boggiavstånd).

Fördelningen gällande första axelavståndet för dessa fordon beskrivs i tabell 9.

Tabell 9 Fördelning för första axelavstånd gällande treaxliga lastbilar med

boggi bak (registrerade i trafik).

 

 

 

Axelavstånd 1 Andel Antal

265-634 cm 100 % 26 629

635-649 cm 0 % 21

©50- cm 0 % 7

Totalt 100 % 26 657
   

Av totalt 26 657 treaxliga lastbilar med boggi bak har 99,9 % kortare första

axelavstånd än 635 cm. I intervallet 635-649 cm återfinns 21 fordon. En sänkning

av gränsen från 650 till 635 cm leder inte till någon större försämring vid kodning

av treaxliga lastbilar med boggi bak.

4.4.2.3 Treaxlig lastbil med upphissad boggi

Fordon med boggin upphissad under färd kan, vid detektering, eventuellt för-

växlas med lätta lastbilar. Bussar brukar ej vara konstruerade så att boggin kan

hissas upp. Treaxliga lastbilar med boggi bak körs däremot ibland med den
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bakersta axeln i boggiparet upphissad. Treaxliga lastbilar med boggi bak särskiljs i

registret med hjälp av kriterierna satta i tabell 8 ovan. Lastbilar med boggi fram

(22 st) kan ej köras med boggin upphissad och kan därmed inte heller förväxlas

med tvåaxliga fordon.

Om man antar att samtliga treaxliga lastbilar med boggi bak (26 657 st) körs

utan släp och att de dessutom alltid körs med boggin upphissad (vilket är en

mycket kraftig överskattning) fås en grov skattning av antalet fordon som skulle

kunna förväxlas med lätta lastbilar. Fördelning över första axelavstånd för dessa

tunga lastbilar redovisas i tabell 10.

Tabell 10 Fördelning för första axelavstånd gällande treaxliga tunga last-

bilar med boggin upphissad (registrerade i trafik).

 

 

 

 

Axelavstånd 1 Andel Antal

2605-329 cm 4 % 974

330-347 cm 2 % 671

348-584 cm 93 % 24 733

585-599 cm 0 % 7

600- cm 1 % 272

Totalt 100 % 26 657
  

Gräns mellan lätt och tung lastbil

Med boggin upphissad skulle färre än 700 av de registrerade treaxliga lastbilarna

kunna detekteras med ett första axelavstånd i intervallet 330-347 cm. Knappt

1 000 skulle vara kortare än 330 cm. En höjning av gränsen mellan lätt och tung

lastbil skulle inte, av denna anledning, leda till någon försämring vid detektering

av de treaxliga tunga lastbilar som tillfälligtvis kan ses som tvåaxliga.

Gräns mellan tung lastbil och buss

Om man tittar i intervallet 585-599 cm finns det endast sju treaxliga lastbilar som

med upphissad boggi kan förväxlas med tvåaxliga bussar. En sänkning av gränsen

mellan tung lastbil och buss gällande tvåaxliga fordon skulle inte leda till någon

nämnvärd försämring vid detektering av tvåaxliga tunga lastbilar.

Slutsats

Boggilastbilar utgör inget problem vid detektering av tvåaxliga fordon. Dels är det

få som ens teoretiskt sett skulle kunna förväxlas med tvåaxliga fordon, dels är det

förmodligen ovanligt att treaxliga bilar med boggi kör utan släp och med boggin

upphissad. Det är rimligare att anta att merparten kommer att kodas som treaxliga

fordon med eller utan släp. De kan då ej förväxlas med tvåaxliga bussar eller lätta

lastbilar.

4.5 Bussar i bilregistret

I bilregistret finns totalt 17 519 fordon registrerade som buss. Liksom för de

övriga klasserna finns det bland registreringarna en okänd andel felkodningar och

även fordonsregistreringar där viktiga uppgifter saknas. När fordonen delas in i
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olika kategorier sorteras även i detta fall vissa felaktiga och/eller ofullständiga

registreringar bort genom att kriterier sätts upp för de olika kategorierna.

Baskriterier valda vid studie av bussars axelavstånd redovisas i tabell 11 nedan.

 

 

Tabell 11 Baskriterierför urval av bussarfrån bilregistret.

Variabel Värde

Fordonsklass buss

Status i trafik

Antal axlar, n > 2

Axelavstånd 1, n=2 1,50 - 10,00 meter

Axelavstånd 1, n>2 0,50 - 10,00 meter

Axelavstånd i..n- 1, i>1 0,50 - 10,00 meter

Axelavstånd j, j2n 0

Totalvikt 800 - 50 000 kg

Passagerarantal 2 9
   

Samtliga villkor ska vara uppfyllda för att fordonet ska komma med i urvalet.

Efter denna sortering kvarstår 13963 (ca 80 %) bussar registrerade i trafik.

Indelade efter antal axlar fördelar sig bussarna enligt tabell 12 nedan.

Tabell 12 Antal bussar registrerade i trafik, indelade efter antal axlar på

fordonet. Urvalskriterier enligt tabell 11.

 

 

 

Axlar Antal i trafik

2 11 083

3 2 873

4 7

Totalt 13 963
   

Två- och treaxliga bussars axelavstånd studeras i följande avsnitt medan de

fåtaliga fyraxliga bussarna ej behandlas.

4.5.1 Tvåaxliga bussar

Den stora merparten (79 %) av bussarna har två axlar. De tvåaxliga bussarnas för-

delning är av intresse för gränsdragningen mellan tunga och lätta fordon och för

gränsen mellan tung lastbil och buss.

I tabell 13a och 13b visas fördelningen för tvåaxliga bussar. Indelningen i tabell

13a är gjord med tanke på gränsdragningen mellan lätta och tunga fordon. Indel-

ningen i tabell 13b är gjord med tanke på gränsdragningen mellan tung lastbil och

buss.
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Tabell 13 Fördelning för axelavstånd gällande tvåaxliga bussar registrerade

 

 

 

   

 

 

 

i trafik.

13a Indelning för gränsdragning mellan lätta och tunga fordon.

Axelavstånd Andel Antal

150-329 cm 6 % 653

330-347 cm 6 % 694

348- cm 88 % 9 736

Totalt 100 % 11 083

13b Indelning för gränsdragning mellan tung lastbil och buss.

Axelavstånd Andel Antal

150-584 cm 34 % 3 821

585-599 cm 4 % 417

600- cm 62 % 6 845

Totalt 100 % 11 083
   

Då endast omkring 700 tvåaxliga bussar återfinns i det aktuella intervallet

330-347 cm, påverkar dessa bussar knappast effekten av en höjning av gränsen

mellan personbil och tung lastbil.

Av totalt drygt 11 000 tvåaxliga bussar har ca 3 800 fordon kortare axelavstånd

än 585 cm och drygt 400 fordon ligger i intervallet 585-599 cm. En sänkning av

gränsen gör att omkring 4 % fler bussar hamnar i rätt huvudtyp.

4.5.2 Treaxliga bussar

Drygt 20 % av bussarna har tre axlar. De treaxliga bussarnas fördelning är av

intresse för gränsdragningen mellan treaxlig lastbil och treaxlig boggibuss.

Kriterium för treaxlig boggibuss är att andra axelavståndet ska vara kortare än 180

cm. Antalet treaxliga bussar är 2 873, varav 1 586 har boggi bak. Fördelningen för

första axelavstånd gällande dessa boggibussar redovisas i tabell 14.

Tabell 14 Fördelning för första axelavstånd gällande treaxliga bussar med

boggi bak (registrerade i trafik).

 

 

 

Axelavstånd 1 Andel Antal

150-634 cm 41 % 645

635-650 cm 0 % 1

650-659 cm 1 % 22

6060- cm 58 % 918

Totalt 100 % 1 586
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Av totalt 1 586 bussar med boggi bak har 645 fordon kortare axelavstånd än

635 cm och ytterligare ett fordon återfinns i intervallet 635-649 cm. En sänkning

av gränsen till 635 cm ger inget tillskott av bussar men den betyder en säkrare

detektering av det 20-tal boggibussar som har ett första axelavstånd mellan 650

och 660 cm.

4.5.3 Ledbussar

Antalet bussar med tre axlar som har ett andra axelavstånd överstigande 180 cm

(dvs treaxliga boggibussar borträknade) uppgår i bilregistret till 1 287. Efter

kontakt med de svenska tillverkarna utkristalliserar sig tre modeller i trafik, se

tabell 15 nedan.

Tabell 15 Identifierade ledbussar i bilregistret, fordon i trafik.

 

 

 

Modell Antal Axelavst 1 2

Volvo BIOMAS5S5 1 004 550 cm 720 cm

Scania BR 112A 57 500 cm 663 cm

Scania CR 1 12/1 13 173 505 cm 718 cm

Totalt 1 234 500-550 cm 663-720 cm
   

Totalt identifieras alltså 1 234 av 1 287 fordon eller 96 % av de aktuella for-

donen i trafik. Med hänsyn till det mätfel som erhålls vid registrering av axel-

avstånd med gummislang har intervallen vidgats för fordon som ska klassas som

ledbussar. Om det första axelavståndet är 490-560 cm och det andra axelavståndet

är 650-740 cm kodas fordonet som ledbuss i det nya systemet. På så sätt får de

identifierade fordonen ovan med största säkerhet rätt kod. Även en nyare modell

av förlängd ledbuss hamnar inom de satta gränserna för ledbuss eftersom också

fordon med första axelavstånd 635-750 cm och andra axelavstånd större än eller

lika med 300 cm klassas som ledbuss.

4.5.4 Bussar uppdelade efter högsta tillåtna passagerarantal

Bussarna var i det förra kodsystemet indelade i tre klasser efter högsta tillåtna

passagerarantal. Vid en ny klassindelning enligt tabell 16 visar data från bil-

registret att bussar med 9-15 passagerare är vanligast i intervallet 180-347 cm

(personbil). Bussar med 16-44 passagerare är vanligast i intervallet 348-585 cm

(tung lastbil) medan bussar med minst 45 passagerare är vanligast i intervallet

585-750 cm (buss). Drygt 70 % av bussarna är registrerade för 45 passagerare

eller fler. Av alla registrerade bussar i trafik har närmare 60 % ett första axel-

avstånd i intervallet 585-750.
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Tabell 16 Antal bussar i trafik (även uppdelat för olika axelavstånd), klass-

indelat enligt det nya systemet efter högsta tillåtna passagerar-

 

 

antal.

Klass Antal 180-347 348-584 585-750

9- 15 1 857 1 317 409 131

16-44 2 285 36 1 909 340

45 - 9 821 2 2 038 7 781

Totalt 13 963 1 355 4 356 8 252
   

De tre klasserna definierades tidigare enligt tabell 17.

Tabell 17 Antal bussar i trafik, klassindelat enligt det gamla systemet efter

högsta tillåtna passagerarantal.

 

Klass Antal

 

9-20 2 484

21-50 3 337

50- 8 142

 

Totalt 13 963
   

4.5.5 Slutsats

Tvåaxliga bussar och boggibussar är svåra att känna igen vid detektering. Bussar

tillåts köra fortare än tunga lastbilar och det är således av vikt att kunna skilja

dessa kategorier åt. Visserligen är antalet registrerade bussar endast en liten del av

alla fordon, men på vissa vägsträckor är andelen bussar ändå relativt hög. Det är

därför viktigt att känna till dessa svagheter i kodsystemet.

4.6 Största värde för första axelavstånd

Högsta tillåtna avstånd mellan första och andra axel på ett fordon eller en fordons-

kombination var tidigare 800 cm. Data från bilregistret har visat att det endast

finns två svenskregistrerade fordon med första axelavstånd överstigande 750 cm,

se tabell 18.
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Tabell 18 Maxvärden för första axelavstånd enligt data i bilregistret, enhet

 

 

 

cm.

Två axlar Tre axlar

Lastbil Buss Lastbil Buss

720 730 670 560

720 730 690 560

725 730 690 560

725 730 690 560

748 730 700 580

820 780 710 610
   

I komplicerade kösituationer och med samtidiga möten kan luckan mellan två

fordon i extremfall tolkas som första axelavstånd för ett fordon. Risken för att

detta fel uppstår är mindre om den övre gränsen för första axelavståndet sänks.

Registrerade värden ger slutsatsen att den övre gränsen för första axelavståndet

kan sänkas till 750 cm.
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5 Underlag baserat på fordonsregistreringar från

TA-systemet

Vid närmare granskning av mätresultat från TA-systemet har det konstaterats att

vissa oklassificerade registreringar återkommit så ofta att det kan uteslutas att det

är fråga om felregistreringar. I andra fall har djupare analys av datainsamlingen

visat på svagheter i algoritmerna ingående i programvaran till TA-systemet. Här

har två specialfall studerats, nämligen långsamma fordon och fordon med boggi

fram.

5.1 Långsamma fordon

En stor del av de mätningar som utförts med TA-systemet har varit förlagda till

landsvägsnätet. Bland dessa kan nämnas de årligen återkommande hastighets-

mätningar som tidigare utfördes vid VTI, se Nilsson, Rigefalk och Koronna-

Vilhelmsson (1992). Vid utvärdering av sådana mätningar väljs oftast ett begränsat

hastighetsintervall för analys. Vanligtvis ligger den nedre gränsen för detta inter-

vall vid 40 eller 50 km/h. På så vis undviks att registrering av långsamtgående

fordon typ traktor, cykel och moped hänförs till personbil respektive motorcykel.

Motsvarande resonemang förs även för registreringar av extremt höga hastig-

heter. Det kan då vara fråga om svårtolkade kombinationer av axelregistreringar i

samband med omkörning och/eller möte. Vanligtvis sätts en övre gräns vid ett

värde någonstans mellan 130 och 180 km/h, huvudsakligen beroende på vägens

beskaffenhet och trafikens sammansättning.

Vid exempelvis mätning i tätort eller på extremt högtrafikerade landsvägar där

hastigheten av någon anledning (t ex trafikstockning) kan förväntas vara låg är det

lämpligt att välja en lägre nedre gräns än 40 km/h.

Cykel moped eller motorcykel?

Vid granskning av enskilda fordonsregistreringar från hastighetsmätningar4

noterades att ett förvånansvärt stort antal kodats som långsamma personbilar och

motorcyklar. Vid en ändring av algoritmerna i PREC9S framkom att det med

största sannolikhet i stället rörde sig om cyklar som passerat givarna i klunga eller

på led. Hastigheterna för dessa oidentifierade fordon låg kring 25 km/h. Axel-

avstånden låg huvudsakligen i intervallet 100-110 cm. Fordonsregistreringarna

hänfördes i det tidigare kodsystemet till motorcyklar med påföljd att medel-

hastigheten för motorcyklar blev för låg.

Vid andra trafikmätningar" har långsamma tvåaxliga fordon med axelavstånd

115-120 cm förekommit. Med hänsyn till hastighetsnivå i kombination med axel-

avstånd är ett rimligt antagande att dessa registreringar ej härrör från motorcyklar

utan i stället är gjorda av mopeder.

Motorcykel

Vid förfrågningar har det framgått att normalt axelavstånd för motorcyklar ligger

någonstans i intervallet 135-165 cm. Längre axelavstånd förekommer framför allt

på motorcyklar med lång framgaffel, s k Chopper.

 

ä Hastighetsmätning med TA-systemet, Riksväg 36 utanför Borensberg, 1994

* Restidsmätningar med TA-systemet på länsvägar i Småland , Sävenhed och Wretling, 1996
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Specialstudie av hur motorcyklar registreras vid trafikmätning med VTI:s TA-

system respektive Vägverkets Metor 2000 beskrivs i Nilsson Aruhsell (1996). Där

framkommer det att en lätt motorcykel kan vara svårare att detektera än ett fordon

som väger mer. Viktens fördelning mellan de två axlarna inverkar också på

möjligheten att erhålla en korrekt detektering. Vidare framkommer att samma

motorcykel är svårare att detektera då den kör långsamt än då den kör med högre

hastighet.

Förslag till tolkningar

Registreringar i intervallet 90-115 cm kan härröra från cyklar. I intervallet 115-

130 cm återfinns i huvudsak mopeder. Registreringar av axelavstånd mellan 130

och 180 cm utgörs huvudsakligen av motorcyklar.

Axelavståndet för motorcyklar ges därför en höjd nedre gräns 130 cm och

bibehållen övre gräns 180 cm. För registreringar av axelavstånd i intervallet 90-

130 cm införs en felkod, vilken bibehålls i väntan på säkrare uppgifter om riktig-

heten i ovanstående resonemang.

5.2 Fordonsbas

Vid granskning av olika trafikmätningar" har registreringar av oklassificerade

fordonskombinationer med likartade axelavstånd återkommit. Registreringarna har

varit sådana att en mycket trolig tolkning är att det rör sig om dragbilar med en

kort fordonsbas på ner emot 265 cm.

För dragfordon med boggi har därför begreppet fordonsbas definierats.

Fordonsbasen kan definieras som det kortaste avståndet mellan framaxel och

bakaxel på ett fordon. Om fordonet har boggi fram mäts fordonsbasen mellan

andra och tredje axeln på fordonet. I figur 2 nedan visas tre exempel på dragbilar

med varierande fordonsbas, nämligen:

A fyraxlig dragbil med fordonsbas mellan andra och tredje axeln (boggi fram

och bak)

B treaxlig dragbil med fordonsbas mellan andra och tredje axeln (boggi fram)

C treaxlig dragbil med fordonsbas mellan första och andra axeln (boggi bak).

Fordonsbasen skissas med den tänkta fronten vänd åt höger.

A B C

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2265 cm 2 265 cm 2 265 cm

Figur 2 Exempel på placering avfordonsbasför tre olika typer av dragbil.

Observera att i det nya kodsystemet kan fordonsbasen förekomma antingen

mellan första och andra eller mellan andra och tredje axeln på fordonet. Fordons-

basen ska vara minst 265 cm lång.

 

* Restidsmätningar med TA-systemet, Europaväg 4 norr om Norrköping, 1994
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6 Underlag baserat på jämförelse mellan fordons-

registreringar från TA-systemet och videoupp-

tagningar av samma fordon

Det har länge funnits en misstanke om att fordon som enligt trafiklagstiftningen

har samma hastighetsgränser som personbil alltför ofta kodas som tung lastbil.

Den övre gränsen för axelavståndet för personbil var tidigare satt till 330 cm.

Många fordon av typen van har ett axelavstånd som ligger ovanför den gränsen

och eftersom de dessutom ofta har stark motor i förhållande till sin totalvikt har de

möjlighet att köra med relativt hög hastighet i jämförelse med tunga lastbilar.

Vad som avgör om ett fordon ska klassas som personbil i TA-systemet är

huvudsakligen hur det är registrerat i bilregistret. Fordon registrerade som person-

bil ska i största möjliga mån klassas som personbilar. Lätta lastbilar och bussar

som ej får ta fler passagerare än åtta ska helst också klassas som personbilar. Vad

som avgör om en lastbil ska klassas som tung lastbil är fordonets totalvikt. Är

totalvikten över 3 500 kg ska fordonet klassas som tungt.

Problem uppstår alltså vid identifiering av de fordon som ska klassas som

personbilar men som har ett axelavstånd på minst 330 cm. Att klassa dessa som

tunga lastbilar kan ge ett betydande fel vid analys av exempelvis genomsnitts-

hastighet för tunga fordon utan släp. Tanken bakom kodsystemet är bland annat att

fordon med olika hastighetsbestämmelser ej ska återfinnas i samma grupp, just för

att undvika fel av det nämnda slaget. Inför korrigeringen av gränsen mellan

personbil och tung lastbil diskuterades två olika varianter av ändringsstrategi:

1. Ändring av gränsen för personbilars axelavstånd från 330 cm till ett högre

värde.

2. Inrättande av en ny grupp innehållande alla tvåaxliga fordon med ett axel-

avstånd längre än 300 men kortare än 400 cm ("3-metersbilar").

Med det andra förslaget lämnar man möjligheten öppen för användaren att själv

koda denna grupp av fordon till personbil eller tung lastbil. Kodningen kan göras

med hänsyn tagen till användarens syfte med undersökningen. En nackdel är att

det i efterhand kan vara svårt att veta om "3-metersbilarna" klassats som person-

bilar eller lastbilar, åtminstone i de fall dokumentationen är bristfällig.

Med det första förslaget blir fordonen entydigt kodade. Detta faktum gjorde att

det första förslaget valdes.

Gräns mellan lätt och tung lastbil

Analys av uppgifter från bilregistret om axelavstånd för lätta och tunga lastbilar

samt bussar ledde till beslutet att testa en höjning av nedre gränsen för axel-

avståndet på tung lastbil till 348 centimeter.

Det är svårt att avgöra om de videofilmade lastbilarna är att klassa som tunga

eller lätta. Ett försök har ändå gjorts och gav då det resultatet att en höjning av

gränsen mellan personbil och tung tvåaxlig lastbil till 348 cm ledde till att fler

fordon fick rätt kod.

Gräns mellan tung lastbil och buss

Analys av axelavstånden för tvåaxliga lastbilar och bussar samt lastbilar med

boggi upphissad gav anledning att testa en sänkning av övre gräns för axelavstånd
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på tung lastbil från 600 till 585 centimeter. Även i detta fall verkade ändringen

förbättra precisionen.

Otillräcklig mätprecision

Speciellt vid detektering av långa axelavstånd kan otillräcklig mätprecision ställa

till med problem. Av den anledningen har några marginella ändringar av gränser

utförts. Den nedre gränsen för första axelavstånd på ledbuss har sänkts från 495

till 490 cm. Likaså har gränsen mellan boggibuss och treaxlig lastbil gällande

första axelavståndet sänkts från 650 till 635 cm.

Slutsats

Med de nya gränserna för tung tvåaxlig lastbil blir intervallet snävare än tidigare.

Det är alltså rimligt att det uppstår en skillnad i fördelningen mellan olika typer av

tvåaxliga fordon jämfört med tidigare års mätningar. Syftet med det snävare inter-

vallet har varit att så långt det varit möjligt rensa bort fordon som tillåts köra

fortare än tunga lastbilar.
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7 Resultat

Arbetet har resulterat i en revidering av det system som används för bestämning

av fordonskoder och ersätter därmed också stora delar av Carlsson (1987).

Systemet används från och med 1995 i efterbearbetningsprogrammet PREC9Y5,

ingående i TA-systemet.

I kapitel 8 beskrivs hur det nya kodsystemet är uppbyggt. En nyckel till kod-

systemet återfinns i bilaga 1. Där lämnas en detaljerad beskrivning av hur

bestämning av fordonskod sker. Utgångspunkt för programavsnittet där fordons-

koden bestäms är att programmet lyckats urskilja ett enskilt fordon med ett

bestämt antal axlar. Variationen i hastighet mellan axlarna måste vara mindre än

ett förutbestämt värde för att aktuell pulsföljd ska tolkas som ett fordon. Vidare

måste det första axelavståndet ligga i intervallet 0,90-7,50 meter för att få ingå i

ett fordon. Kortare så väl som längre axelavstånd förekommer definitionsmässigt

inte, varför sådana pulser kommer att förkastas eller tolkas på annat sätt. För axel-

avstånd 2-8 bestäms nedre och övre gräns av de värden som sätts för inparametrar

i PREC9S5. Vanligtvis sätts intervallet till 0,40-9,00 meter.

7.1 Beslut om ändringar

Följande ändringar beträffande axelavstånd kan nämnas:

e Vid gränsdragning för axelavstånd gäller alltid © (strikt mindre än).

e Nedre gräns för motorcykel höjs från 100 till 130 cm. I stället utökas koden

för oklassificerade tvåaxliga fordon till att även omfatta axelavstånd i inter-

vallet 90-130 cm.

e Nedre gräns för tvåaxligt fordon sänks från 100 till 90 cm.

e Övre gräns för tvåaxligt fordon sänks från 800 till 750 cm.

e Nedre gräns för första axelavstånd på ett fordon sätts till 90 cm.

e Övre gräns för första axelavstånd på ett fordon sänks från 800 till 750 cm.

* Gränsen mellan personbil och tvåaxlig tung lastbil höjs från 330 till 348 cm.

e Gränsen mellan tvåaxlig tung lastbil och tvåaxlig buss sänks från 600 till

585 cm.

e Den nedre gränsen för första axelavstånd på ledbuss sänks från 495 till

490 cm.

* Gränsen mellan boggibuss och treaxlig lastbil sänks för axelavstånd 1 från

650 till 635 cm.

e Fordonsbasen kan förekomma mellan 1:a och 2:a axel eller mellan 2:a och

3:e axel på lastbil, semi-trailer och buss.

e Fordonsbasens minimivärde sänks till 265 cm.

Kodsystemet har vidare utökats till att även omfatta:

* nioaxliga fordon

e treaxlig lastbil med boggi fram.

Till slut kan nämnas att ytterligare felkoder införts.
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8 Uppbyggnad av kodsystemet

Huvudtyp 0, motorcykel

I huvudtyp 0 ingår såväl tunga som lätta motorcyklar. Följande variabler karaktäri-

serar ett fordon från huvudtyp 0:

antal axlar 2

kortaste axelavstånd 130 cm

längsta axelavstånd = 180 cm

Huvudtyp 1, personbil

I huvudtyp 1 ingår personbilar, lätta lastbilar och mindre bussar. I denna grupp

hamnar också de kortare husbilarna och kortare s k van. Följande variabler

karaktäriserar ett fordon från huvudtyp 1:

antal axlar 2

kortaste axelavstånd 180 cm

längsta axelavstånd 348 cm

Huvudtyp 2, lastbil

I huvudtyp 2 ingår tung lastbil och semi-trailer men där förekommer också lätta

lastbilar och bussar. Följande variabler karaktäriserar ett fordon från huvudtyp 2:

antal axlar 2-4

fordonsbas 265-750 cm

boggiavstånd ©180 cm

Huvudtyp 3, semi-trailer

Huvudtyp 3 används bara för fordon med släp. Den betecknar då semi-trailer

Följande variabler karaktäriserar ett fordon från huvudtyp 3:

antal axlar 2-4

fordonsbas 265-750 cm

boggiavstånd ©180 cm

Huvudtyp 4, buss

Huvudtyp 4 består av stora bussar men där ingår även en del tunga lastbilar.

Följande variabler karaktäriserar ett fordon i grupp 1:

antal axlar 2-3

fordonsbas 265-750 cm

boggiavstånd ©180 cm

Utöver dessa fyra huvudtyper finns de fordon som ej gått att klassificera enligt

ovanstående. Karaktäristiskt för dessa är att de uppvisar sådana egenskaper att det

ej går att utesluta att det är frågan om ett verkligt fordon. Dessa registreringar är ej
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att förväxla med skuggfordon, pulsstudsar eller liknande fel som kan uppstå vid

mätning. Oklassificerade fordon ges kod som inleds med siffran 9.

Konstruktion av kodnummer

Kodsystemet är uppbyggt på sådant sätt att:

kodnummer lägre än 100 betecknar fordon utan släp

kodnummer högre än 100 betecknar fordon med släp.

Den första siffran i kodnumret betecknar fordonstyp enligt följande:

0

f
ö
t

N
D

+
-

motorcykel

personbil med eller utan släp

tung lastbil med eller utan släp eller semi-trailer utan släp

semi-trailer med släp

buss.

Den andra siffran i kodnumret betecknar antal axlar på fordenet/dragfordonet

och den tredje siffran, om sådan finns, betecknar förekomst av och antal axlar på

släp.

Följande villkor ställs på fordon med släp:

Personbil med släp ska ha ett avstånd på minst 180 cm från bakaxel till

(första) axel på släp.

Tung lastbil, semi-trailer och buss ska ha ett avstånd på minst 300 cm från

sista axel på dragbil till första axel på släp.

Tvåaxligt släp, draget av personbil, ska ha ett axelavstånd kortare än

0,80 meter.

Följande koder används för fordon utan släp:

02

12

22

23

24

42

43

36

motorcykel (cykel, moped)

personbil (lätt lastbil eller buss)

tung lastbil (eller semi-trailer) med två axlar

tung lastbil (eller semi-trailer) med tre axlar, boggi fram eller bak

tung lastbil (eller semi-trailer) med fyra axlar, boggi fram och bak eller

trippelaxel bak

tvåaxlig buss

treaxlig buss.
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Följande felkoder används för oklassificerat fordon där inget släp kunnat

konstateras:

92 oklassificerat fordon med 2 axlar

93 oklassificerat fordon/fordonskombination med 3 axlar

94 oklassificerat fordon/fordonskombination med 4 axlar

95 oklassificerat fordon/fordonskombination med 5 axlar

96 oklassificerat fordon/fordonskombination med 6 axlar

97 oklassificerat fordon/fordonskombination med 7 axlar

98 oklassificerat fordon/fordonskombination med 8 axlar

99 oklassificerat fordon/fordonskombination med 9 axlar.

För fordon med släp förekommer de koder som återfinns i tabell 19 nedan.

Tabell 19 Fordonskoder gällande fordon med släp, uppdelade efter typ av

 

 

dragbil.

Drag- Antal axlar Fordons-

bil på släp kod

12 1, 2 kod 121, 122

22 1, 2, 3, 4 kod 221, 222, 223, 224

23 1, 2, 3, 4 kod 231, 232, 233, 234

24 2, 3, 4 kod 242, 243, 244

32 1, 3, 4, 5, 6, 7 kod 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327

33 1, 2, 3, 4, 5, 6 kod 331, 332, 333, 334, 335, 336

34 1, 2, 3, 4, 5 kod 341, 342, 343, 344, 345

42 1, 2 kod 421, 422

43 1, 2 kod 431, 432

92 2, 3, 4, 5, 6, 7 kod 922, 923, 924, 925, 926, 927

93 3, 4, 5, 6 kod 933, 934, 935, 936

94 3, 4, 5 kod 943, 944, 945
   

För de fordon som är oklassificerade men ändå fått en tresiffrig kod gäller att

fordonet uppvisar karaktäristiska axelavstånd för fordon med släp men trots det

inte överensstämmer med någon av de fordonskoder som ingår i systemet. Det kan

vara fråga om specialfordon eller fordon registrerade i något annat land.

Totalt innehåller det nya systemet 63 olika fordonskoder, varav 21 är felkoder

för oklassificerade fordon/fordonskombinationer.
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Viktiga mått

Utifrån axelavståndet kan följande mått betecknas som viktiga vid avgörandet av

fordonstyp:

1,30

1,80

3,48

5,85

7,50

6,35

1,80

3,00

2,50

2,65

minsta axelavstånd för motorcykel

minsta axelavstånd för personbil (/största mcaxelavstånd)

minsta axelavstånd för tvåaxlig lastbil (/största pbaxelavstånd)

minsta axelavstånd för tvåaxlig buss (/största axelavstånd för tvåaxlig Ib)

största axelavstånd för tvåaxlig buss

minsta axelavstånd för boggibuss (axelavstånd 1)

största axelavstånd för vanlig boggi

största axelavstånd för lång boggi på påhängsvagn

största axelavstånd för lång boggi på släpvagn

minsta fordonsbas på tung dragbil.

Vissa begränsningar och svagheter i systemet

Följande begränsande kriterier har fastställts:

Inget dragfordon har mer än fyra axlar.

Inget dragfordon har trippelaxel fram.

Buss har aldrig fler än tre axlar.

Lätt lastbil/personbil har alltid två axlar.

En svaghet i kodsystemet är att axelavstånd för dragfordon med fler än två

axlar och med släp inte kontrolleras i detalj. I första hand söks en fordonsbas

2 2,65 meter mellan första och andra axel eller mellan andra och tredje axel på

dragbilen. Däremot kontrolleras inte att dragbilen har tillåtet boggiavstånd © 1,80

meter. I stället söks ett släpvagnsavstånd 2 3,00 meter.
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9 Fortsatt forskning och utveckling

I en tid då informationsteknologin tar över inom allt fler områden och många

företag erbjuder tjänster med avancerad bildbehandling kan TA-systemet vid en

första anblick te sig föråldrat. Men faktum är att systemet har många fördelar. Det

är portabelt, resurssnålt och har goda utvecklingspotentialer.

TA-systemet är så konstruerat att efterbearbetnings- och analysverktyg är enkla

och snabba. En ytterligare fördel med systemet är att data är direkt applicerbara i

VTT:s trafiksimuleringsmodell (Carlsson 1993) och på så sätt ett utmärkt hjälp-

medel vid kalibrering och validering av simuleringsmodellen.

Specialanpassade programversioner

I dagsläget finns programversioner framtagna som anpassats för indonesisk

respektive kinesisk trafik. På samma sätt kan specialanpassade program utvecklas

för exempelvis tätorts- eller motorvägstrafik. Underlag för olika uppsättningar av

fordonskoder och parametervärden behövs för detta.

Kontinuerlig revidering av koder

Ett system som anpassar sig till förändringar i trafiken är onekligen en tilltalande

idé. En kontinuerlig revidering av fordonskoderna kan ske om fordons-

registreringar sker i kombination med video. Kriterier för förändring i fordons-

koderna kan sättas upp med hjälp av diskriminantanalys (Chatfield och Collins,

1980), neurala nät (Hagan, Demuth och Beale, 1996) eller annan lämplig statistisk

metod. Önskemål har även framkommit om möjlighet att ha variabla gränser för

vissa fordonskoder. En nackdel med detta är att det i efterhand blir svårt att veta

vilka mätningar som är jämförbara. Regler för hur kommande ändringar i systemet

ska dokumenteras behöver således tas fram.

Mätning av spårvidd

Det går att lägga ned hur mycket tid som helst på förbättringar av kodsystemet.

Det hela blir en fråga om avvägning mellan noggrannhet och ekonomi. Möjlig-

heten att identifiera olika fordonstyper begränsas dock så länge mätsystemet

bygger på detektering med hjälp av gummislang. Med andra givare skulle det även

gå att mäta spårvidden, d v s avståndet mellan hjulen på en och samma axel.

TA-systemet är förberett för mätning av sidoläge och kan utvidgas till att även

mäta spårvidd. En komplettering med uppgifter om spårvidd för olika fordons-

typer kan i många fall vara av värde. Framför allt kan sådana uppgifter göra det

enklare att skilja på lätta och tunga lastbilar. Vidare kan det lösa det nuvarande

problemet att två eller flera motorcyklar kan tolkas som ett fordon med släp om de

passerar en mätpunkt i tät följd och med obetydlig skillnad i hastighet. Över

huvudtaget blir det enklare att skilja motorcyklar, mopeder och cyklar från fordon

med fler än ett hjul på varje axel. Uppgifter om spårvidd för olika fordonstyper

behöver samlas in och bearbetas för att sedan ligga till grund för ett reviderat kod-

system.

Ny detekteringsmetod önskvärd

Detektering med gummislang gör att det krävs en viss tyngd för att fordonet ska

detekteras. Med ny detekteringsmetod förbättras möjligheten till registrering av

lättare fordon såsom motorcykel, moped och i viss mån även cykel. Detta skulle i
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sin tur aktualisera nya trafikmätningar i miljöer med högre andel oskyddade

trafikanter. Bättre kunskap om axelavstånd för motorcyklar, mopeder och cyklar

behövs i så fall. Att använda TA-systemet på cykelbanor är dock olämpligt. När

cyklarna framförs i bredd blir analysmöjligheterna för små.

Slutsats

TA-systemet har framtiden för sig och det borde visa sig lönsamt att satsa medel

på en vidareutveckling. Hitintills har jämförelser med andra insamlings- och

analysverktyg visat sig vara till TA-systemets fördel.
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Bilaga 1

Sid 1 (8)

Nyckel till kodsystemet

Nedan lämnas en beskrivning av hur bestämning av fordonskod sker. Det nya

kodsystemet tillämpas från och med 1995 i det efterbearbetningsprogram som

finns till insamlingsenheten TA-89. Efterbearbetningsprogrammet heter PREC9Y5

och beskrivs i Anund och Sörensen (1995).

Utgångspunkt för programavsnittet där fordonskoden bestäms är att

programmet lyckats urskilja ett enskilt fordon med ett bestämt antal axlar.

Variationen i hastighet mellan axlarna måste vara mindre än ett förutbestämt värde

för att aktuell pulsföljd ska tolkas som ett fordon. Vidare måste det första axel-

avståndet ligga i intervallet 0,90-7,50 meter för att få ingå i ett fordon. Kortare så

väl som längre axelavstånd förekommer definitionsmässigt inte, varför sådana

pulser kommer att förkastas eller tolkas på annat sätt. Nedre och övre gräns för

axelavstånd 2-8 bestäms av de värden som sätts till inparametrarna i PREC9S5.

Vanligtvis sätts detta intervall till 0,40-9,00 meter.

Antal axlar är två

1. Axelavstånd 1 1,30 m Kod 92 Felkod

2. Axelavstånd 1 1,30- 1,80 m Kod 02 Motorcykel

3. Axelavstånd 1 1,80-3,48 m Kod 12 Pb, lätt lastbil eller

buss © 16 pass.

4. Axelavstånd 1 m Kod 22 Tung lastbil eller

' buss 16-44 pass.

5. Axelavstånd 1 5,85-7,50 m Kod 42 Buss > 44 pass.

6. Axelavstånd 1 2 7,50 m Kod 92 Felkod
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Antal axlar är tre

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2

4.3

3.

5.1

5.2

53.3

6.

6. 1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Bilaga 1

Sid 2 (8)

= 1,80 m

© 2,65 m

2 2,65 m

1,80 - 2,65 m

c 1,80 m

2 1,80 m

2,65 - 3,48 m

x 1,80 m

> 1,80 m

3,48 - 4,20 m

= 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

4,20 - 4,90 m

= 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

4,90 - 5,60 m

= 1,80 m

1,80 - 3,00 m

3,00 - 6,50 m

6,50 - 7,40 m

2 7,40 m

5,60 - 6,35 m

= 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

2 6,35 m

= 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

Kod 93

Kod 23

Kod 93

Kod 121

Kod 23

Kod 121

Kod 23

Kod 121

Kod 321

Kod 23

Kod 93

Kod 221

Kod 23

Kod 93

Kod 221

Kod 42 1

Kod 221

Kod 23

Kod 93

Kod 221

Kod 43

Kod 93

Kod 42 1

Felkod

Tung Ib, boggi fram

Felkod

Pb med släp

Tung Ib, boggi bak

Pb med släp

Tung Ib, boggi bak

Lätt Ib med släp

Semi-trailer + påhäng

Tung Ib, boggi bak

Felkod

Tung Ib + kärra

Tung Ib, boggi bak

Felkod

Tung Ib + kärra

Ledbuss

Tung Ib + kärra

Tung Ib, boggi bak

Felkod

Tung Ib + kärra

Buss, boggi bak

Felkod

Buss + kärra

eller ledbuss
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Antal axlar är fyra

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

3.

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 1

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd I

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3
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Bilaga 1

Sid 3 (8)

= 1,80 m

© 2,65 m

2 2,65 m

= 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

1,80 - 2,65 m

= 3,00 m

2 3,00 m

= 0,80 m

20,80 m

2,65 - 4,20 m

c 1,80 m

= 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

© 0,80 m

0,80 - 3,00 m

2 3,00 m

4,20 - 6,35 m

= 1,80 m

x 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

x 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

2 6,35 m

= 1,80 m

© 3,00 m

2 3,00 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00 m

= 1,00 m

2 1,00 m

Kod 94

Kod 24

Kod 94

Kod 331

Kod 94

Kod 122

Kod 922

Kod 24

Kod 94

Kod 331

Kod 94

Kod 122

Kod 322

Kod 222

Kod 24

Kod 94

Kod 231

Kod 94

Kod 222

Kod 322

Kod 222

Kod 94

Kod 431

Kod 94

Kod 322

Kod 422

Felkod

Tung Ib, boggi fram och bak

Felkod

Semi-trailer, boggi

fram + påhängsvagn

Felkod

Pb + boggisläp

Felkod

Tung Ib, trippelaxel bak

Felkod

Semi-trailer + påhäng

kort hjulbas

Felkod

Pb + boggisläp

Semi-trailer + påhäng

med boggi

Tung Ib + släp

Tung Ib, trippelaxel bak

Felkod

Tung Ib + kärra

Felkod

Tung Ib + boggikärra

Semi-trailer + påhäng

med boggi

Tung Ib + släp

Felkod

Boggibuss + kärra

eller ledad boggibuss

Felkod

Biltransp.fordon

Buss+släp/kärra



Antal axlar är fem

1.

1.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.4

2.2.1

2.2.2

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Bilaga I

Sid 4 (8)

och

2 2,65 m

© 3,00 m

2 3,00 m

= 1,80 m

© 2,50 m

2 2,50 m

1,80 - 3,00 m

© 2,50 m

2 2,50 m

2 3,00 m

© 2,50 m

2 2,50 m

eller

© 2,65 m

2 3,00 m

eller

2,65 - 4,20 m

© 3,00 m

2 3,00 m

eller

4,20 - 6,35 m

= 1,80 m

1,80 - 3,00 m

2 3,00

eller

2 6,35 m

= 1,00 m

2 1,00 m

© 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

och

© 2,65 m

Kod 95 Felkod

Släpet har tre axlar

Kod 323

Kod 223

Kod 223

Kod 923

Kod 223

Kod 323

Semi-trailer + påhäng

med trippelaxel

Tung Ib + släp med

boggi fram

Tung Ib + släp

Felkod

Tung Ib + släp

Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Släpet har två axlar

Kod 332

Kod 232

Kod 232

Kod 332

Kod 232

Kod 332

Kod 432

Kod 95

Kort hjulbas

Semi-trailer, boggi +

påhäng

Tung Ib + släp

Tung Ib + kärra

Semi-trailer, boggi

Tung Ib + släp

Biltransp.fordon

Boggibuss + släp/

kärra

Felkod

Släpet har en axel

Kod 341

Felkod

Semi-trailer + påhäng

Kod 95
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Antal axlar är sex

1.

1.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.1.1

1.2.1.1.2

1.2.1.2

1.2.1.2.1

1.2.1.2.2

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.2

2.2.1]

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 5

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 5

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

axelavstånd 5

Axelavstånd 4

axelavstånd 5

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 5

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 5

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 5

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 5

Axelavstånd 1

axelavstånd 2
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Bilaga 1

Sid 5 (8)

och

2 2,65 m

© 3,00 m

2 3,00 m

c 1,80 m

© 2,50 m

© 2,50 m

2 2,50 m

2 2,50 m

© 2,50 m

2 2,50 m

1,80 - 2,50 m

2 2,50 m

och

© 2,50 m

och/eller

2 2,50

eller

© 2,65 m

2 3,00

c 1,80 m

© 2,50 m

2 2,50 m

1,80 - 3,00 m

© 2,50 m

2 2,50 m

2 3,00 m

© 2,50 m

2 2,50 m

© 3,00 m

= 3,00 m

2 3,00 m

= 3,00 m

2 3,00 m

och

© 2,65 m

Kod 96 Felkod

Släpet harfyra axlar

Kod 324

Kod 924

Kod 224

Kod 324

Kod 924

Kod 224

Kod 924

Semi-trailer + påhäng

med två boggier

Felkod

Tung Ib + släp

Semi-trailer med

dubbelt påhäng

Felkod

Tung Ib + släp med

trippelaxel bak

Felkod

Släpet har tre axlar

Kod 333

Kod 233

Kod 233

Kod 933

Kod 233

Kod 333

Kod 96

Semi-trailer + påhäng

med trippelaxel

Tung Ib + släp

med boggi fram

Tung Ib + släp

Felkod

Tung Ib + släp

Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Felkod

Släpet har två axlar

Kod 342

Kod 242

Kod 96

Semi-trailer + påhäng

med boggi

Tung Ib + släp

Felkod



Antal axlar är sju

1.

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.1.1

2.1.1.1.2

2.1.1.2

2.1.1.2.1

2.1.1.2.2

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.1.1

2.2.2.1.2

2.2.2.2

2.2.2.2.1

2.2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.3.1

2.2.2.3.2

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 6

Axelavstånd 6

Axelavstånd 5

Axelavstånd 6

Axelavstånd 6

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

axelavstånd. 6

Axelavstånd 5

axelavstånd 6

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 6

Axelavstånd 6

Axelavstånd 5

Axelavstånd 6

Axelavstånd 6

Axelavstånd 5

Axelavstånd 6

Axelavstånd 6

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Bilaga 1

Sid 6 (8)

och

2 2,65 m

= 3,00 m

2 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

eller

© 2,65 m

2 3,00 m

= 1,80 m

© 2,50 m

© 2,50 m

2 2,50 m

2 2,50 m

© 2,50 m

2 2,50 m

1,80 - 2,50 m

2 2,50 m

och

© 2,50 m

och/eller

2 2,50 m

© 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

c 1,80 m

© 2,50 m

2 2,50 m

1,80 - 3,00 m

© 2,50 m

2 2,50 m

2 3,00 m

© 2,50 m

2 2,50 m

och

© 2,65 m

Kod 97 Felkod

Släpet harfem axlar

Kod 325

Kod 925

Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Felkod

Släpet harfyra axlar

Kod 334

Kod 934

Kod 234

Kod 334

Kod 934

Kod 234

Kod 934

Kod 97

Semi-trailer + påhäng

med två boggier

Felkod

Tung Ib + släp

Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Felkod

Tung Ib + släp med

trippelaxel bak

Felkod

Felkod

Släpet har tre axlar

Kod 343

Kod 243

Kod 243

Kod 943

Kod 243

Kod 343

Kod 97

Semi-trailer + påhäng

med trippelaxel

Tung Ib + släp med

boggi fram

Tung Ib + släp

Felkod

Tung Ib + släp

Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Felkod
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Antal axlar är åtta

1.

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.2. 1

2.2.2.1.1

2.2.2.1.1.1

2.2.2.1.1.2

2.2.2.1.2

2.2.2.1.2.1

2.2.2.1.2.2

2.2.2.2

2.4.2.4

2.2.2.3.1

2.2.2.3.2

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 6

Axelavstånd 7

Axelavstånd 7

Axelavstånd 6

Axelavstånd 7

Axelavstånd 7

Axelavstånd 5

Axelavstånd 5

Axelavstånd 6

axelavstånd 7

Axelavstånd 6

axelavstånd 7

Axelavstånd 1

axelavstånd 2
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Bilaga 1

Sid 7 (8)

och

2 2,65 m

= 3,00 m

2 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

eller

© 2,65 m

2 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

© 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

= 1,80 m

© 2,50 m

© 2,50 m

2 2,50 m

2 2,50 m

© 2,50 m

2 2,50 m

1,80 - 2,50 m

2 2,50 m

och

© 2,50 m

och/eller

2 2,50 m

och

© 2,65 m

Kod 98 Felkod

Släpet har sex axlar

Kod 326 Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Kod 926 Felkod

Släpet harfem axlar

Kod 335 Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Kod 935

Kod 98 Felkod

Släpet harfyra axlar

Kod 344 Semi-trailer + påhäng

med två boggier

Kod 944 Felkod

Kod 244 Tung Ib + släp

Kod 344 Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Kod 944 Felkod

Kod 244 Tung Ib + släp med

trippelaxel bak

Kod 944 Felkod

Kod 98 Felkod



Antal axlar är nio

1.

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 3

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 3

Axelavstånd 4

Axelavstånd 4

Axelavstånd 5

Axelavstånd 5

Axelavstånd 1

axelavstånd 2

Bilaga 1

Sid 8 (8)

och

2 2,65 m

= 3,00 m

2 3,00 m

= 3,00 m

2 3,00 m

eller

© 2,65 m

2 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

= 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

© 3,00 m

2 3,00 m

och

© 2,65 m

Kod 99 Felkod

Släpet har sju axlar

Kod 327 Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Kod 927 Felkod

Släpet har sex axlar

Kod 336 Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Kod 936 Felkod

Kod 99 Felkod

Släpet harfem axlar

Kod 345 Semi-trailer + dubbelt

påhäng

Kod 945 Felkod

Kod 99 Felkod

VTT meddelande 762




