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Förord

Frågan om optimala vägkostnader började att mera allmänt diskuteras under 
slutet av 1950-talet.

Nordiska Vägtekniska Förbundet beslöt 1959 att bilda ett särskilt utskott för 
utredning av frågan om optimala väginvesteringar. Beslutet tillkom efter en till 
förbundet två år tidigare gjord framställning från Nordiska interimskommittén 
för samordning av transportforskningen. I denna framställning betonade kom- 
mitten angelägenheten av att undersöka sådana delfrågor som ekonomisk sam
mansättning av vagnparken, det mest ekonomiska axeltrycket etc. Samma år 
publicerade dåvarande chefen för AB Stockholms Bryggeriers bilavdelning, 
direktör R  Steenhoff, en artikel i tidskriften Affärsekonomi om fordonskost- 
nadernas beroende av fordonens lastförmåga.

Med anledning av det ovan redovisade intresset för optimalfrågor tillsatte 
väg- och fordonskommittén inom IVA :s transportforskningskommission 195 9 
en arbetsgrupp för studium av dessa frågor. Denna grupp erhöll samtidigt ett 
mindre anslag för sitt arbete, vilket därefter utgått årligen. Erforderliga utred
ningar skulle utföras av statens väginstitut.

I februari i960 framlade överingenjören N  Odemark en teoretisk behandling 
av denna fråga. Odemark hade sammanfattat resultatet av sina beräkningar i 
en formel för transportkostnaden. Formeln, som hade byggts på vissa antagan
den bl a beträffande inverkan av axeltryck och trafikintensitet på överbygg- 
nadstjocklek och underhållskostnad, innehöll ett antal konstanter, som icke var 
kända, varför någon beräkning av transportkostnaden icke kunde göras.

På våren 1962 framlade Highway Research Board resultaten av de mycket 
omfattande körförsöken vid Ottawa i Illinois, de s k AASHO-försöken. Vid 
dessa försök hade bl a ovannämnda fråga studerats, varför det nu fanns möjlig
het att gå vidare med undersökningen av optimalt axeltryck.

På grund av svårigheten att anställa kompetent arbetskraft kunde väginsti- 
tutet bedriva utredningsarbetet endast i begränsad omfattning. I mars 1963 
anställdes civilingenjören C E Brinck vid väginstitutets tekniska kansli för att 
i första hand utföra utredningen om optimalt axeltryck. Den utredning som nu 
framläggs har i december 1965 godkänts som licentiatavhandling vid Tekniska 
Högskolans i Stockholm institution för vägbyggnad (professor S Hallberg).

Stockholm i januari 1966
N ils  G Bruzelius



Inledning

Ju  större axeltryck en väg dimensioneras för, desto högre blir anläggnings
kostnaden och kanske också underhållskostnaden. Man har också konstaterat, 
att fordon med stora axel- eller boggitryck genom sin större lastförmåga blir 
transportekonomiskt gynnsammare än fordon med små axeltryck. Fordon med 
stora axeltryck medför därför sjunkande fordonskostnader per ton transporte
rat gods. På grund av att en axeltryckshöjning sålunda leder till en kostnads
ökning på vägsidan men en kostnadsminskning på fordonssidan har man utgått 
ifrån att här föreligger ett optimalproblem, dvs ett problem som innebär att 
vid ett visst axeltryck — det optimala — når summan av vägkostnad och for- 
donskostnad ett minimivärde. Man har då med vägkostnad menat alla kostnader 
för en vägs anläggning och underhåll och med fordonskostnad alla kostnader 
för fordonens anskaffning och drift.

Under flera år har man inom det transportekonomiska området diskuterat 
frågan om det optimala axeltrycket. Man har hållit för troligt, att kännedom 
om det optimala axeltrycket för vårt vägnät eller delar därav vore av stor 
betydelse, då det gäller att avgöra för vilken bärighetsstandard det framtida 
vägnätet bör utformas för att ge så stort transportekonomiskt utbyte som möj
ligt. I denna utredning har jag försökt att klarlägga de samband som råder mel
lan överbyggnadskostnad och fordonskostnad för att få en uppfattning om vad 
problemet optimalt axeltryck verkligen innebär och vad det kan betyda vid 
utformningen av vägnätets bärighetsstandard.

I det första kapitlet redogöres för litteratur om transportekonomi i stort, 
liksom för litteratur om vägkostnader och fordonskostnader. Vidare redogöres 
för praktiska provvägsförsök, varid resultatet från AASHO-försöket behandlas 
tämligen ingående. Detta resultat ligger till grund för den evalveringsmetod 
som beskrivs i det andra kapitlet och för den dimensioneringsmetod som redo
visas i det tredje kapitlet, i vilket ett par tänkta vägsträckor dimensioneras och 
kostnadsberäknas. I det fjärde kapitlet behandlas noggrannheten av beräk
ningarna, vilka vidare diskuteras från skilda utgångspunkter. I det femte kapit
let behandlas fordonskostnader. Detta kapitel bygger på en separat utredning, 
som på Väginstitutets uppdrag utförts av överingenjör L-Å Jöndell. I det sjätte 
kapitlet slutligen redovisas och kommenteras resultatet. Årbetet har utförts 
vid Statens väginstitut och bedrivits i samråd med professor Sten Hallberg vid 
Institutionen för vägbyggnad vid Tekniska Högskolan i Stockholm.

Stockholm i januari 1966
Carl Erik Brinck



K a p i t e l  i

Problemställning, litteratur

Problemställning

Varje år investeras stora belopp inom vägväsendet. Särskilt under 1950-talet 
har en hög investeringstakt i utökning och förbättring av vägnätet varit känne
tecknande för de flesta länderna i Västeuropa, däribland också Sverige.

De svenska investeringarna har emellertid av bl a företrädare för industrins 
och motorismens organisationer nästan ständigt ansetts vara för små. Särskilt 
yrkestrafikens organisationer och företrädare för skogsnäringen samt olje- och 
byggnadsbranschen har betonat vikten av ett vägnät, som har tillräcklig bärig
het för vår tids tyngre fordonstyper.

Naturligtvis vore det önskvärt att kunna bestämma den investeringsvolym 
för vägväsendet som ur samhällsekonomisk synpunkt är den mest räntabla — 
den optimala investeringsvolymen. Detta är emellertid en utomordentligt kom
plicerad och omfattande uppgift, som inte kan genomföras utan värderingar av 
vad som ur samhällets synpunkt är genomförbart bl a med hänsyn till arbets- 
marknadsmässiga och sociala frågor. Problemet får härigenom väsentligt fler 
aspekter än de rent tekniska och ekonomiska.

En del av problemet är emellertid i huvudsak av teknisk-ekonomisk karaktär, 
och det är frågan om hur en höjning av de tillåtna axeltrycken påverkar trans
portkostnaden, vilken här definieras som summan av vägkostnaden och fordons- 
kostnaden.

Med vägkostnad menas alla kostnader för vägens anläggning och underhåll 
och med fordonskostnad alla kostnader för fordonens anskaffning och drift.

Vägkostnad och fordonskostnad kan beräknas var för sig för olika axeltryck, 
och deras summa (transportkostnaden) bör vid ett visst axeltryck — det opti
mala — nå ett minimivärde.

Att bestämma detta optimala axeltryck — om något sådant existerar — har 
ansetts vara av väsentlig betydelse för att kunna bedöma optimala investerings
nivån inom vägväsendet.

ökad kännedom om sambandet mellan vägkostnader och fordonens axeltryck 
skulle också kunna bli av värde för myndigheterna vid utformning av principer 
för fordonsbeskattningen.

Det ligger nära till hands att fråga sig om det finns optimalproblem inom 
andra transportområden. Kan en jämförelse med järnvägs- och sjötranspor
terna ge någon ledning vid bedömning av förhållandena för lastbilstranspor
terna?

Vad järnvägstrafiken beträffar har för ordinära godsvagnar det högsta till- 
låtna axeltrycket stigit från 18 ton på 1920-talet till 20 ton som gäller i dag.

För malmbanans vidkommande, som hittills haft en axeltrycksgräns för malm
vagnar vid 18 ton, har S J nyligen fattat beslut om en förstärkning av banan



för att möjliggöra en höjning av axeltrycket till 25 ton. Detta medför en 
ökad lastförmåga per vagn från 42 ton, som nu gäller för den 3-axliga vagnen 
med beteckningen Mas, till 60 ton som en ny 3-axlig vagn med beteckningen 
Mar med det förhöjda axeltrycket kommer att kunna lasta. Denna lastökning 
på över 40 %  avses ge den av LK A B önskade ökningen av malmbanans trans
portkapacitet och medför reducerade kostnader för den rullande materielen per 
tkm (tkm =  tonkilometer) — den del av transportkostnaden som vid lastbils
transporter har kallats fordonskostnader.

Varför höjs inte axeltrycket ytterligare för att få ännu bättre ekonomiskt 
utbyte, eller är just 25 ton att betrakta som ett optimum?

Problemen inom järnvägs- och lands vägsbyggandet är inte alltid jämförbara. 
En landsvägsbank kan genom lämpligt materialval och tillräcklig överbygg- 
nadstjocklek byggas utan de begränsningar som gäller vid järnvägsbyggande.

Vid dimensionering av en järnväg för höga axeltryck måste först och främst 
ingående materials egenskaper utnyttjas till fullo. Vissa brister kan kompen
seras genom olika förstärkningsåtgärder, t ex sliperförtätning. Andra faktorer 
är svårare att påverka. Yttrycket mellan hjul och räl är en sådan svårbemästrad 
faktor, som kan bli avgörande för hur stort axeltryck som kan väljas. Höjs 
axeltrycket över en viss gräns, så flyter materialet i rälhuvudet. ökas rälens 
hårdhet, blir rälen spröd vid kyla och tenderar att gå av, t ex till följd av slag 
från ett ojämnt slitet hjul.

Inom järnvägstrafiken antar därför det optimalproblem som ovan antagits 
gälla för landsvägstransporterna något annorlunda karaktär. På banor som 
skall förstärkas, fastställs axeltrycket för normala 2- och 4-axliga godsvagnar 
till 20 ton enligt internationella godsvagnsavtalet R IV  (Regolamento Internazio- 
nale Veicoli). I specialfall kan man gå högre (ovan) eller lägre (bygga en bana, 
som bär 20 ton vid nedsatt hastighet). Vilken lösning man väljer beror bl a på 
ifrågavarande banas trafikvolym.

Vad beträffar transporter till sjöss har efterkrigstidens ökade handelsutbyte, 
särskilt på transoceana router, drivit utvecklingen inom rederinäringen mot allt 
större lastenheter, i vissa fall till fartygsstorlekar som skeppsbyggnadstekniken 
helt saknade erfarenhet av för endast 10— 15 år sedan. I dag är sålunda fartygs
storlekar på mellan 50 000 och 120 000 ton dw inte unika för t ex malm- och 
oljetonnage, och detta beror bl a på de större fartygens transportekonomiska 
fördelar.

Såtillvida är förhållandena analoga med vad som gäller för landsvägs- och 
järnvägstransporter, där — som tidigare nämnts — stora lastenheter medför 
lägre kostnader för själva transporten (för lastbilstransporter har detta kallats 
fordonskostnader).

För sjötransporter finns inga av lastenhetens storlek beroende »undervägs- 
kostnader» motsvarande landtransporternas väg- respektive järnvägskostnader. 
Men rent principiellt kan transportkostnaden — som för landsvägstransporter 
definierats som summan av fordons- och vägkostnaden — för sjötransporterat 
gods beräknas, om hänsyn tas till sådana investeringar, som krävs till följd av 
dessa fartygs större djupgående och till deras krav på större lagringsutrymme



I en bok av T h o r b u r n  med titeln »Supply and Demand of Water Transport» 
[ i,  s io 6] finns ett diagram, som visar hur fartygskostnaden — lastning, färd 
till sjöss och lossning — uttryckt i kronor/ton last, minskar med större ton
nage. För t ex transportavståndet 8 ooo km uppges denna kostnad vara ungefär 
hälften så stor för ett fartyg på 128 000 ton dw som för ett fartyg på 8 000 ton. 
De större fartygen ställer dock som tidigare nämnts större krav på både lag
ringsutrymmen och på farledernas djup m m än de mindre, och sammanställs 
kostnaderna härför med själva fartygskostnaden kan optimala fartygsstorlekar 
beräknas. Detta har gjorts i en uppsats av F a g e r h o l m  m fl kallad »Sjöfarts- 
lederna till östersjön», [2]. Resultatet av beräkningen visar bl a att den opti
mala tankfartygsstorleken beror på hur mycket olja som omsätts per år, dvs 
på den transporterade oljekvantiteten.

Både för järnvägs- och sjötransporter v ill det således synas som om den opti
mala storleken på lastenheterna sammanhänger med storleken på den transpor
terade godsmängden.

Detta låter ana att då det gäller landsvägstransporter kan godsmängden tän
kas avgöra, vilka fordonsstorlekar som är optimala. Det finns anledning antaga, 
att för en väg med ringa godsmängd ställer sig små fordon ekonomiskt gynn
samma, medan ökande godsmängd förskjuter den optimala for dons storleken mot 
större enheter.

Hur stämmer dessa förmodanden med andras erfarenheter och åsikter, sådana 
de kommer till uttryck i tillgänglig litteratur? Denna fråga skall belysas i föl
jande avsnitt.

Litteratur

Den litteratur som finns om optimalt axeltryck och därmed direkt samman
hängande problem rörande väg- och fordonskostnader är av ringa omfattning. 
Detta synes naturligt med tanke på frågans speciella natur. I detta avsnitt 
redogöres för litteratur inom de områden som framgår av respektive under
rubriker.

Allmänt om transportekonomi

I »Väginvesteringars lönsamhet» [3] framhåller B e r g e n f e l t  som kommentar 
till 1955 års långtidsutredning, att ett förverkligande av stamvägnätet, som 
enligt utredningsförslaget innebar en investering av 6,6 miljarder kronor under 
20 år, kan beräknas ge avsevärda transportvinster. Vid en antagen årlig ökning



a v  tra n s p o r ta rb e te t  m ed  7  %  a n ges v in s te n  fö r  1 9 5 6  t i l l  c a  1 5 0  m il jo n e r  k r o n o r . 
I  » N ä r in g s l iv e t s  v ä g t r a n s p o r te r »  [4 ]  re d o g ö r  K r i t z  l ik a le d e s  a l lm ä n t  fö r  v ä g -  
b e h o v  o ch  t r a n s p o r tu tv e c k lin g  in o m  s k ild a  n ä r in g sg re n a r .

Skogsindustrins möjligheter att tillvarata björk och klenvirke t ex hänger 
intimt samman med möjligheterna till effektiva och billiga landtransporter, och 
för gruvindustrins del är vägar med god bärighet ofta en förutsättning för att 
gruvdrift överhuvud skall komma igång på en viss fyndort.

För många produkter utgör fordonskostnaden en stor andel av produktens 
totalpris. Detta gäller särskilt produkter inom byggnadsbranschen, t ex sand 
och grus, vilka som råvaror betraktade har ett obetydligt värde på själva fynd
platsen. Det gäller också produkter inom olje- och drivmedelsbranschen, från 
vilken leveranserna från 1946 till 1958 steg från 2,3 till 11,5  miljoner m3. 
Denna stegrade förbrukning har naturligtvis medfört, att transport av olja och 
drivmedel ökat i motsvarande omfattning, och därigenom har det också blivit 
viktigare än tidigare för oljebolagen att söka förbilliga sina transporter. Man 
beräknar att ungefär Vs av konsumentpriset på bensin och eldningsolja — sedan 
skatter dragits ifrån — utgöres av fordonskostnader.

Vad beträffar oljebolagens landsvägstransporter har insättandet av större for
don varit av stor betydelse för transportekonomin. Beräkningar visar, att ökad 
lastkapacitet till följd av större tillåtna axel- och boggitryck icke blott ger 
bättre transportekonomi på de transportsträckor som hittills omfattats av lands
vägstransporter utan visar också gynnsam ekonomi för sådana transportavstånd, 
som tidigare varit förbehållna järnvägarna. Detta kan i många fall påverka 
distributionsapparaten i stort genom att ett mellanled i form av t ex en inlands- 
depå kan undvaras och transporten ske direkt från oljehamn till förbrukare.

Möjlighet till direkttransport är naturligtvis viktig även inom andra närings
grenar, genom att dyrbara omlastningar kan elimineras.

I »Norrländska vägproblem — skogs- och gruvindustrins krav på framkom
lighet och bärighet» nr [5] framhåller författarna B e r g s jö  och J ö n d e l l  att 
användning för lastbilar för virkestransporten oftast leder till de för företaget 
lägsta kostnaderna, främst på grund av att bilarna kan köras ända in i avverk
ningsområdena. Detta förutsätter dock icke blott ett nät av privata skogsbil- 
vägar, som bör kunna byggas till rimliga kostnader, utan också förbättrad bärig
het på många broar och vägavsnitt på det allmänna vägnätet. Så länge brister 
föreligger härvidlag, försvåras skogsbrukets rationalisering. Den snabba tek
niska utvecklingen inom skogsbruket gör det emellertid svårt att förutse, vilket 
transportsätt som i framtiden blir det mest ekonomiska.

Som exempel från gruvindustrin kan nämnas, att vid Bolidenbolaget höll sig 
andelen landsvägstransporter under hela 1950-talet relativt konstant vid ca 
30 %  av den totala transportvolymen. Däremot skedde under samma tid en 
ökning av lastenheternas storlek. Genomsnittslasten för 1952 uppgick till 13,8 
ton och för 1959 till 23,9 ton. Som en följd därav sjönk kostnaden från 12,56 
till 9,34 öre/tkm. Detta är återigen ett exempel på de stora lastenheternas trans
portekonomiska fördelar.

Där man har regelbundna transporter på givna transportsträckor — vilket



bl a karakteriserar just gruvindustrien — torde ingående studium av transpor
terna med hänsyn till val av fordonstyp och fordonsstorlek kunna ge stort 
ekonomiskt utbyte. I »Massetransport med lastebil» [6] av F a n g e l  redogörs 
för en dylik studie gällande transport av gruvprodukter från A/S Bleikvassli 
Gruber till en utskeppningsanläggning i Andfiskå vid Mo i Rana. Körsträckan 
är 134 km fram och åter och transporterna skedde med åtta lejda fordon, som 
körde i två skift med två chaufförer per bil. Fordonens årliga fasta och rörliga 
kostnader analyserades, och med känd godsmängd och transportsträcka kunde 
transportens totala kostnad beräknas. De använda fordonen var ganska små 
med blott ca 5 tons last vid 6 tons axeltryck. A v kalkylen framgick, att en 
övergång till fordon med större transportkapacitet vore fördelaktig. Man över
gick därför till fordon av semitrailertyp med tre axlar, vilket resulterade i stora 
inbesparingar.

Nyttan av transportekonomiska överväganden betonas också av O l im b  i 
»Kjorkostnadsberegningar» [7], även om denna artikel mer tar sikte på väg
förhållandena än på att utröna lämpligaste fordonstyp för en given typ av 
transport. I »Lönsamhetsbetraktninger ved forsterkning av et vegnett» [8] av 
S l e t t e m a r k  uppställs frågan hur det lönar sig att investera i ökad bärighet på 
en huvudväg med anslutande sidovägar. Frågan diskuteras med hjälp av en 
teoretisk modell av en huvudväg med angränsande sidovägar. Med generella 
beteckningar för väglängd, godsmängd och övriga termer uppställs ekvationer 
med innebörden, att det kapital som läggs ner för att förbättra en vägs bärighet 
vid jämförelse med summan av framtida besparingar skall vara räntebärande.

För endast en sidoväg blir ekvationen enkel, men om ett flertal sidovägar 
antages knutna till huvudvägen blir ekvationerna oöverkomliga utan elektronisk 
databehandling.

Till stor del kan bristande rationalisering inom transportbranschen samman
hänga med det förhållandet, att någon pålitlig och erkänd metod för beräkning 
av fordonskostnaderna inte finns. Detta framhåller J ö n d e l l  i »Planering och 
kostnadskalkyler för landsvägstransporter» [9], där också förslag framläggs till 
hur fordonskostnaderna kan beräknas. I artikeln redovisas ett schema över hur 
fordonskostnaderna kan detaljstuderas och hur för olika fordon s k grundvär
den kan beräknas med hänsyn till transporthastighet, terminaltid osv.

De artiklar som här i korthet omnämnts är, som tidigare framhållits, ganska 
allmänt hållna och berör inte direkt problemet optimalt axeltryck. Ett gemen
samt drag hos artiklarna är, att vikten av transportekonomiska studier betonas, 
och författarna framhåller de större lastenheternas transportekonomiska för
delar. För att kunna bedöma transportkostnaden så som den definierats här är 
det nödvändigt att studera vägkostnader och fordonskostnader var för sig.

Vägkostnader

I  en mycket omfattande amerikansk studie av B a k e r  m fl betitlad »Highway 
Costs and Their Relationship to Vehicle Size» [10] redovisas de totala vägkost- 
na derna i staten Ohio under en sexårsperiod.



Vägkostnadernas verkliga storlek har erhållits genom insamling av uppgifter 
om staten Ohios totala utgifter för vägnätet under tidsperioden 1950— 55. 
Totalkostnaden har delats upp på beläggning, broar, terrassering, underhåll, tek
nisk personal och administration. Man har beräknat storleken på var och en av 
dessa kostnader och också försökt bedöma deras eventuella relation till axel
trycket. Eftersom kostnadsuppgifterna hänför sig till hela staten Ohio, är t ex 
inte undergrundstypen enhetlig, ej heller terräng, nederbördsförhållanden m m. 
Kostnaden per mile kan med hänsyn härtill bli mycket olika.

För att bestämma beläggningens tjocklek har sex olika dimensioneringsmeto- 
der tillämpats. Med var och en av metoderna har tjockleken bestämts för olika 
axeltryck och för de vanligaste undergrundstyperna, som finns i Ohio och som 
uppges kunna karakteriseras genom CBR-Vi.rden från 3 till 10. För varje axel
tryck har maximi- och minimivärden prickats in i ett diagram med dubbel- 
logaritmisk skala med axeltrycket avsatt på x-axeln och beläggningskostnaden 
på j-axeln.

Kurvorna för maximi- respektive minimikostnad blir i stort sett räta linjer 
i dubbellogaritmisk skala, och de erhålles genom att sammanbinda de för olika 
axeltryck inprickade värdena. Linjernas lutningar blir därigenom bestämda. 
Deras lägen i höjdled, dvs utmed j-axeln, bestäms av beläggningskostnadernas 
storlek under den berörda tidsperioden för det axeltryck, som är tillåtet i Ohio, 
19 000 lbs motsvarande ca 9,5 ton. För alla objekt med god undergrund bildas 
minimivärden för kostnaden per mile, och för objekt med dålig undergrund 
erhålles den maximala milekostnaden.

Genom detta tillvägagångssätt, där olika beräkningsmetoder tillämpas och 
skilda undergrundsmaterial förutsättes föreligga, kan man förvänta avsevärd 
spridning mellan högsta och lägsta värden på beläggningskostnaden. Detta fram
går också av resultatet. För 9,5 tons axeltryck uppgår maximivärdet till 
$80 ooo/mile och minimivärdet till $ 13  ooo/mile. Men även för dessa två myc
ket olika siffervärden är kurvornas form ungefär lika. Därför, menar förfat
tarna, kan även kostnaden för andra axeltryck beräknas, om kostnaden för
9,5 tons axeltryck är känd.

Andra delkostnaders relation till axeltryck sökte man också bestämma med 
ledning av kostnadsuppgifter för utförda objekt och med vetskap om trafikens 
sammansättning och intensitet. De kostnadsuppgifter, som sammanställts och 
bearbetats, är mycket omfattande. Vid analysen av brokostnader och deras 
variation med förutsatta axeltryck bearbetades resultaten från inte mindre än 
884 kontrakterade brobyggen. Liksom tidigare konstaterats för beläggningskost- 
nader är även brokostnadernas variation stor mellan största och lägsta värde. 
Maximikostnaden för broar med 2-filig bredd anges till $48o/foot och minimi- 
kostnaden till $26o/foot.

Den kostnadspost som hänför sig till vägens linjeföring samt terrängförhållan
dena på platsen (cost items related to geometric factors) inkluderar jordarbeten, 
marklösen (right of way), sidoanläggningar, anordningar för vattenavledning 
och oförutsedda arbeten. Häri ingår sålunda även sådana kostnader, som är 
oberoende av axeltrycket. Även här förelåg ett mycket stort statistiskt mate-



rial; 800 kontrakterade arbeten med Ohio Department of Highways som bygg
herre uppges ligga till grund för analysen.

Sedan alla delkostnader bestämts, både de som varierar med axeltrycken 
(weight factors) och de som fördelas jämnt på alla axeltryck (non-weight fac
tors) prickades de in i ett diagram med dubbellogaritmisk skala, där de bildar 
räta linjer, en maximi- och en minimikurva. Motsvarande ekvation kan bildas 
och skrivas:

C -  C9,5

där
C =  total årskostnad/mile i tusental dollar 

Cg,5 — total årskostnad/mile för 9,5 tons axeltryck i tusental dollar
W — axeltryck i förhållande till axeltrycket 9,5 ton

5 =  konstant som svarar mot linjens lutning i diagrammet.

Konstanterna i ekvationen bestäms på följande sätt:
För Ohio Department of Highways var totalutgifterna för år 1955 

$ 15 7  844991 för en sammanlagd vägsträcka av 16 596 miles. Genom att slå 
ut denna kostnad på nämnda vägsträcka erhålles $9 510/mile. Konstanten 5, 
som svarar mot kurvans (linjens) lutning i dubbellogaritmisk skala, kan bestäm
mas till 0,1355.

Formeln kan då skrivas:

C =  9,51 • W0’1355

Skall kostnaden beräknas för t ex 5-tons axeltryck blir W — 5,0/9,5 — 0,526 
och

C =  9,51 • o,5260,1355 =  $8,7 io/mile.

Samma ekvation användes i princip för att beräkna kostnadsdifferenser, D. 
Då erhålles:

A >.5 =  C9,5 (Ws -  i )

Dg,5 =  9,51 (W0,1355 — i)

Skall t ex kostnadsdifferensen mellan 2 och 9,5 tons axeltryck beräknas erhål
les med W =  2,0/9,5 =  0,22

D =  9,51 (o,220}1355 — 1) =  — $i,82o/mile.

Kostnaden svarande mot 2 tons axel tryck blir sålunda $ 1  820/mile lägre än 
för 9,5 tons axeltryck.

Som vanligt i amerikanska undersökningar utgår man ifrån erfarenhetsmate- 
rial — i detta fall medelsförbrukning till vägnätet under en sexårsperiod — och 
söker med statistiska metoder få fram signifikanta samband med vissa valda 
variabler — i detta fall axeltrycket. Beträffande t ex den delkostnad som hän
för sig till ny beläggning (resurfacing) har denna kostnad för att kunna hän



föras till antingen den kostnadsgrupp som är beroende eller den som är obero
ende av axeltrycket sammanställts i relation till intensiteten av tunga fordon 
på de vägsträckor, där ny beläggning har utförts. Något klart statistiskt sam
band erhölls dock inte i detta fall.

Även i fråga om ytbehandling (surface treatment) föres statistiska resone
mang. Resultatet visar, att ytbehandlingskostnaden inte kan korreleras med 
antalet tunga fordon men sägs i stället bero av totalantalet fordon. Man kan 
å ena sidan betrakta ytbehandlingen som en förbättring av beläggningen, och 
i sådant fall kan kostnaden beräknas efter samma grund som själva belägg
ningen. Man kan också betrakta ytbehandlingen enbart som ett skydd för den 
existerande beläggningen, och under denna förutsättning bör kostnaderna för
delas jämnt, dvs anses vara oberoende av axeltrycken.

Sedan delkostnaderna analyserats uppställs empiriska samband för var och 
en av dem, varefter alla delkostnader omräknas, antingen de varierar med axel
trycket eller befunnits vara konstanta för olika axeltryck, till årskostnader, 
varid 20 års amorteringstid valts och 3 %  ränta.

Slutligen summeras alla till årskostnader omräknade delkostnader, och slut
resultatet redovisas i diagramform med en kurva för maximikostnaden och en 
för minimikostnaden. I dubbellogaritmisk skala blir kurvorna praktiskt taget 
parallella.

Fig i. Årliga vägkostnader i förhållande till varierande 
axeltryck. Den övre kurvan visar maximi- och den undre 
minimikostnaden. U r [ 10].

Betraktas emellertid de på detta sätt bestämda vägkostnaderna som ett led 
i beräkning av optimalt axeltryck måste de, eftersom de är genomsnittliga för 
en hel stat, kombineras med fordonskostnader, som också är genomsnittliga, och 
resultatet — ett visst optimalt axeltryck — skulle då också få genomsnittlig 
karaktär; bli ett slags medeltal för hela vägnätet.

Som framhållits tidigare, och som också framgår av det senast visade dia
grammet, är skillnaden mycket stor mellan maximi- och minimikostnaden. 
Detta är fullt förståeligt och en följd av metodiken vid analysen. Hela resul
tatet bygger på kostnadsuppgifter, insamlade från hela staten Ohio, och inklu
derar därför den mångfald varianter av skilda slag, som olikheter i topografi, 
undergrundsmaterial, tillfälliga konkurrensförhållanden inom entreprenadbran
schen m m ger upphov till.

Hur skall resultatet tillämpas på svenska förhållanden? Som tidigare nämnts 
är resultatet strängt taget endast giltigt för staten Ohio och således överhuvud 
taget inte tillämpligt i andra länder, inte ens i andra delstater i USA.



Om man emellertid ändå för att få någon jämförelse omräknar värdena i 
fig i till svensk valuta, erhålles för 8 tons axeltryck en årskostnad/mile mellan 
ca $ 13  000 och $6000 (maximi- respektive minimivärden) motsvarande unge
fär mellan 65 000 och 30000 kronor/mile, dvs mellan ca 40000 och 18 000 
kronor/km.

Dessa siffror är grovt skattade med ledning av diagrammet i fig 1. Det bör 
emellertid påpekas, att det alltid är vanskligt att omräkna kostnader angivna 
i främmande valuta. Att som i omräkningen ovan räkna med växelkursen är 
alltför schablonbetonat och kan inte sällan ge resultat, som avsevärt avviker 
från den främmande valutans reella köpvärde.

For donsko stnader

En omfattande amerikansk undersökning »Line-Haul Trucking Costs in 
Relation to Vehicle Gross Weights» [ 1 1 ]  bygger på uppgifter inhämtade hos 
över 600 amerikanska åkeriföretag, som lämnat kostnadsuppgifter på över 
23 000 fordon eller fordonståg. Undersökningen omfattar visserligen endast de 
fordonstyper som nyttjas i fjärrtrafik men är icke desto mindre en synnerligen 
detaljrik analys av alla de kostnadselement, som sammantagna bildar den totala 
fordonskostnaden. Sålunda analyseras alla delkostnader för sig såsom driv- 
medelsförbrukning, däckslitage, service, reparationer, förarlön, traktamenten, 
försäkringspremier m m och genom att summera alla delkostnader erhålles den 
totala fordonskostnaden. Denna inkluderar inga terminalkostnader utan svarar 
enbart mot fordonets färd från start vid avgångsterminalen till stopp vid an
komstterminalen. Ej heller anses skattekostnader böra inräknas i de egentliga 
fordonskostnaderna. Som ett led i den statistiska bearbetningen av primär
materialet har fordonen grupperats efter totalvikt med varje viktsintervall lika 
med 5 000 lbs (2,5 ton), och fordonskostnaden inom varje intervall har be
stämts. Ju  större ett fordon är desto större blir naturligtvis kostnaderna per 
fordon och år, vilket också framgår av resultatet. Om emellertid kostnaderna 
inom varje grupp av fordon sätts i relation till respektive fordons last, erhålles 
för ökande last sjunkande fordonskostnader uttryckta i kostnader/tkm. Båda 
dessa kostnadssamband redovisas i ett diagram som återges här i fig 2. I tabell 1 
kan kostnaden per ton-mile avläsas med större noggrannhet än i diagrammet 
i fig 2.

Ur diagrammet (eller tabellen) kan bl a följande kostnader avläsas. För for
don utan returlast utgör kostnaden för det minsta fordonet med totalvikten 
27 500 lbs (13,7 ton) och med en nyttolastfaktor av 55 % , 8,2 cents/ton-mile. 
För ett mycket stort fordon (fordonståg) med totalvikten 123 000 lbs (62 ton) 
och nyttolastfaktorn 6 6 %  utgör kostnaden endast 2,66 cents/ton-mile. De 
allra största fordonen förbigås här, då de kan betraktas som specialfordon, 
enbart förekommande på privata vägar i de västra staternas skogsavverknings- 
områden. Parentetiskt kan dock nämnas, att vid fordonsstorlekar på 120— 
140 000 lbs (60— 70 ton) är kostnadskurvan mycket flack, och vinsten av att 
öka fordonsstorleken därutöver är därför obetydlig.



Fig 2. Samband mellan fordonskostnader och totalvikt vid full last. De fallande kurvorna 
visar (uppifrån) kostnad i cents per mile och ton last för fordon utan respektive med full 
returlast och kostnad i cents per mile och totalvikt vid full last. Den stigande kurvan visar

kostnad i cents per mile. U r [ 1 1  ].

Om enheten cents/ton-mile omräknas till cents/tkm övergår de ovan angivna 
värdena till 5,0 respektive 1,6  cents/tkm. överföres dessa siffror till svensk 
valuta genom omräkning efter växelkursen blir sålunda motsvarande kostnader 
ca 5 ggr större i öre/tkm, dvs 25 respektive 8 öre/tkm.

En omräkning efter växelkursen kan emellertid ge en felaktig bild av den 
verkliga kostnaden, eftersom det egentligen är dollarns köpvärde som är det 
avgörande. Det torde därför vara mer realistiskt att omräkna de amerikanska 
kostnaderna under antagandet att dollarns reella köpvärde ligger någonstans 
mellan 2,50 och 5,00 kronor, och då erhålles följande gränsvärden.

Fordonsvikt Fordonskostnad i öre/tkm
i ton $  =  2,50 Skr1 $  =  5,0 Skr1

12,5   12,5 25,0
56,0   4,0 8,0

1 Skr =  svenska kronor.



Tabell i . Sambanden i fig  2 i tabellform 
U r [ 1 1 ]

Loaded
Gross

Weight
(ib)

Payload Ton-M ile Costs
Gross

Ton-Mile
Costs

($)

Loaded 
in Both 

Directions
( i)

Loaded in One 
Direction With 
Empty Return

( i)

27 500 0,0410 0,0820 0,0227
44 000 0,0230 0,0460 0,0155
58 000 0,0183 0,0366 0,0127
65 000 0,0170 0,0340 0,0118
73 000 0,0160 0,0320 0 ,0 111
82 000 0,0152 0,0304 0,0105
91 000 0,0147 0,0294 0,0100

100 600 0,0142 0,0284 0,0096
123 000 0,0133 0,0266 0,0091
137  000 0,0129 0,0258 0,0090
17 1 000 0,0124 0,0248 0,0090

Till grund för dessa värden ligger ett mycket stort material, men det bör 
framhållas, att resultatet enbart hänför sig till amerikanska förhållanden och 
därför inte utan vidare kan anses giltigt i andra länder.

För svenska förhållanden finns naturligt nog ingen undersökning genomförd 
av motsvarande omfattning, men försök har gjorts i samma riktning, dvs att 
beräkna fordonskostnaderna för vissa fordonstyper inom avgränsade transport
områden.

Ett exempel på detta redovisar J ö n d e l l  i en uppsats kallad »Transportkost
nad, vägkostnad och optimalt axeltryck» [12 ] . I denna uppsats redovisas for
donskostnader för fordon avsedda för transport av massgods med mellan 8 och 
37 tons last. Detta behandlas närmare i kapitel V.

Optimalt axeltryck

I vårt land har problemet optimalt axeltryck behandlats av överingenjör 
Nils Odemark vid Statens väginstitut.

Odemarks resonemang är följande (citerat ur en PM daterad den 5. 2. i960):
[ 13 ].

»Transportkostnaden utgöres av summan av lastbilskostnaden och vägkost- 
naden. Till lastbilskostnaden räknas alla kostnader för amortering och drift av 
lastbilarna och erforderliga serviceanläggningar. Fordons- och drivmedelsskat- 
terna skall däremot i detta sammanhang icke hänföras till lastbilskostnaden.»

»Till vägkostnaden räknas lastbilstransporternas del i byggnads- och under
hållskostnaderna.»

2 Optimalt  axel tryck



Lastbilskostnaden uttryckes genom en ekvation av formen

K i =  lastbilskostnaden i kr/tkm 
L  =  bilens lastförmåga 
U — bilens körsträcka i km/år 
A  =  a +  bL (där a och b är konstanter) 
B =  c +  dL  (där c och d är konstanter)

Vägkostnaden uttryckes genom ekvationen

K2 =  vägkostnaden i kr/tkm 
C  =  fast årskostnad i kr/km väg 

W =  godsmängd i ton/år 
D =  a • PPd • (där a, och v är konstanter) 
P d =  det dimensionerande hjultrycket 

v  =  högsta tillåtna hastighet för lastbilar

Man får sålunda följande uttryck för och K%\

I dessa formler ingår sålunda 8 konstanter, d, £, c, cf, C, a, {} och v.

De fyra förstnämnda, a—d, ». . .  bestämma driftskostnaderna för bilarna så
som funktion av lastförmågan L  och årlig körsträcka U. Konstanterna C, a, 
/? och v är konstanter, vilka bestämma vägkostnaden, då man känner under- 
grundstypen . . .»

»Vägkostnaden kan uppdelas i en av lastbilstrafiken oberoende fast kostnad 
och i en av lastbilstrafiken beroende rörlig kostnad. Till den fasta kostnaden 
räknas byggnadskostnaden för en allmän väg, som för personbilstrafiken är 
tillfredsställande i avseende på bärighet, antal filer, bredder m m samt dessutom 
en stor del av underhållskostnaderna såsom kostnaderna för plogning, sandning, 
trafikmålning m m. Till den rörliga kostnaden hänför sig de av lastbilarnas 
storlek och antal beroende vägkostnaderna.»

K * = ± ( C  +  D)

där



Vidare förutsättes, att ett konstant förhållande råder mellan lastbilarnas hjul
tryck och lastförmåga, uttryckt genom ekvationen

P
T  =  r
där

P =  lastbilarnas hjultryck 

L — lastbilarnas lastförmåga 

r =  konstant

I redogörelsen visas slutligen ett sifferexempel med följande antagna värden 
på konstanterna (enbart beräkningar av vägkostnaden refereras här).

W =  i miljon ton/år 

C =  20 000 

a =  4 ooo

/ ? =  i

V =  o

v  =  6o 

r =  i

Ekvationen K 2 =  j^C +  vPPd • z;vJ  ger för 8 tons axeltryck med insatta 

värden på konstanterna

K 2 =  io“ 6 [20 000 +  4 000 • 4 • 60] =  3,6 öre/tkm

För 10 tons axeltryck fås motsvarande

K<2 — io~~6 [20 000 +  4 000 • 5 • 60] =  4,0 öre/tkm

Beträffande värdena på konstanterna kan man framhålla följande.
Värdet på W kan i ett beräkningsexempel väljas godtyckligt. Genom Väg- 

och vattenbyggnadsstyrelsens axeltrycksmätningar vet man, att värdet 1 miljon 
är fullt rimligt för vissa vägar. Lägre eller högre värden innebär, att vägkost- 
naden/tkm blir större respektive mindre.

Värdet på C är svårare att bestämma. Så som C är definierat ». . . byggnads- 
kostnaden för en allmän väg, som för personbilstrafiken är tillfredsställande 
i avseende på bärighet, antalet filer, bredder m m samt dessutom en stor del av 
underhållskostnaderna. . .», kan C tilldelas siffervärden inom mycket vida 
gränser.

Även de övriga konstanterna är mycket svåra att bestämma. Särskilt käns
lig är konstanten /?. För t ex 10 tons axeltryck blir den rörliga kostnaden 
D  — 4 000 - 5 — 20 000 kr/km och år för /? =  1. Sätts i stället /? == 2 reduceras 
kostnaden med 55 °/o.

Att döma av vad som framkommit i litteraturen om väg- och fordonskost-



nader och av det arbete som utförts vid Statens väginstitut synes problemet 
optimalt axeltryck vara alltför komplext för att alla dess aspekter skall låta 
sig inordnas i meningsfulla matematiska samband. Skall hänsyn tagas till hela 
vägnätet med dess varierande godsmängder och till alla på en väg förekom
mande typer av lastbilar och varor, torde problemet bli mycket svårt att lösa.

I en PM om optimalt axeltryck från november 1961 [14] skriver chefen för 
Statens väginstitut, överdirektör Nils G. Bruzelius: »Det bör redan nu fram
hållas, att de gjorda undersökningarna klart utvisar, att någon generell lösning 
för hela landets vägnät icke kan erhållas. Det torde sålunda bli nödvändigt, att 
studera olika transportområden, t ex fjärrgodstransporter, skogstransporter, 
oljetransporter och malmtransporter. A v resultaten av dessa specialstudier torde 
vissa slutsatser beträffande optimalt axeltryck kunna dragas.»

Oberoende av vilka fordonstyper och vilka vägar som görs till föremål för 
en undersökning finns för dem alla vissa gemensamma problem, vilkas lösning 
är av grundläggande betydelse för studiet av sambandet mellan axeltryck och 
transportkostnad.

Ett sådant problem är frågan om hur trafikens tyngd och intensitet påverkar 
överbyggnadens konstruktion och därmed dess kostnad. För att studera detta 
behövs inte endast en dimensioneringsmetod för överbyggnaden som tar hänsyn 
till både axeltryck och antal överfarter, utan också en evalveringsmetod, efter 
vilken axeltryck av varierande storlek och antal — såsom vid blandad trafik — 
skall kunna omräknas till ett och samma axeltryck.

En dimensioneringsmetod som tar hänsyn till både axeltryck och antalet 
överfarter finns redovisad i rapporterna från det mycket omfattande A A SH O - 
försöket (The A ASH O  Road Test) i USA.

Resultat från AASHO-försöket

I rapporterna från AASHO-försöket redovisas ett gigantiskt försöksmaterial, 
som för bearbetning och värdering krävt en hel stab av experter både bland 
tekniker och statistiker. Det är därför inte möjligt att här granska AASH O - 
försökets resultat i detalj. Det ligger också utanför huvudsyftet med denna upp
sats. Men det synes nödvändigt att här kommentera några av huvudfrågorna 
i AASHO-försöket, som läsaren för övrigt redan förutsätts vara bekant med, 
t ex genom de rapporter från Highway Research Board, i vilka försöksresultatet 
redovisats.

Det är viktigt att från början erinra om att för samtliga provsträckor i 
AASHO-försöket användes samma undergrundsmaterial.

Försöket syftade som bekant inte till att undersöka inverkan av olika under- 
grundstyper.

Det skall också poängteras, att försöksresultatet — såsom i princip gäller för 
alla experimentella resultat — gäller endast under de betingelser, vid  vilka för
söket utfördes. Dessa betingelser utgöres av klimat, egenskaper hos använt mate
rial, packnings- och annan arbetsmetodik, provfordonens hastighet, den koncen
trerade trafiken med ensartade fordon i varje fil etc. Att betrakta försöksresul-



Fig 3. Tjockleksindex för en asfaltväg i relation till axeltryck och antal belastningar vid ett 
värde på »serviceability index» (PSI-värde) av 2,5. U r [14 ].

tatet som allmängiltigt är därför inte möjligt, och detta har ej heller varit av
sikten med försöket. Detta utesluter dock inte att resultatet kan äga giltighet 
även på platser utanför försöksområdet, om betingelserna kan anses likartade 
med dem som rådde där. Det är således inte orimligt att under vissa betingelser 
tänka sig resultatet tillämpbart på t ex svenska förhållanden.

De beräkningsmetoder som senare skall visas bygger på det i fig 3 visade dia
grammet. Detta har utarbetats på basis av försöksresultaten, och det visar sam
bandet mellan ett s k tjockleksindex D och antalet axelöverfarter n för skilda
axeltryck avseende såväl singelaxlar som boggiaxlar.

Tjockleksindex D är en fiktiv storhet, som kan användas som mått på över- 
byggnadstjockleken, och med vars hjälp överbyggnaden kan dimensioneras en
ligt formeln

D  =  0,44 D i +  0,14 D 2 +  0 , 1 1  D 3
där

Di =  tjocklek i tum av asfaltbeläggning

D2 =  tjocklek i tum av makadambärlager

D 3 =  tjocklek i tum av förstärkningslager av grus.



Fig 4. Tjockleksindex för en asfaltväg i relation till axeltryck och antal belastningar vid ett 
värde på »serviceability index» (PSI-värde) av 1,5 . U r [14 ].

Diagrammet i fig 3 och formeln D =  0,44 +  0,14 D2 +  0 ,11 D 3 ger till
sammans möjlighet att under de förutsättningar som rådde vid AASHO -för- 
söket dimensionera en 4-skiktad överbyggnad med asfaltbeläggning. Formeln, 
som i det följande kallas dimensioneringsformeln, är genom koefficienterna 0,44; 
0,14; 0 ,11 ett uttryck för de olika överbyggnadsskiktens effektivitet i bärig- 
hetshänseende i en överbyggnad av praktiskt taget godtycklig tjocklek. Ur 
formeln kan t ex utläsas, att 1 cm asfaltbetong motsvarar 3 cm makadambär- 
lager och 4 cm förstärkningslager av grus.

Diagrammet i fig 3 förutsätter ett slutligt PSI-värde av 2,5 (PSI =  Present 
Serviceab ility  Index). Som jämförelse visas i fig 4 motsvarande diagram gäl
lande PSI-värdet 1,5. Det återges direkt ur originalrapporten »The AASHO  
Road Test», [15 s 39] utan översättning av texten. Diagrammet skiljer sig från 
fig 3 däri, att kurvskaran är flackare. Det betyder mindre tjockleksindex D för 
visst axeltryck och antal överfarter, vilket i sin tur innebär klenare och därmed 
billigare överbyggnad. Vid PSI-värdet 2,5 har beläggningen ur jämnhetssyn
punkt nått den gräns, då omfattande förbättringsåtgärder anses ofrånkomliga, 
även om vägen fortfarande får anses vara farbar. Väljs istället 1,5 som slutligt 
PSI-värde skulle vägbanan under viss tid (1,5 <  PSI < 2 ,5 )  vara i alltför 
dåligt tillstånd för att rimliga krav på körkomfort och trafiksäkerhet skulle 
kunna tillgodoses. Därför har här valts 2,5 som undre gräns för PSI-värdet.



Asfaltbetong
E\ — 40000 kp/cm2 (100000)

Makadambärlager 
£ 2 = 5  000 kp/cm2 (3 000)

Förstärkningslager av grus 
£3 =  2 000 kp/cm2 (1 000)

, . . .  Undergrund
Fig 5. 4-skiktat system svarande mot provstrackornas ^   ̂ ^ /cm2 ('100')
konstruktion i AASHO-försöket. m 1 0 P cm ________

De enskilda kurvorna i fig 3 är uppritade efter statistiska metoder (regres
sionsanalys) och är naturligtvis att betrakta som medelkurvor innehållande en 
viss spridning. Denna är enligt AASHO :s försöksredogörelser [15 , s 36] endast 
14 % . Kurvorna kan alltså sägas sammanfatta mätresultaten på ett noggrant 
sätt. Inom det område som svarar mot mer än 1 miljon axelöverfarter är kur
vorna dock osäkra, eftersom de är extrapolerade [15 , s 27].

Den dimensionering och kostnadsberäkning av en vägöverbyggnad som senare 
kommer att visas baseras på fig 3 och dimensioneringsformeln

D  =  0,44 ö i  +  0,14 D 2 +  0 ,11 D 3

Denna formel kan sägas uttrycka varje skikts relativa andel av överbygg
nadens samlade bärighet för de material som användes i huvudförsöket.

Då resultatet av en kostnadsanalys baserad på denna formel blir direkt bero
ende av de i formeln ingående koefficienterna är det av vital betydelse att un
dersöka formelns rimlighet. Hur utfaller t ex en jämförelse med det resultat 
man skulle erhållit med den på elasticitetsteorin grundade ekvivalentmetoden 
utarbetad av O d e m a r k  i »Undersökning av elasticitetsegenskaperna hos olika 
jordarter samt teori för beräkning av beläggningar enligt elasticitetsteorin»
[l6 ]?

I »Vurdering af vejbefastelsers bareevne» [17 ] har K i r k  utarbetat en metod, 
som bygger på och utgör en vidareutveckling av Odemarks ekvivalentteori. I 
en senare artikel »Analyse af nogle resultater fra AASH O  Road Test ved an- 
vändelse af elasticitetsteorin» i samma tidskrift [18] har Kirk tillämpat sin 
beräkningsmetod på provsträckorna vid AASHO-försöket. En schematisk sek
tion återges i fig 5, där materialegenskaperna i vart och ett av de fyra skikten 
karakteriserats med elasticitetsvärdena £1 till Em. Värdena inom parentes upp
ges gälla för tjällossningsperioderna. Författaren uppger att eftersom det före
ligger för få mätresultat för att bestämma dessa värden, har han räknat med, 
att £-värdet för de tre understa skikten under tjällossningsperioderna minskar 
i samma proportion som konstaterats för C B R -värdena. Riktigheten av detta 
torde dock kunna ifrågasättas.

Vid dimensionering efter ekvivalentmetoden undersöks först trycket på under-



Fig 6. Samband mellan 
inträffade skador på 
provsektionerna och 
årstid, temperatur och 
tjäldjup. U r [19 ].

grunden, vilket inte tillåts överstiga ett visst värde, bestämt genom undergrun
dens egenskaper. Detta tryck oDe kan approximativt uttryckas med formeln

° D e —  ° o

där
3 ________  3 ________________  3 ________ ____________

D e = 0,8 Di V Ei/Em +  0,8 D% VE^/Em + 0,8 D3 VE^/Em

a — radien i den cirkel som utgör kontaktyta mellan hjul och beläggning
a0 =  hjulets medeltryck på beläggningsytan 

°De — vertikaltryck på ekvivalenta djupet D e
övriga beteckningar har tidigare angiven innebörd.

AASHO-försöket pågick oavbrutet under två hela år och försiggick således 
under olika årstider. Eftersom materialens £-värden varierar med årstiderna 
(olika temperatur och fuktighet), uppstår frågan vilka E -värden man bör lägga 
till grund för en beräkning som skall vara hänförlig till alla årstider. Kirk näm
ner endast, att då en stor del av skadorna uppstod under tjällossningsperioderna 
väljer han att räkna med de till dessa perioder hänförliga £-värdena.

Man frågar sig om detta är riktigt. Vid all dimensionering tillämpas emeller
tid principen att räkna för det ogynsammaste belastningsfallet. Appliceras Sam-
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ma tankegång på provsträckorna i AASHO-försöket finner man, att just under 
tjällossningsperioderna — våren 1959 och i960 — inträffade den helt domine
rande delen av skadorna. I en artikel av T h a u l o w : »The AASH O  Road Test» 
[19] i Teknisk Ukeblad framgår detta mycket tydligt ur ett diagram som åter
ges i fig 6.

Kurvan för de asfaltbelagda vägarna visar som synes ett mycket brant för
lopp under vårmånaderna 1959 och i960, särskilt under 1959, då vintern var 
strängast. Det synes därför rimligt att räkna med de materialkonstanter som 
hänför sig till dessa perioder (värdena inom parentes i fig 5). Insättes dessa 
i uttrycket för D e erhålles

3 / 3 / 3 /
^  0 7-1 i / 1 0 0  0 0 0  * / 3 OOO 4 / T <D e — 0,8 D i \ ------------ b 0,8 D2 V/---------- b 0,8 D 3 V/ —

V 100 V 100 V i
D e =  8,00 Di +  2,48 D2 +  1,72 D3.

Om koefficienten för D2 väljs till 0,14 erhålles

D e • ^ j r  =  0,45 D i +  0,14 D2 +  0,10 Ds 2,48

Med undantag av en proportionalitetskonstant erhålles således en ekvation, 
som är praktiskt taget identisk med den som på empirisk väg erhölls ur 
AASHO-försöket.

Härur kan man dock inte dra för vittgående slutsatser, eftersom det erhållna 
resultatet blir helt beroende av relationen mellan de valda £-värdena. Då dessa 
och deras variationer med årstiderna är svåra att få visshet om, torde det vara 
omöjligt att åberopa det erhållna resultatet som bevis på att dimensionerings
formeln D =  0,44 Di +  0,14 D2 +  0 ,11 D 3 exakt följer elasticitetsteorin. Detta 
har förmodligen författaren ej heller velat visa med sitt beräkningsexempel.

Resultatet talar å andra sidan inte emot, att dimensioneringsformeln kan 
överensstämma med elasticitetsteorin, och detta konstaterande är icke utan in
tresse. De antagna £-värdena måste nämligen anses vara rimliga och får därför 
godtagas i brist på större kunskaper om £-värdenas variation med årstiderna.

Som tidigare framhållits, är det inte möjligt att här i detalj kontrollera om 
dimensioneringsformeln D =  0,44 Di +  0,14 D 2 +  0 ,11 D 3 verkligen är i över
ensstämmelse med erhållna mätresultat och om de matematiska modeller som 
använts är riktiga. En dylik studie skulle bli utomordentligt omfattande. Det 
kan emellertid vara av intresse att studera om den genom matematiska metoder 
erhållna dimensioneringsformeln stämmer vid direkt jämförelse mellan antalet 
axelöverfarter och erforderlig överbyggnadstjocklek.

I »Betrachtungen iiber die Ergebnisse der Fahrversuche beim AASHO-Road- 
Test» [2 0 ]  har C r a n t z  i en analys av AASHO-försöket bl a kontrollerat ovan
nämnda dimensioneringsformel. Genom att de olika försöksavsnitten var så 
uppbyggda, att tjockleken på två av lagren bibehölls, medan det tredje variera
des, kan varje lagers bidrag till överbyggnadens totala bärighet bedömas.

Ur primärmaterialet [15 , s 28— 35] kan för t ex singelaxeltrycket 8,2 ton 
följande utläsas, se tabell 2.



Tabell 2. Exempel frän pr ov slinga 4 pä hur antalet axelöverfarter ökar 
vid  ökning av tjockleken pä asfaltbeläggning> bärlager 

och förstärkningslager 
Provslinga 4. Singelaxeltryck =  8,2 ton

A B BL F L AÖ Å A Ö Å A Ö
per cm

AB 8 0 10 2 86 86

7  =  17)213 0 10 88

BL 8 0 10 2 78 78
1 7 =  s’28 15 10 80

F L 8 0 10 2 80 80
—  =  4>° 208 0 30 82

A B  =  Asfaltbeläggning
B L  —  Bärlager
F L  =  Förstärkningslager
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Ur tabellen kan utläsas, att vid en ökning av asfaltslitlagrets tjocklek från S 
till 13 cm, dvs med 5 cm, utan samtidig förändring av tjockleken på bär- och 
förstärkningslagren, erhålles en ökning av antalet axelöverfarter med 86 000, 
motsvarande 17 200 per cm beläggningstjocklek. På motsvarande sätt medger 
en höjning av bärlagertjockleken med 15 cm utan ändring av de två övriga 
lagren 78 000 fler axelöverfarter, dvs 5 200 per cm bärlager. Slutligen ger 20 cm 
höjning av förstärkningslagret en ökning av antalet axelöverfarter med 80 000, 
eller 4 000 per cm förstärkningslager. Genom att dividera differensen i antalet 
axelöverfarter för asfaltlagret (AB) med motsvarande differens för bär- respek
tive förstärkningslagren (BL), (FL) kan man nu uttrycka AAÖ  för AB  till 
AAÖ  för BL  som 17 200/5 200 =  3,3 och AAÖ  för AB  till AAÖ  för FL  som 
17 200/4 000 =  4>3- 

Motsvarande beräkning gör författaren för övriga provslingor avseende såväl 
viktade som oviktade antal axelöverfarter (»weighted» resp »unweighted appli
cations»). Weighted applications skiljer sig från unweighted genom att de förra 
multiplicerades med en faktor (A seasonal weighting function) som tog hänsyn 
till den årstid, under vilken axelöverfarterna ägt rum [15,  s 16]. I det här 
visade exemplet behandlas endast de viktade axelöverfarterna.

Ur tabell 2 kan nu erhållas

(AAÖ)ab =  17,2 =
(AAÖ)bl 5>2

( A A Ö ) ab  =  Y b l  =
(AAÖ)fl 4j°  ̂ ^



Sätts »bärighetskoefficienten» för FL(AAÖ )fl — i erhålles

(A A Ö ) ab : (A A Ö ) bl : =  4,3 : 1,0 =  0,47 : 0,14 : 0 ,11
3>3

Dessa koefficienter skiljer sig obetydligt från de med matematiska metoder 
erhållna 0,44, 0,14, 0 ,11 .

Denna jämförelse ger — försiktigt uttryckt — inget belägg för antagandet 
att dimensioneringsformeln D — 0,44 D 1 +  0,14 D2 +  o, 1 1  Z)3 inte skulle stäm
ma med enskilda mätresultat.

I den beräkning av vägkostnader som kommer att visas längre fram förutsät- 
tes därför den redovisade dimensioneringsformeln vara giltig, dock givetvis 
endast under de förutsättningar som rådde vid AASHO-försöket.

I en del avsnitt av AASHO-försöket ingick bitumen- och cementstabiliserade 
bärlager. Några formler analoga med den tidigare nämnda men med koefficien
ter gällande för just dessa bärlager finns dock inte redovisade i redogörelsen för 
försöksresultatet.

Det är därför av särskilt intresse att på samma sätt som ovan visats för 
huvudförsöket, söka analysera mätvärdena från dessa avsnitt, eftersom stabili
serade bärlager torde ha vida större intresse för det framtida vägbyggandet än 
de konventionella typer som använts i huvudförsöket.

Även detta undersöker C r a n t z  på i princip samma sätt som visats ovan och 
får som resultat, att för bitumenstabiliserat bärlager blir koefficienten för D? 
ungefär 0,28 och för cementstabiliserat bärlager 0,23. H a r s t e  och K a m  har 
i »AASHO-Road-Test i USA» [2 1] behandlat samma fråga och finner, att 
koefficienten för D 2 blir minst dubbelt så stor, dvs 0,28, för ett bitumenstabili
serat bärlager som för ett obundet makadambärlager. Detta kan för övrigt lätt 
konstateras ur försöksresultatet i »The AASH O  Road Test, Summary Report»

[ 2 2 ] :
Vid dimensionering och kostnadsberäkning av en väg uppbyggd med bitumen

stabiliserat bärlager med bestämda materialegenskaper ändras därför koefficien
ten för D 2 från 0,14 till 0,28.

Vad som här sagts om AASHO-försöket och de resultat detta givit kan 
naturligtvis inte göra anspråk på fullständighet. Avsikten med detta avsnitt har 
emellertid varit att — utan att tränga in i försökets alla detaljer — försöka 
bedöma om försöksresultatet vid jämförelse dels med elasticitetsteorin och dels 
med det antal axelöverfarter som redovisas för varierande överbyggnadstjock- 
lekar kan misstänkas vara definitivt oriktigt.

Detta har dock inte kunnat konstateras. Om så varit fallet skulle det te sig 
meningslöst att använda slutsatserna från AASHO-försöket som utgångspunkt 
för vidare resonemang. Det skall än en gång framhållas, att försöksresultatet 
hänför sig till amerikanska förhållanden på för söksplatsen med bl a en och sam
ma undergrundstyp. Om resultatets tillämplighet på svenska förhållanden 
råder därför osäkerhet.

I avsaknad av för svenska förhållanden giltiga belastningsförsök av AASHO - 
försökets art och omfattning kan det emellertid vara av intresse att lägga resul



tatet från AASHO-försöket till grund för en evalveringsmetod, med vars hjälp 
axeltryck av varierande storlek och antal skall kunna omräknas till ett ekviva
lent antal axeltryck av viss storlek.

Detta möjliggöres nämligen genom det samband mellan antalet axelöverfarter 
och erforderlig överbyggnadstjocklek som redovisas i försöksresultatet och som 
kanske kan betraktas som ett av AASHO-försökets viktigaste delresultat. Tan
ken att en vägs nedbrytning delvis kan vara en följd av en utmattningseffekt 
är inte ny, men först genom AASHO-försöket har denna effekt kunnat beläg
gas genom experiment i stor skala.

Evalveringsmetoden redovisas i kapitel II. I kapitel III  kommer också beräk
ningar att redovisas utifrån de erfarenheter AASHO-försöket lett till.

I dessa senare beräkningar är huvudsyftet att dimensionera överbyggnaden 
och därefter göra en beräkning av vägkostnaden med hänsyn till varierande 
belastning.

Tyska provsträckor

I anslutning till närmaste föregående avsnitt kan det vara av intresse att i 
korthet redogöra för tre provvägsförsök i Tyskland; de vid Lahr, Grunbach 
och Diisseldorf-Nord.

I »Strassenbauforschung 1957/58 [23] och 1961/62 [24] samt i »Versuche 
und Erfahrungen mit Tragschichten» [25] lämnas redogörelser för dessa prov
sträckor.

Försökssträckan vid Lahr i Baden-Wiirtenberg, med en längd av 4 km, är 
den äldsta av dessa tre försökssträckor och den enda som påminner om AASHO - 
försöket såtillvida, att den belastats med speciell testtrafik, dvs fordon med 
kända axeltryck och känd totalvikt.

I försökssträckan ingick en serie olika överbyggnadsalternativ. Tyvärr avbröts 
emellertid försöket för tidigt för att kunna ge ett klart utslag — redan efter 142 
dagars testtrafik. Belastningen under denna tid var dock tillräcklig för att man 
skulle kunna konstatera, att en av provsektionerna var otillräcklig — den med 
packstenslager.

I försökssträckan vid Grunbach, likaledes bestående av ett antal provsektio
ner, installerades automatiska vågar för registrering av den trafik som fram
fördes på försökssträckan. Detta försök är emellertid ännu inte avslutat, och 
något slutresultat föreligger därför inte.

Såväl vid Lahr som vid Grunbach bestod undergrunden av finjordsrika jord
arter, medan den vid den senaste provsträckan (Diisseldorf-Nord) utgjordes av 
fingrus. Denna senare försökssträcka ligger på sträckan Krefeld-Essen, och inne
håller sådana överbyggnadsalternativ som efter försöken vid Lahr och Grun
bach ansågs kunna komma i fråga för ett framtida standardiserat byggnadssätt 
användbart i hela Tyskland. Försökssträckan representerade skilda utförande
alternativ med varierande överbyggnadstjocklek.

Medan försöket vid Lahr, som är det äldsta av de tre nämnda, kan sägas 
avspegla förkrigstidens uppfattning om vägbyggande — bl a förekom som



tidigare nämnts provsektioner med packstenslager — präglas försökssträckan 
Diisseldorf-Nord av de i Tyskland senast vunna erfarenheterna om hur en väg- 
kropp bör byggas för nutidens ofta mycket tunga trafik. Bland annat är vissa 
provsektioner uppbyggda med stabiliserade bärlager. Ej heller från denna för- 
sökssträcka föreligger dock något slutresultat, eftersom försöket fortfarande

o o
p a g a r .

Varken från Grunbach eller Diisseldorf-Nord föreligger sålunda erfarenheter 
som motsäger eller styrker resultatet från AASHO-försöket.

Jämförelser mellan dessa tre försök är emellertid därför inte helt uteslutna. 
Då det gäller trafikbelastningen och det vid AASHO-försöket introducerade 
s k PSI-värdet har intressanta jämförelser gjorts i »Die Bemessung flexibler 
Fahrbahnbefestigungen», [26] där författaren, B ö h r i n g e r , utgår ifrån trafik
belastningen på de nämnda tyska provsträckorna vid Grunbach och Diisseldorf- 
Nord. Genom inbyggda automatiska vågar har man där registrerat hur alla 
axeltryck över 5 ton fördelat sig procentuellt i förhållande till totalantalet 
fordon.

Enligt hittills föreliggande mätresultat uppgick antalet lastbilar med mer än 
5 tons axeltryck vid Grunbach till 10,4 °/o och vid Diisseldorf-Nord till 12,5 % . 
Dessa lastbilar fördelade sig enligt följande.

Lastbilstrafik med 6 ton axeltryck .................................. 6 5 °/o
» » 8 » »   26 °/o
» » 10 » »   5 °/o
»  »  1 3  »  »    3  %

Dylika mätningar finns i Tyskland bara vid dessa ställen. Författaren anser 
det dock vara nödvändigt att installera liknande vågar på fler ställen för att 
få kännedom om den faktiska belastningen med axeltryck på 5 ton eller där
över, dvs den belastning som är av intresse för frågan om vägars dimensionering.

Hur stor är då trafikbelastningen på de tyska vägarna i jämförelse med be
lastningen vid AASHO-försöket?

Begreppet »mycket stark trafik» anses i Tyskland svara mot 10 000 fordon/ 
dygn i båda riktningarna på en 2-filig väg. Antages denna trafiktäthet råda 
för en viss väg, och antages fördelningen mellan olika axeltryck vara lika med 
den som konstaterats genom vägningarna på provvägarna — och som refere
rats ovan — får man som resultat att en väg, dimensionerad för 10 tons axel
tryck först efter ca 40 år har utsatts för den belastning, 1 ,1  milj axelöverfarter, 
som provsträckorna i AASHO-försöket maximalt belastades med.

Sannolikt finns dock vägar i Tyskland med väsentligt större trafik än 10 000 
fordon/dygn, menar författaren, och i så fall uppnås den nämnda belastningen,
1 ,1  milj axelöverfarter, tidigare — kanske efter 15 — 20 år. Även med hänsyn 
härtill måste dock belastningen vid AASHO-försöket, 1 ,1  milj axelöverfarter, 
särskilt på provsektionerna belastade med de största axeltrycken, anses vara 
utomordentligt hög.

Upplysande är jämförelsen mellan några av AASHO-provsträckorna och de



tyska vägkonstruktionerna med ledning av det för AASHO-provsträckorna 
tillämpade PSI-värdet. Som »bärighetskoefficienter» i ekvationen

D =  0,44 ö i  +  0,14 D 2 +  0 ,11 D s

användes följande konstanter

Asfaltbetong ..................................................................................  0,44
Asfalt- eller tjärbundna bärlager ............................................. 0,28
Obundet makadamlager ............................................................  0,14
Cementstabiliserade bärlager ...................................................  0,23
Förstärkningsgrus .......................................................................... 0 ,11

Utgår man från de provsektioner vid AASHO-försöket som förmått motstå
1,1  milj axelöverfarter utan att PSI-värdet sjunkit under värdet 1,5 erhålles 
följande.

För S-tons axlar

P SI-vä rde 1,6 
P SI-värde 3,6

För io-tons axlar

PSZ-värde 2,7 
PS I-V i rde 3,5

D — 8,8 (Alla D -värden omräknade till cm) 
D =  10,0

D =  11 ,0  
D =  12 ,1

För 13-tons axlar

PSZ-värde 1,6 
PSZ-värde 3,3

D =  12,3 
D =  13,2

För försökssträckan vid Grunbach anges följande värden:

Sträckan med grusbärlager ............................  D =  10,3 — 11 ,7
Sträckan med obunden makadam .................  D  =  10,8 — 12,2
Sträckan med asfaltbundna bärlager ..........  D =  11,5  — 12.0

De kraftigast dimensionerade avsnitten vid Grunbach med dels obundna och 
dels asfaltbundna bärlager, svarande mot D-värdena 12,2 respektive 12,0, skulle 
som synes tåla en belastning av 13 -tons axlar med 1,1  milj axelöverfarter.

Även på försökssträckan Diisseldorf-Nord tål de asfaltbelagda avsnitten 
1 o-tons axeltryck med undantag av ett par sektioner, vilka inte tål mer än 
8 tons axeltryck.

De nämnda avsnitten är ännu oförstörda, men belastningen har hittills varit 
otillräcklig. Man har ännu ej uppnått 350 000 axelöverfarter med 10 tons axel
tryck (detta motsvarar 1 ,1  milj överfarter med 8 tons axeltryck, vilket vägen 
är dimensionerad för).



Tyskt standardutförande för mycket tung trafik med 12 cm beläggning av 
asfaltbetong, 18 cm bitumenstabiliserat bärlager på 30 cm förstärkningslager 
svarar mot 1 ,1  milj axelöverfarter med 13 tons axeltryck.

Den nybyggda autostradan Paris—Marseille med på sina ställen 8 cm belägg
ning av asfaltbetong, 12 cm bitumenstabiliserat bärlager, 20 cm grusbärlager på 
20 cm förstärkningslager har däremot ett D-värde av endast 1 1 , 1 .  Vägens bärig
het svarar sålunda nätt och jämnt mot 1,1 milj axelöverfarter med 10 tons axel
tryck och tål under inga förhållanden samma antal överfarter med 13 tons 
axeltryck.

Den tidigare nämnda evalveringsmetoden redovisas i nästa kapitel. Där visas 
hur både singel- och boggiaxeltryck av varierande storlek kan evalveras var 
för sig och sinsemellan. Ett exempel på hur enbart singelaxeltryck kan evalveras 
har visats av R a v n  i »Maksimaltrykkets förhöjelse» [27].



Ekvivalent belastning, evalvering mellan singel- 
och boggiaxeltryck

Ekvivalent belastning

Om nedbrytningen av en vägbana betraktas som ett utmattningsfenomen, kan 
graden av utmattning efter ett visst antal belastningar ri\ med ett visst axeltryck 
Pi beräknas, om man känner utmattningskurvans form. Denna kan bestämmas 
genom belastningsförsök på det material man önskar använda.

Man frågar sig nu, vilka antal belastningar n%. . . nn av andra axeltryck 
P2 Ps . . . P n som ger samma grad av utmattning som n\ belastningar med P\. 
För att få svar på detta kan man använda sig av resultaten från AASHO - 
försöken, som i fig 3 redovisas som en skara kurvor med ett s k tjockleksindex 
som funktion av axeltryck och antal belastningar. Genom att för varje tjock
leksindex avläsa antalet belastningar för varje singelaxeltryck erhålles de vär
den som framgår av tabell 3.

Tabell 3. Antalet belastningar (överfarter) i tusental v id  varierande 
singelaxeltryck och tjockleksindex

Tjockleks
index

Antal belastningar för olika singelaxeltryck i ton

13,6 10,2 8,2 5 5 5 2 ,7 o,9

i,5 1,2 3>5 19 220 7 100
2 2 6 15 85 1 000

3 24 80 190 850 10 000

4 I / O 460 1 050 5 000

5 700 2 000 5 000

Omvandlas tabell 3 genom att alla värden i kolumnen för 8,2 tons (18 kips) 
axeltryck blir 1,00 erhålles de värden som visas i tabell 4.

Tabell 4. Relationstal vid  olika singelaxeltryck och tjockleksindex, 
varvid  axeltrycket 8,2 ton satts lika med 1,00

Tjockleks
index

Antal belastningar för olika singelaxeltryck i relation till 
singelaxeltrycket 8,2 ton

13,6 10,2 8,2 5>5 2,7 °>9

i >5 °>35 1,00 5 >4 63 2 000
2 0,13 0,40 1,00 5 >7 67
3 0,13 0,42 1,00 4>5 52
4 0,16 0,44 1,00 4,8

5 0,14 0,40 1,00

Medeltal 0,14 0,40 1,00 5>x 61 2 000



Medeltalen i tabell 4 avsättes på ett dubbellogaritmiskt papper i fig 7.1
Som framgår av kurvan i fig 7 kan ett godtyckligt singelaxeltryck mellan ca 

1 och 14 ton uttryckas i ett ekvivalent antal »normalaxeltryck», här valt till
8,2 ton.

Man kan som exempel på diagrammets användning utläsa, att ett 8,2 tons 
singelaxeltryck motsvarar 0,45 10 tons, eller annorlunda uttryckt, ett 10 tons 
singelaxeltryck svarar mot 1:0 ,45 ~  2>2 8,2 tons singelaxeltryck.

Evalvering mellan singel- och boggiaxeltryck

För att få evalveringsmetoden fullständig måste även relationen mellan boggi- 
axel- och singelaxeltryck fastställas.

I tabell 5 har antalet belastningar för de i AASHO-diagrammet (fig 3) an
givna boggiaxeltrycken sammanställts på i princip samma sätt som visats tidi
gare för singelaxlar. Dessutom redovisas i tabellen de värden som gäller för 
singelaxeltrycket 8,2 ton.

Tabell j .  Antalet belastningar i tusental v id  varierande axeltryck 
och tjockleksindex

Tjockleks
index

Antal belastningar för olika boggiaxeltryck (B) samt för 
singelaxeltrycket (S) 8,2 ton

io,9 B 14,5 B 18,2 B 21,8 B 8,2 S

i ,5 12 3,5 1,6 3,5
2 6o 20 8,2 3,4 15,5
3 6oo 200 95 42 190

4 3 900 1 200 550 260 1 050

5 5 800 2 500 1 100 5 000

Omvandlas tabell 5 på tidigare angivet sätt, erhålles de relationstal som 
framgår av tabell 6.

A v medeltalen i tabell 6 framgår, att relationstalet för boggiaxeltrycket 14,5 
ton ligger nära 1,00, dvs det värde som gäller för singelaxeltrycket 8,2 ton. Vore 
relationstalen lika skulle de båda axeltrycken vara ekvivalenta i belastnings- 
hänseende.

Om även dessa medeltal prickas in i fig 7 erhålles en särskild kurva som gäller 
för boggiaxlar. Den är i stort sett parallell med kurvan för singelaxlar.1

1 För att få en bild av spridningen bör egentligen inte medeltalen prickas in som underlag 
för en linje utan i stället de enskilda mätvärdena som underlag för två linjer — ett band — 
inneslutande de enskilda mätvärdena. I fig 7 har också de enskilda mätvärdena prickats in, 
men då de ligger väl samlade kring medeltalet för respektive axeltryck har bandet approxime- 
rats med en linje.

3 Opt im alt  axel tryck



Tabell 6. Relationstal vid  varierande axeltryck och tjockleksindex, varvid  
relationstalet för singelaxeltrycket 8,2 ton satts till i,oo

Tjockleks
index

Antal belastningar för olika boggiaxeltryck (B) i relation till 
singelaxeltrycket (S) 8,2 ton

10,9 B 14,5 B 18,2 B 21,8 B 8,2 S

M 3,43 1,00 0,46 1,00
2 4,00 i ,34 o,55 0,23 1,00

3 3, i 5 1,05 0,50 0,22 1,00

4 3,7° 1 ,14 0,52 0,25 1,00

5 1,16 0,50 0,22 1,00

Medeltal 3,52 1,14 0,51 0,23 1,00

Ur diagrammet i fig 7 kan följande tre karakteristika utläsas.

Kurvornas lutning avspeglar direkt sambandet mellan axeltryck och antalet 
axelöverfarter, uttryckta i ekvivalenttal. Man kan säledes utläsa, att små axel- 
tryck — t ex de som gäller för personbilar — ger ett ringa bidrag till nedbryt
ningen av en väg, dimensionerad för ett högre axeltryck t ex 8 ton. Ju  flackare 
kurvan är desto mer uttalad blir denna effekt.

Vertikalavståndet mellan kurvorna för singel- och boggiaxlar utgör ett mått 
på hur stort ett boggiaxeltryck kan vara jämfört med ett singelaxeltryck, för 
att de båda axlarnas verkan i belastningshänseende skall vara likvärdig (ekvi
valent). För t ex 8,2 tons singelaxeltryck och 15,2 tons boggiaxeltryck gäller 
samma ekvivalenttal, 1,00. Detta innebär, att ett singelaxeltryck på 8,2 ton 
i belastningshänseende är ekvivalent med ett 1,85 gånger större boggiaxeltryck.

Parallelliteten mellan kurvorna för singelaxlar och boggiaxlar ger upplys
ningen, att detta förhållandetal, 1,85, gäller generellt för alla de boggiaxlar som 
diagrammet omfattar.

Med hjälp av de två kurvorna i fig 7 kan nu varje axeltryck avseende singel
axlar såväl som boggiaxlar omräknas till »normalaxeltrycket» 8,2 ton. Det skall 
observeras att diagrammet i fig  7 bygger på samma förutsättningar som gäller 
för AASHO-försöket.

Beträffande förhållandet 1,85 mellan boggi- och singelaxeltryck kan detta 
också utläsas ur fig 3 vid en direkt jämförelse mellan axeltryckskurvorna. För 
slinga 3 (slinga: körförsöken försiggick på ett flertal skilda provslingor. Prov
slingornas nummer har angivits till höger i fig 3) ligger kurvan för boggiaxeln 
(10,9 ton) ovanför kurvan för singelaxeln (5,5 ton). För övriga slingor, 4, 5 
och 6 ligger däremot kurvorna för singelaxlarna överst. Man ser vidare, att 
kvoten mellan boggiaxeltrycket och singelaxeltrycket varierar från slinga 3 
till 6, och utgör respektive 1,98 (2,00), 1,77 (1,78), 1,78 (1,78) och 1,60 (1,60). 
Talen inom parentes hänför sig till originaldiagrammet [15,  s 27] och är därför 
de korrekta.



Fig 7. Relationstal (ekvivalenttal) mellan singel- och boggiaxeltryck inbördes och sinsemellan.

l- '»



Någonstans i diagrammet mellan slinga 3 och 4 — dvs mellan relationstalen
2,00 och 1,78 — måste sålunda finnas ett läge, där kurvorna för boggiaxel- 
tryck och singelaxeltryck sammanfaller.

Detta läge kan enkelt fastställas genom interpolering mellan kurvorna i slinga 
3 och 4, och resultatet ger förhållandet 1,85 mellan boggi- och singelaxeltryck. 
Samma resultat erhålles också genom extrapolering mellan kurvorna i slinga 5 
och 6, vilket bekräftar att förhållandet 1,85 gäller allmänt, vilket tidigare 
kunde utläsas ur fig 7 och utgör inget specialfall. Man erhåller — naturligt nog 
— samma resultat ur fig 3, 1,85, som erhölls med ledning av ekvivalentkurvorna 
i fig 7-

I praktiken betyder detta, att ett singelaxeltryck på 8 ton svarar mot ett 
boggiaxeltryck på ca 14,5 ton och inte 12 ton, vilket som bekant stipuleras i de 
svenska bestämmelserna.

Detta gäller i bärighetshänseende, dvs ur ren teknisk synpunkt. En trans
portekonomisk jämförelse mellan en lastbil med 8 tons singelaxel och en med
14,5 tons boggiaxel ger emellertid till resultat, att det senare fordonet har ca 
70 °!o större transportkapacitet än det förra vid  samma antal fordonsturer.

Det skall slutligen framhållas, att det angivna förhållandet, 1,85, gäller enbart 
i de fall, då beläggningen består av asfaltbetong. Består den av cementbetong 
erhålles nämligen ett annat relationstal. Vidare kan belastningsbestämmelser inte 
inskränkas till att gälla enbart vägbeståndet utan hänsyn måste också tas till 
bärigheten på broarna, en fråga som emellertid inte behandlas i detta sam
manhang.

I kapitel III  redovisas en metod för beräkning av överbyggnadskostnaden vid 
varierande axeltryck och antal överfarter. Därvid kommer bl a evalverings- 
kurvorna i fig 7 att tillämpas.



K a p i t e l  I I I  

Beräkning av vägkostnader

I den tidigare refererade Ohioutredningen [10] inkluderas i begreppet väg
kostnad alla de delkostnader, som är förknippade med ett vägprojekt från pla
neringsstadiet till färdigställandet. Det förefaller också naturligt att ge begrep
pet vägkostnad denna innebörd och sålunda ta hänsyn till alla de kostnader 
som verkligen ingår i ett vägbygge.

Den nämnda utredningen kan sägas utgöra en mycket omfattande efterkalkyl 
för staten Ohios vägnät under en viss tidsperiod. Visserligen anges en formel 
för beräkning av vägkostnaden, men konstanterna i formeln kan endast bestäm
mas med ledning av kända vägkostnader. Något tillspetsat kan därför sägas, 
att vägkostnaden låter sig beräknas ur den angivna formeln sedan den redan 
bestämts på annat sätt, i detta fall genom efterkalkyl.

Även i »Glesbygdens lokala kommunikationer» [28] ger L i n d h a g e n  begrep
pet vägkostnad denna vidsträckta och i allmänhet riktiga innebörd. I ett tredje, 
tidigare omnämnt arbete [ 13 ] , definieras vägkostnad något annorlunda och 
anses innefatta endast lastbilstransporternas andel i byggnads- och underhålls
kostnaderna.

Frågan är emellertid, om det i detta fall är nödvändigt och ändamålsenligt 
att i begreppet vägkostnad inkludera alla olika delkostnadsposter, eftersom det 
primära syftet med dessa beräkningar är att söka bestämma relationen mellan 
vägkostnad och axeltryck.

Många faktorer påverkar den slutliga vägkostnaden, och från praktiken är 
det välbekant, att totalkostnaden för i standardhänseende likvärdiga vägsträc- 
kor kan variera inom mycket vida gränser, främst på grund av olikheter i 
undergrunds- och terrängförhållanden. Detta framgår också tydligt av Ohio
utredningen [10 ]. En väg dimensionerad för ett lågt axeltryck men byggd i 
svår terräng kan uppvisa högre kostnader än en väg dimensionerad för ett 
högre axeltryck men byggd i mindre kostnadskrävande terräng. Exempel på 
dylika kostnadssamband finns redovisade. Då det gäller att beräkna optimalt 
axeltryck leder uppenbarligen kostnadssamband av denna typ till felslut, efter
som problemets optimalkaraktär går förlorad, om både vägkostnad och fordons
kostnad minskar med ökande axeltryck. Beräkningsförutsättningarna måste 
renodlas dithän, att kostnader för marklösen, röjning, terrassering, anordningar 
för vattenavledning, räcken, trafikmärken m m antages vara oberoende av axel
trycket. Detta blir särskilt motiverat, om de axeltryck som läggs till grund för 
beräkningen av vägkostnader, representerar ett snävt axeltrycksområde. Under 
dessa förhållanden blir vägkostnaden lika med överbyggnads- och underhålls
kostnaden. Ett optimalvärde bör dessutom framträda tydligare än om hela 
vägkostnaden medräknas.

I denna utredning gäller det i första hand att beräkna de differenser i väg-



kostnad, som föranleds av varierande axeltryck och antal axelöverfarter, och 
därvidlag torde just en analys av enbart överbyggnadskostnaden vara ända
målsenlig. Förhållandet mellan erforderlig överbyggnadstjocklek och axeltryck 
är kanske den delfråga inom vägbyggnadstekniken, som är bättre utredd än 
många andra, och flera metoder finns utarbetade, som trots olikheter i skilda 
hänseenden dock ger ett någorlunda systematiskt samband mellan överbyggnads
tjocklek och axel tryck.

I den beräkning som här kommer att redovisas, antages att vägkostnaden 
utgöres av kostnaden för överbyggnad och underhåll. Detta antagande leder till 
lägre nivå på vägkostnaden än den verkliga, men kostnadsdifferensen för olika 
axeltryck blir oförändrad och därmed också läget av en eventuell optimipunkt.

För beräkningen gäller följande förutsättningar för vägen respektive trafiken.

Vägen

De vägsektioner som i det följande kommer att kostnadsberäknas utgöres av 
sektion K  7,0 +  2 V  3,0 och sektion K  7,0 +  2 V  1,0, där K  och V betyder kör
banans resp. vägrenens bredd i meter. Den förra tänkes svara mot den väg- 
setandard som krävs för europavägar och riksvägar (i det följande kallade 
E- respektive R-vägar) och den senare för länsvägar (i det följande kallade 
L-vägar).

För att bestämma vägens belastning kommer evalveringskurvorna i fig 7 att 
tillämpas. Detta innebär att AASHO-försöket läggs till grund för överbyggna
dens dimensionering. För båda vägsektionerna tänkes överbyggnaden därför 
uppbyggd med samma material som användes i huvudförsökssträckorna i 
AASHO-försöket, dvs med grus i förstärkningslagret, makadam i bärlagret och 
med en asfatltbetong som beläggning.

Konstruktionen är således av helt konventionell typ och i dag, mer än 10 år 
efter AASHO-försökets planering, kan den förefalla föråldrad vid sidan av 
konstruktioner uppbyggda med exempelvis bitumenstabiliserade bärlager. Flera 
av AASHO-försökets huvudprovsträckor har emellertid visat sig kunna motstå 
en trafikbelastning av i vissa fall mycket stor tyngd och intensitet.

Vad beträffar svenskt vägbyggande kan man erinra om, att för endast ett 
fåtal år sedan var denna konstruktion den enda använda. Först på senare år har 
föreskrifter om stabiliserade bärlager utfärdats för vissa, starkt trafikerade vä
gar, men övriga byggs fortfarande på konventionellt sätt. Även i t ex Frankrike 
användes enligt B ö h r i n g e r s  tidigare nämnda artikel [26] i mycket stor ut
sträckning obundna bärlager, medan de stabiliserade kommer i fråga endast på 
de starkast trafikerade vägarna.

Även om senare års erfarenhet — även från AASHO-försöket — visat, att 
stabiliserade bärlager har stora fördelar framför obundna, torde de senare inte 
ha spelat ut sin roll. Det kan därför inte anses verklighetsfrämmande att i en 
beräkning av överbyggnadskostnaden utgå från en konstruktion uppbyggd på 
konventionellt sätt. Det skall framhållas att det i princip inte skulle mött något 
hinder att tänka sig bitumenstabiliserade bärlager ingå i den överbyggnad som



vägen här tänkes försedd med, eftersom även denna överbyggnadstyp ingick 
i AASHO-försöket. Huvuddelen av försöksmaterialet hänför sig emellertid till 
den konventionella överbyggnadstypen.

Undergrunden tänkes ha samma egenskaper som den som fanns i AASHO - 
försöket, vilken ur svensk synpunkt närmast kan liknas vid en lätt mellanlera. 
Eftersom undergrundens beskaffenhet i verkligheten varierar utefter hela väg- 
linjen, får man i dessa beräkningsexempel därför tänka sig, att det förutsatta 
undergrundsmaterialet har egenskaper som föranleder en genomsnittlig över
byggnadstjocklek för en längre sträcka, en slags medelundergrund. Beräknings
metoden hänför sig sålunda till en enda under gr undstyp. Det ligger nära till 
hands att fråga sig om inte en beräkning under dessa förutsättningar blir alltför 
speciell och därför missvisande.

För dimensionering av vägöverbyggnader finns dock ingen generell dimensio
neringsmetod gällande olika undergrundstyper, axeltryck och trafikintensitet. 
Vid dimensionering av en tänkt sträcka, såsom i denna utredning, måste man 
antaga en viss undergrundstyp. Oberoende av vilken dimensioneringsmetod som 
tillämpas blir sålunda resultatet beroende av antaganden beträffande under- 
grundstypen.

Det här antagna undergrundsmaterialet — lätt mellanlera — torde vara unge
fär lika vanligt förekommande som undergrund för våra vägar som många 
andra jordartsgrupper. Dess bärighet i förbindelse med vatten är ringa och dess 
tjälfarlighet påtaglig; två för svenska förhållanden betydelsefulla egenskaper 
hos ett undergrundsmaterial. Antagandet kan därför anses svara väl mot de 
förhållanden som råder i stora delar av vårt land.

Beträffande val av dimensioneringsmetod skall slutligen framhållas, att pri
märsyftet med de följande beräkningarna inte är att visa efter vilken metod 
vägöverbyggnader i allmänhet bör dimensioneras. I stället består huvuduppgif
ten i att analysera frågan om det optimala axeltrycket, och i denna uppgift är 
dimensioneringsmetoden endast ett hjälpmedel, ehuru naturligtvis ett viktigt 
sådant. I slutet av uppsatsen kommer dimensioneringsmetoden att jämföras med 
resultatet från andra dimensioneringsmetoder.

Vid beräkning av ett eventuellt optimalt axeltryck är en huvuduppgift bl a 
att bestämma de differenser i vägkostnader, som beror av olika axeltryck. 
Underbyggnadens beskaffenhet påverkar överbyggnadens totaltjocklek och där
med dess kostnadsnivå. Däremot kan kostnadsdifferenserna för olika axeltryck 
sannolikt antagas vara relativt konstanta procentuellt sett för skilda under
grundstyper. Därför kan en beräkningsmetod antagas ge meningsfulla resultat 
även om den är hänförlig till endast en undergrundstyp.

Enhetspriser för överbyggnadsarbeten redovisas av N y s t r ö m  i »Betongvägar 
eller asfaltvägar» [29] och återges i fig 8. Dessa priser är sammanställda från 
avgivna anbud vid entreprenadarbeten och svarar mot genomsnittsvärden vid 
anbudstillfällena — år 1962 vid överbyggnadsarbeten omfattande ca 100 000 m2. 
Dessa priser är i fig 8 kompletterade med gränskurvor för att åskådliggöra den 
spridning, som erfarenhetsmässigt alltid föreligger vid upphandling. Spridning
ens storlek varierar från det ena anbudstillfället till det andra och är därför



Fig 8. Enhetspriser för bärlager och 
förstärkningslager.

omöjlig att ange generellt. I fig 8 svarar spridningsbanden mot antagandet, att 
enhetspriserna kan variera med ±  i o %  från genomsnittvärdet, vilket torde 
kunna betraktas som en försiktig bedömning av förhållandena i praktiken.

I de närmast följande beräkningarna sker prisssättningen efter genomsnitts- 
kurvorna i fig 8. Senare i utredningen görs en bedömning av spridningens in
verkan på resultatet.

Priset på asfaltbetong har antagits till 13,50 kr/m2 för 7,5 cm tjocklek och 
8,50 kr/m2 för 5 cm tjocklek, ±  10 % . Med ledning av enhetspriserna och 
dimensioneringsformeln D — 0,44 D 1 +  0,14 D 2 +  o, i i D 3 har tabellerna 7 
och 8 sammanställts. I dessa redovisas data för 5 valda värden på tjockleks- 
index D. Genom att för varje värde på tjockleksindex beräkna kostnaden för 
motsvarande överbyggnadstjocklek erhålles ett samband mellan anläggnings
kostnad och tjockleksindex.

Som framgår av dimensioneringsformeln kan Di, D% och D 3 kombineras på 
många sätt för ett och samma D-värde. Formelns giltighet förutsätter endast 
att tjockleken på beläggning och bärlager inte understiger 5 respektive 7,5 cm. 
Eftersträvas en så billig överbyggnad som möjligt, skall sålunda tjocklekarna 
på såväl asfaltbeläggning som bärlager väljas så små som möjligt, blott med iakt
tagande av de nyssnämnda villkoren. Vid stora värden på D leder emellertid 
detta till förstärkningslager, som avsevärt överstiger den största tjocklek som 
ingick i AASHO-försöket (40 cm). Visserligen finns ingen maximaltjocklek 
angiven för förstärkningslagret analog med de ovannämnda gränserna för be
läggning och bärlager, men det är ändå tveksamt om dimensioneringsformeln



gäller för så tjocka förstärkningslager som minimivärden på beläggning och 
bärlager leder till vid stora D-värden. För att slippa välja alltför tjocka be
läggningar har dock en försiktig extrapolering accepterats, i det att bär- och 
förstärkningslagren i några fall valts något tjockare än de som ingick i AASHO - 
försöket, vilket närmare framgår av det följande.

I tabellerna 7 och 8 har beläggningstjockleken för de tre största överbygg- 
nadstjocklekarna icke ansetts böra understiga 7,5 cm. Tjockleken på bärlagret 
har ökats med stigande totaltjocklek och det största tabellvärdet, n " ,  är 2" 
större än de tjocklekar som ingick i AASHO-försöket. Tjocklekarna i8 /r respek
tive 2 1 "  på förstärkningslagret är likaledes större än de som ingick i AASHO - 
försöket, men differensen härifrån är tämligen ringa. Vid val av värden för 
Di och Dg i tabellerna har hänsyn också tagits till de krav på sammanlagd tjock
lek hos beläggning och bärlager som stipuleras i de svenska bestämmelserna.

Det samband mellan anläggningskostnad och tjockleksindex, som kan utläsas 
ur tabellerna 7 och 8, återges grafiskt i fig 9. Som jämförelse kan nämnas, att 
beräkningar under ovannämnda villkor med minimitjocklekar på beläggning 
och bärlager ger ca 10 %  lägre kostnadsnivå än den i fig 9 redovisade.

T r afiken

Vägen tänkes belastad med enbart lastbilstrafik. En ordinär väg belastas 
naturligtvis även med andra fordon och genom att tillämpa ekvivalentkurvorna 
i fig 7 möter det i princip inget hinder att, som tidigare visats, omräkna prak
tiskt taget alla axeltryck till ett ekvivalent antal »normalaxeltryck» av t ex 
8 tons storlek. Syftet med den följande beräkningen är emellertid främst att 
beräkna överbyggnadskostnadens variation med olika lastbilstyper och axel
tryck. Detta kostnadssamband blir mest renodlat om trafiken begränsas till den 
fordonskategori som är av intresse att studera, nämligen lastbilar med minst 
de axel- och boggitryck som f n gäller i vårt land, dvs 8 respektive 12 ton.

Om man studerar den räta delen av den undre kurvan i fig 7 motsvarande 
provslingorna 3— 6 i AASHO-försöket — finner man att ett 8 tons axeltryck 
i belastningshänseende motsvarar 16— 17 axelöverfarter med en 4 tons axel. 
Detta kan också uttryckas så att den nedbrytning av en väg som en 8 tons axel 
åstadkommer i jämförelse med en 4 tons axel ökar med ungefär fjärde potensen

av förhållandet mellan de två axeltrycken; i detta fall sålunda j - j  — 16.

Utsträcks jämförelsen till att omfatta även kurvans krökta del kan utläsas 
att en överfart med en 8 tons axel motsvarar ca 10 000 överfarter med en van
lig personbilsaxel. För vägar som normalt är dimensionerade för de axeltryck 
som gäller för lastbilar tycks sålunda personbilarna trots sin numerära dominans 
i fordonsbeståndet endast i mycket ringa utsträckning bidraga till en vägs ned
brytning.

Detta konstaterande bör dock kompletteras med reservationen, att AASHO - 
försöket genomfördes vid låg hastighet i jämförelse med personbilarnas vanliga 
hastighetsregister. Hur denna omständighet påverkar de nämnda relationstalen



Total
tjocklek

cm
D

Tjocklek i tum Kr/m2 Kr/m Bel. vägren Totalt
Kr/mDi D2 Ds Di d 2 Di d 2 £ 3 bredd Kr/m2 Kr/m

28 2,02 2 5 4 8,50 3,75 1,5° 68,0 36,3 15,6 1 5,0 5,o i *5
53 3,18 2 7 12 8,50 5,25 4,50 68,o 5i,7 50,8 1 5,o 5,o 176
64 3,95 3 7 15 13,50 5,25 5,65 108,0 52,5 65,9 1 5,o 5,o 231
77 4 ,5^ 3 9 18 13,50 6,75 6,75 108,0 68,4 82,4 1 5,o 5,o 264

9 i 5,28 3 11 22 13,50 8,25 8,25 108,0 00 'O 1 0 5 ,7 1 5,0 5,o 304

D  =  Tjockleksindex
D i =  Tjocklek av asfaltbetong
D 2 =  Tjocklek av makadambärlager
Ds =  Tjocklek av förstärkningslager av grus

Total
tjocklek

cm
D

Tjocklek i tum Kr/m2 Kr/m Bel. vägren Totalt
Kr/mD i D2 Ds ö l d 2 £>3 Di d 2 £>3 bredd Kr/m2 Kr/m

28 2,02 2 5 4 8,50 3,75 1,50 68,o 5i ,3 21,6 5 5,o 25,0 166

53 3 , 18 2 7 12 8,50 5,25 4,50 68,0 72,7 68,8 5 5,o 25,0 235
6 4 3,95 3 7 15 13,50 5,25 5,65 108,0 73,5 00 00 5 5,o 25,0 295

77 4,56 3 9 18 13,50 6,75 6,75 108,0 95,5 109,4 5 5,o 25,0 338
9 i 5,28 3 1 1 22 13,50 00 8,25 108,0 H7,9 138,7 5 5,o 25,0 390

D =  Tjockleksindex
D\ =  Tjocklek av asfaltbetong
D 2 =  Tjocklek av makadambärlager
Ds — Tjocklek av förstärkningslager av grus

Tabell 8. Vägkostnad för svensk sektion K  y3o +  2 V 3,0 vid  5 alternativa överbyggnadstjocklekar



Tjockleksindex D

Fig 9. Samband mellan anläggningskostnad i kr/m väg och tjockleksindex, D  för vägsektionerna 
K  7,0 +  2 V  3,0 och K  7,0 +  2 V  1,0.

vet man för litet om. Vissa prov vid AASHO-försöket tyder dock på att påkän- 
ningen på en väg minskar då fordonens hastighet ökar [15 , s 100— 106].

Mot bakgrund av ovannämnda relationstal kan det synas naturligt att ta upp 
frågan om principerna för fordonsbeskattningen och dess avvägning mellan 
tunga och lätta fordon. Denna fråga ligger emellertid utanför ämnet i denna 
uppsats. Det bör dock framhållas att de nämnda relationstalen — även med 
hänsyn till den nyss nämnda reservationen — icke verkar osannolika. Det före
faller i stället troligt att just de tunga fordonen svarar för skadorna på en vägs 
överbyggnad. Kostnaderna för en väg kan emellertid inte enbart hänföras till 
dess bärighet utan i hög grad till dess geometriska standard, och denna bestäms 
nästan uteslutande av hänsyn till personbilarnas krav.

Lastbilstrafikens intensitet väljes så, att en viss, bestämd godsmängd trans
porteras på vägen under dess livstid. Det kan därvid synas önskvärt, att den 
antagna godsmängden någorlunda motsvarar vad som förekommer på vägarna.

Godsmängden för olika vägar är emellertid mycket olika. För att ge en bild



Vågstation Väg nr Period 
År 1962

Medeldygnstrafik 
antal fordon Andel 

lb °/o

Medeldygns
trafik lastvikt. 
(beräkn.) tonpb lb pb +  lb

M 22 örtofta L 104 2 1 .3— 27.3 524 215 739 29,1 920
1.6— 7.6 720 141 861 16,4 590

20.7— 26.7 972 159 1 1 3 1 14 ,1 800

21 -9 — 2-7-9 740 2 1 1 951 22,2 850
( 2 1 . 1 1 — 27.11 551 657 1 208 544 2 960)

H  12 Vassmolösa L 120 1.2—7.2 190 78 268 29,1 3 10
10.8— 16.8 302 59 361 16,3 140

O 12 Skulestad L 165 1.4—7.4 295 61 356 160
21.8— 27.8 529 72 601 12,0 190

R  43 Svanvik L 202 2 1 .3— 27.3 465 76 541 14,0 320
8.6— 14.6 734 76 810 9,3 230

20.7— 26.7 7V 58 785 7,4 120
1 1 .9 — 17.9 613 109 722 1 5,1 390
1 . 1 2 —7.12 461 94 555 16,9 330

D 13 Bönsta L 222 22.5—28.5 939 137 1 076 12,7 53°
1 1 . 1 1 — 17 . 1 1 691 127 818 i 5>5 430

T  32 Kopparberg L233 1 1 . 1  — 17.1 269 43 312 13,8 120
21.8—27.8 45é 129 585 22,0 400

O 13 Fossum L953 1.4—7.4 213 33 246 13,6 100
21.8— 27.8 294 3° 324 9 , 1 120

G 33 Nottebäck L969 19.2— 25.2 368 67 435 15,4 340

1.9—7-9 384 63 447 14,1 310

Medelvärden/dygn 518 97 615 15,8 367

Beräknade medelvärden/år 0,18 • ICiG 0,03-1 o6 0,22-10° 15,8 0,12- I06

av detta återges några resultat från de axeltrycksmätningar som Väg- och vat
tenbyggnadsstyrelsen årligen utför. I tabellerna 9, 10 och 1 1  har resultaten från 
1962 års mätningar vid ett antal vågstationer sammanställts. Tabell 9 hänför 
sig till L-vägar, tabell 10 till Ä-vägar och tabell 1 1  till E -vägar. Som framgår 
av t ex tabell 9 varierar godsmängden avsevärt inte bara från den ena vägen till 
den andra utan också med årstiderna. I tabellerna redovisas förutom den trans
porterade godsmängden bl a också antalet lastbilar, dels per medeldygn och dels 
per år.

Det skall framhållas att de i tabellerna angivna årsvärdena har erhållits ge
nom att multiplicera dygnsvärdena med 365. Detta är naturligtvis inte helt 
korrekt med hänsyn till helger, semesterperioder etc., men det fel som därige
nom begås torde i allmänhet vara ringa och är i detta sammanhang helt bety-



Vågstation Väg nr Period 
År 1962

Medeldygnstrafik 
antal fordon Andel 

lb %

Medeldygns
trafik lastvikt 
(beräkn.) tonpb lb pb +  lb

M 2 1  Odarslöv R i 5 2 I .3— 27.3 5 446 643 6 089 10,6 3 740
1 .6—7.6 7 080 7°  5 7785 9>x 3 830

20.7— 26.7 8 289 487 8 776 5>6 2 760
21.9— 27.9 7 391 774 8 165 9,5 3 820

2 1 . 1 1 — 27.11 5 376 762 6 138 12,4 4 690

L  12 Nygård R 2 1 1 1 . 3 — 17.3 2 427 404 2 831 I 4>3 2 510
9.6— 15.6 3 932 473 4405 10,7 2 720

CO 1 \l 00 UJ 00 490 4 208 11,6 2 800
1 1.9— 17.9 2959 616 3 575 17,2 3 760
1 . 1 2— 7.12 2 615 520 3 135 16,6 3 350

L  32 Rörspjäll R 2 1 19-5— 25-5 2 084 695 2 779 20,5 3 100
1 1 . 1 1  — 17 . 1 1 2 325 630 2 955 2 i ,3 2 650

F 41 V. Jära R  40 1 1 .2 — 17.2 I I08 332 1 440 23,1 2 890
18.6— 24.6 3 715 316 4 0 3 1 7,8 2 150

T  1 1  Toma R  50 2 1 . 1 — 27.1 1 148 321 1469 21,9 2 130

1'7 7-7 3 188 344 3 532 9,7 2 630

C  12 Herrvesta R 55 13*3— 19-3 1348 235 1 58j 14,7 1 650
1 .6—7.6 2 003 254 2 2 5 7 11 ,3 2 040

21 .7— 27.7 3 205 184 3 389 5,4 1 450
1 1 .9 — 17.9 1 917 3 1 1 2 228 14,0 2440

2 1 . 1 1 — 27.11 1 323 280 1 603 17,5 1 790

E 13 Simonstorp R 55 8.5— 14.5 1 376 318 1694 18,8 3 300
1 . 1 1 — 7 .1 1 1 918 302 2 220 13,6 2 520

D 21 Strängstorp R  56 I *5 7-5 1 878 239 2 1 1 7 n ,3 1 840
2 1 . 10 —27.10 156 9 401 1 970 20,3 2 890

Medelvärden/ dygn 3 : 74 441 3 615 12,2 2778

Beräknade medel värden/år 1,11 • IO 0,15 -io® 1 ,27-10° 12,2 0,97-1 o6

delselöst, eftersom årsvärdena här endast skall visa storleksordningen utan an
språk på noggrannhet.

Värdet på den beräknade lastvikten för L 104 under perioden 2 1 . 1 1 — 2 7 .11 
avviker markant från övriga tabellvärden för samma väg och beror sannolikt 
på sockerbetstransporterna under betkampanjen i Skåne under oktober och 
november månad. Det styrks bl a därav, att den procentuella andelen lastfor
don är osedvanligt hög, inte mindre än 54,4 °/o. Resultatet från denna mät
period är i så hög grad beroende av en säsongföreteelse att det uteslutits vid 
beräkning av dygns- och årsmedeltal.



Vågstation Väg nr Period 
Å r 1962

M edeldygnstrafik 
antal fordon

pb lb pb +  lb

Andel Medeldygns- 
11 0/ trarik lastvikt 

0 (beräkn.) ton

R  5 1 Leksberg e 3 n .3 — 17.3 1 6 11 586 2 197 26,7 1 590
1 .6—7.6 3 029 65 7 3 686 17,8 1 260

0
0 1 0
0 4636 572 5 208 11,0 3 730

2 1.9 —27.9 3 060 634 3 694 17,2 4490
2 1 . 1 1 —2 7 .11 1 888 758 2 646 28,6 5 57°

D i i  Svärta e 4 22.5—28.5 4045 791 4 836 16,4 6 140
1 1 . 1 1 — 17 .1 1 3 010 672 3 682 1 8,3 6 247

F i i  Toftanäs E 4 2 1.4 — 27.4 2 825 322 3 147 10,2 3 4°o

L 3 1 Ryaeket e 4 I 9 -5— 25-5 2 074 412 2 486 16,6 3 020
1 1 . 1 1 — 17 .1 1 1 576 431 2 007 21,5 3 920

Medelvärden/dygn 2 775 584 3 359 17,4 4 537

Beräknade medelvärden/år 0 ,97-! o6 0,20 • io ä1 1,18  • i o6 17,4 i , 5 9 - i o 6

Tabell 9 uppvisar som väntat både minst antal fordon och minst godsmängd. 
Fördelas godsmängden på antalet lastbilar erhålles en genomsnittlig last på
4,0 ton.

Tabell 10, som hänför sig till riksvägar, visar ungefär 6 gånger större gods
mängd och antal fordon, än vad som redovisas i tabell 9. Den genomsnittliga 
lasten uppgår till 6,5 ton.

Tabell 1 1 ,  som i huvudsak gäller för europaväg 4, uppvisar den största gods
mängden. Den genomsnittliga lasten uppgår till 7,8 ton.

Ur de tre tabellerna kan tydligt utläsas ett samband mellan vägstandard å 
ena sidan och total godsmängd och genomsnittslast å den andra. Sannolikt ut
nyttjar åkeriföretagen så stora lastenheter som är möjliga med hänsyn till vägens 
standard.

Det skall framhållas att de i tabellerna angivna medeltalen inte kan använ
das för en karakteristik av gods- och trafikmängderna på de tre vägtyperna. 
Det som framför allt kan utläsas i tabellerna är att godsmängden varierar inom 
vida gränser.

Tabellvärdena kan emellertid ändå ge en viss vägledning vid val av lämpliga 
godsmängder. I de följande kostnadskalkylerna kommer beräkningar att ge
nomföras för några sådana godsmängder som verkligen kan förekomma på 
vissa L-, R- och E-vägar. Vid transport av massgods antages godsmängden 
uppgå till 0,1, 0,5 och 1,0 miljon ton/år. För fjärrgods- och virkestransporter 
antages godsmängden uppgått till 1,5 respektive 0,1 miljon ton/år.

Lastbilstrafiken på en allmän väg representerar självfallet ett flertal skilda 
fordonstyper, vilkas last i praktiken varierar från noll till den maximalt till-



Typ A

Last

A i 6,8 
A  2 9,o 
A3 10,4

Typ B

Axeltryck 
Fram Bak

IO

12

Axeltryck

Typ C

Last

C i 12,6 
C i  16,3 

C3 i9>3

Typ D

Fram

5
6 
6

Axeltryck
Bak

10
12

Axeltryck
Last Fram Bak Last Fram

B i %7 5 12 D i 18,6 5 12
B2 13,4 6 l6 D2 25,2 6 16

b 3 16,3 6 20 d 3 3 ! , O 6 20

8
10
12

Bak

12
16
20

Typ E
Last

Fram
Axeltryck

Bak

E i 20,8 5 12 8 8
E2 28,1 6 l 6 10 10

e 3 34,6 6 20 12 12

Fig 10. Fem fordonstyper med axel- respektive boggitrycken varierade i tre steg. 
Axeltryck och last i ton.

låtna eller möjliga. I de följande beräkningsexemplen räknas dock endast med 
fullastade fordon, då det endast är dessa som ger upphov till maximalt axel
tryck och som därför kan bli kritiska för en vägs bärförmåga. Som lastfordon 
i de följande beräkningsexemplen har valts fyra olika fordonstyper (A —D ) samt 
ett fordonståg bestående av 3-axlig dragbil +  2-axlig släpvagn (£). Som kom
mer att framgå av det följande tänkes typerna A —D  bli använda vid transport 
av massgods, medan typ E användes inom fjärrgods- och virkestransportområ- 
dena, där den utgör det ojämförligt vanligaste ekipaget. Varje grupp av fordon 
tillhörande samma typ tänkes var för sig och med fullt utnyttjad lastförmåga 
transportera en viss godsmängd. De valda fordonstyperna framgår av fig 10.

Den i fig 10 för varje fordon angivna lastförmågan har bestämts efter för
frågan hos lastvagnsavdelningen vid AB Volvo och hos AB Scania Vabis för- 
säljningsavdelning och diskuteras närmare i kapitel V. Hos enskilda fordon som 
är i drift kan naturligtvis lastförmågan variera något beroende på särskild ut
rustning — tipp, kran el dyl — men skillnaden från angivna värden är ringa. 
Vad speciellt de fordon beträffar, som inte är tillåtna i Sverige, (axeltryck 12 
ton respektive boggitryck 20 ton) har lastförmågan bestämts med ledning av 
uppgifter från utredningsavdelningen vid AB Scania Vabis i Södertälje. Även 
dessa frågor behandlas i kapitel V.

Under en vägs livstid har man anledning räkna med en successiv ökning i både 
trafikintensitet och transporterad godsmängd.



I »Vägplan för Sverige» [30, s 48] redovisas en prognos om lastbilarnas 
transportarbete från 1955 till 1975. Transportarbetet för basåret 1955 uppges 
till 5 miljarder tkm, och man håller för troligt att det kommer att undergå en 
årlig ökning på 7— 10 % . Under de första åren av prognosperioden, 1955 — 
1961 har den faktiska utvecklingen visat sig svara mot denna bedömning. Den 
årliga ökningen uppgick under dessa år till 7 °/o. Någon förutsägelse om utveck
lingen av enbart den transporterade godsmängden görs emellertid inte.

Godsmängdens ökning från 1950 till 1961 redovisas däremot av K r i t z  i 
»Lastbilstransporter i Sverige 1950— 61» [31, s 156]. Under denna tidsperiod 
ökade godsmängden från 170 miljoner ton 1950 till 240 miljoner ton 1961, v il
ket motsvarar en årlig ökning av 3,5 % . Denna ökningstakt innebär, att gods
mängden fördubblas på 20 år.

Mot bakgrund av den stora variation i godsmängd för olika vägar som fram
går av tabellerna 9— 11  utgör de valda godsmängderna 0,1, 0,5, 1,0 och 1,5 
milj ton/år endast exempel på sådana godsmängder som kan förekomma på 
vissa vägar. Dessa godsmängder kan också anses representera medelgodsmäng
den för vissa vägar i framtiden. Då det i detta fall, som tidigare framhållits, 
framförallt gäller att beräkna kostnadsdifferenser, dvs beräkna hur vägkost- 
naderna varierar med olika fordonstyper och axeltryck, kan godsmängden hål
las konstant och antagas utgöra ett genomsnitt under respektive vägs använd
ningstid. Trafikintensiteten blir då beroende av det enskilda fordonets last
förmåga.

Som framgår av fig 10 finns fem fordonstyper upptagna. Dessa har genom 
olikheter i sin konstruktion olika lastförmåga även om axeltrycken är lika, 
t ex 8 ton för singel- och 12 ton för boggiaxlar. Lastförmågan inom varje for
donstyp kan emellertid också ändras genom ändring av axeltrycken. Hur dessa 
har varierats anges också i fig 10.

H öjd lastförmåga kan sålunda uppnås på två sätt, nämligen dels genom att 
fordonet på grund av t ex ökat antal axlar konstrueras för hög lastförmåga utan 
höjning av axeltrycken och dels genom att de tillåtna axeltrycken höjs.

De förstnämnda fordonen kan vara skonsammare mot vägkroppen än de, 
vars ökade lastförmåga enbart hänför sig till ökat axeltryck.

Det är tydligt, att fordonskonstruktörens roll i samspelet mellan fordonskost
nader och vägkostnader inte är betydelselös. Att diskutera denna här skulle 
dock föra för långt. Parentetiskt kan dock framhållas, att de lastfordon, som 
vårt lands koncerner i dag tillverkar, inte är utformade enbart efter vårt lands 
egna transportbehov eller ens efter de axeltrycksbestämmelser som för närva
rande råder i Sverige. Fordonskonstruktören har att ta ställning till en mång
fald skiftande synpunkter, innan en ny fordonsmodell sätts i serieproduktion 
och förs i marknaden, överväganden med hänsyn till exportmarknaden och 
dess, kanske från land till land skiftande bestämmelser om axeltryck, torde här
vidlag spela en avgörande roll. Följden har blivit att de största inhemska last- 
bilsmodellerna i dag är konstruerade för högre axeltryck än de vid internatio
nell jämförelse relativt låga värden som för närvarande gäller i Sverige. Därför



kan lastförmågan hos dessa fordon inte fullt utnyttjas, vilket leder till lägre 
transportekonomiskt utbyte än vad som vore möjligt att uppnå.

I det följande kommer vägkostnader att beräknas under antagande av att en 
tänkt vägsträcka trafikeras av fordon inom vart och ett av tre skilda trans
portområden; massgods-, fjärrgods- och virkestransportområdena. Vid transport 
av massgods förutsätts godsmängden 0,1, 0,5 och 1,0 milj ton/år i tur och ord
ning transporterad med var och en av fordonstyperna A —D i fig 10. Såväl 
vägkostnadernas storlek som deras inbördes variation med olika antagna axel
tryck på fordonen kommer härigenom att kunna redovisas för tre alternativa 
godsmängder. Med tanke på de mycket olika godsmängder som tidigare redo
visats i tabellerna 9— 11  kan enbart dessa tre värden synas vara alltför få. Emel
lertid är det här nödvändigt, att begränsa antalet beräkningsalternativ till vad 
som är tillräckligt för att få en klar bild av sambandet mellan vägkostnad och 
transporterad godsmängd. Detta samband kan tjäna som vägledning också för 
fjärrgods- och virkestransporter, och beräkningarna för dessa har därför in
skränkts till att omfatta endast en godsmängd från vardera av respektive trans
porttyp.

Massgodstransporter 

Beräkningsexempel 1

I detta beräkningsexempel förutsätts transport av massgods, årlig godsmängd 
0,1 milj ton/år, vägsektion K  7,0 +  2 V  1,0, ingen returlast. Godsmängden tän- 
kes transporterad med fordonstyperna A —D i fig 10. Hos varje fordonstyp 
varieras axeltrycket i tre steg: 8, 10 och 12 ton (boggi 12, 16 och 20) och där
med också lastförmågan. Varje fordonstyp med tre olika axeltryck tänkes alltså 
var för sig transportera godsmängden 0,1 milj ton/år. Eftersom godsmängden 
hålles konstant, medför stigande lastförmåga ett färre antal erforderliga last
fordon.

Beräkningen redovisas i tabellerna 12 och 13, och själva beräkningsgången 
blir följande.

Eftersom varje grupp av fordon skall transportera samma godsmängd, 0,1 
miljon ton/år, bestäms antalet fordonsturer av respektive fordons lastförmåga. 
Eftersom fordonen saknar returlast, blir den totala godsmängden framförd i 
endast vägens ena riktning. På denna väghalva transporteras sålunda 0,1 miljon 
ton/år, och på den andra sker returfärd utan last. Båda väghalvorna måste 
emellertid dimensioneras efter trafikbelastningen på den väghalva där gods
mängden förs fram.

Detta antagande motsvarar inte den troligaste trafikfördelningen på en all
män väg, men det svarar mot det ogynnsammaste belastningsfallet och leder 
därför till den största vägkostnaden. Den minsta vägkostnaden uppkommer om 
godsmängden antages jämt fördelad i vägens båda riktningar. Som kommer att 
framgå av kapitel IV  blir kostnadsdifferensen mellan dessa båda gränsfall 
8— 1 0  % .

Totala antalet överfarter under vägens hela livstid, 20 år, beräknas för var
4 Optimal t axeltryck



Fordonstyp 
() =  last i t

Axel- 
tryck 

B =  boggi

Ekvi- - 
valenttal

Antal fordonsturer Ekviv. 
-8,2 t singel- 

axeltryck
x  10-6

Index
D

Anläggn.-
kostnad
kr/km

Vägkostnad kr/km 0. år Väg
kostnad
öre/tkmper

dygn
under 20 år 

X  lo -6
Anlägg

ning
Under

håll Totalt

A  i s>° 7,5 42 0 ,294 0 ,039

(6,8) 8,0 1 ,0 0 ,294

o,333 3,35 188  000 18  462 6 000 24 462 24,46

A i 6,o 3,5 32 0 ,224 0,064

(9 .o) 10 ,0 °>44 0 ,509

o,573 3,65 208 OOO 20 426 6  OOO 26 426 26,43

A 3 6,0 3,5 28 0 ,19 6 0 ,056

(10.4) 12 ,0 0 ,22 0 ,8 9 1

o ,947 3,90 2 23  000 2 1  899 6  OOO 1 7  899 27,90

B 1 5>o 7,5 30 0 ,2 10 0,028

(9 .7) 1 2  B 2,35 0,089

0 , 1 1 7 2,85 16 3  000 l6  OO7 6 000 22  OO7 2 2 ,0 1

B i 6,0 3,5 2 1 0 ,14 7 0 ,042

( i 3.4) 16  B 0,82 o,i79
0 ,2 2 1 3,15 17 6  OOO 1 7 1 8 3 6 000 2 3 2 8 3 23,28

B  3 6,0 3,5 l8 0 ,12 6 0 ,036

(16 ,3 ) 20 B o,34 o,37i
0 ,407 3,45 19 4  000 1 9 0 5 1 6 000 25 051 25,05

och en av fordonsaxlarna. Divideras dessa värden med de ur fig 7 erhållna 
ekvivalenttalen för respektive axeltryck, fås ett uttryck för vägens totala belast
ning angivet som ett ekvivalent antal överfarter av en 8,2 tons singelaxel.

Nästa steg i beräkningen blir att dimensionera överbyggnaden, dvs att be
stämma tjockleksindex D. Detta kan ske med ledning av fig 3, där det nu en
dast är kurvan för 8,2 ton som är av intresse, sedan alla axeltryck omräknats i
8,2 tons singelaxeltryck.

För varje beräknat antal överfarter i tabellerna 12 och 13 kan man grafiskt 
få fram ett ungefärligt värde på tjockleksindex D. På grund av att skalan är 
liten är det emellertid svårt att uppnå noggrannhet, särskilt för 11-värden som 
ligger nära varandra. Bättre är därför att söka ett analytiskt uttryck för kur
van, dvs ett funktionssamband mellan tjockleksindex D  och antalet överfar
ter, n.



Fordonstyp 
() =  last i t

Axel
tryck 

B =  boggi
Ekvi- - 

valenttal

Antal fordonsturer Ekviv.
- 8,2 t singel- 

axeltryck
x  10-6

Index
D

Anläggn.-
kostnad
kr/km

Vägkostnad kr/km 0. år Väg-
kostnad
öre/tkmper

dygn
under 20 år

x 10-6
Anlägg

ning
Under

håll Totalt

C i 5>° 7,5 23 0 ,l6 l 0,021
(12,6) 8,0 1,0 0 ,l6 l

8,0 1,0 0 ,l6 l

0,343 3,35 188 000 18 462 6 000 24 462 24,46

C  2 6,0 3,5 18 0,126 0,036

(16,3) 10,0 o,44 0,286
10,0 o,44 0,286

0,608 3,65 208 000 20 426 6 000 26 426 26,43

C 3 6 ,o 3,5 15 0,105 0,030

( l 9 . 3 ) 12,0 0,22 o,477
12,0 0,22 o,477

0,984 3,95 226 000 22 I93 6 000 2 8 19 3 28,19

D 1 5,° 7,5 15 0,105 0,014
(18,6) 12 B 2,35 0,045

12 B 2,35 0,045

0,104 2,80 160 000 15 7 12 6 000 2 1 7 12 2 1,7 1

D 2 6 ,o 3,5 I I 0,077 0,022

(25.2) 16 B 0,82 0,094
16 B 0,82 0,094

0,210 3,10 174 OOO 170 8 7 6  000 23 087 2 3 > °9

d 3 6,0 3,5 9 0,063 0,018

(3 i»o) 20 B o,34 0,185
20 B o,34 0,185

0,388 3,40 19 1 OOO 18 756 6  000 24756 24,76

Det sökta sambandet kan härledas via en hjälpfunktion, som är analog med 
den sökta ekvationen i logaritmerad form. Kurvan över denna funktion är 
något krökt men kan approximativt betraktas som en rät linje. Den sökta ekva
tionen blir då av exponentialtyp och kan skrivas:

D =  0,39 • rc0’168

Denna ekvation motsvarar med god noggrannhet det samband mellan D  och 
n som 8,2-tonskurvan i fig 3 åskådliggör utom för mycket höga värden på n.



Last Anläggn.kostnad Vägkostnad
T yp  av fordon i ------------------------  ---------------------

ton kr/km °/o öre/tkm °/o

T yp  A  

A  i 5 5° 8 6,8 188 000 100 24,46 100
A  2 6 ,o IO 9,0 208 000 110 26,43 108

a 3 6 ,o 12 10,4 223 000 119 27.90 1 14

T yp  B 

B i S>° 12 9)7 163 000 87 22,01 90
B 2 6 ,o 16 *3>4 176 000 94 23,28 95
b 3 6 ,o 20 16,3 194 000 103 25 ,°5 102

T yp  C 

C  i
*  _1L_ .1
5,o 8 8 12,6 188 000 100 24,46 100

C 2 6 ,o IO 10 16,3 208 000 n o 26,43 108

C 3 6 ,o 12  12 x9>3 226 000 120 28,19 1 1 5

T yp  D 

D i
jLwm

5,0 12  12 i  8 ,6 160 000 85 2 1,7 1 89
D 2 6 ,o 16 16 25,2 174 000 93 23.09 94
d3 6 ,o 20 20 31,0 19 1 000 102 24,76 10 1

Avvikelsen vid dessa w-värden beror på — som ovan antytts — att den omta
lade hjälpfunktionen är något krökt och endast approximativt kan betraktas 
som en rät linje. Den kan emellertid korrigeras för denna krökning genom infö
rande av en korrektionsterm. Ekvationen blir då modifierad och kan skrivas:

D =  0,689 • n0’135 — 0,5

Även andra ekvationer kan satisfiera det samband 8,2-tonskurvan i fig 3 
åskådliggör.

För att belysa de båda ekvationernas noggrannhet har de sammanförts i 
tabell 15 tillsammans med »exakta» D-värden hämtade ur fig 3.

Som framgår av tabell 15 är de båda funktionerna praktiskt taget samman
fallande för io 3 <  n <  io 6.



Antal
belastningar

n

Tjockleksindex D bestämt ur Differens

Fig 3
(1)

D  =  °>39 * ft0,168 
(2)

D — 0,689 • n°> 1 3 5  — 0,5 
(3)

( 0  — (2) (O — (3)

IO3 1,26 i >25 J>25 0,01 0,01
5 • IO3 i,6é 1,63 1,67 0,03 — 0,01

IO4 1,85 1,83 1,89 0,02 — 0,04
5 • IO4 2,40 2,40 2,47 ±0,00 — 0,07

IO5 2,72 2,70 2>75 0,02 —0,03
5 • IO5 3>5<> 3.53 3>55 0,03 0,01

IO6 3 >97 3 >97 3>95 ±0,00 0,02
2 • IO6 4,39 4>4^ 4>39 — 0,07 ±0,00
5 • IO6 4,98 5>2 i 5,02 — 0,23 — 0,04

I O7 5>52 5>85 5 >57 — 0,33 — 0 , 0 5

Mellan dessa gränsvärden på n är det således likgiltigt vilken av ekvationerna 
man använder, särskilt mot bakgrund av att alla högre n-värden ligger inom 
det extrapolerade område i diagrammet i fig 3, där kurvan ändå är osäker. Då 
den senare ekvationen närmast ansluter till kurvans form för alla rc-värden är 
det naturligt att använda denna ekvation, dvs

D =  0,689 • n0435 — 0,5

för beräkning av D-värdena. Parentetiskt kan nämnas, att i tabellerna 12 och 13 
angivna D-värden är avrundade till jämna 5-tal i andra decimalen. Kurvan 
för 8,2 tons singelaxeltryck med tillhörande ekvation framgår av fig 1 1 .

F i g  i i .  S a m b a n d  m e l l a n  t j o c k l e k s i n d e x ,  D, o c h  a n t a l e t  ö v e r f a r t e r ,  n, 
f ö r  8 , 2  t o n s  s i n g e l a x e l t r y c k

Sedan D bestämts kan anläggningskostnaden beräknas med ledning av dia
grammet i fig 9. Anläggningskostnaden skall fördelas på vägens livstid, var-



igenom anläggningskostnaden per år erhålles. Beräkningen sker med hjälp av  
formeln

S =  K  • C  där C =  - —  (räntefaktorn)
( i  +  P) —  i

5 =  årskostnad 

K  =  anläggningskostnad 

p =  räntesats

r =  amorteringstid (antal år)

Beträffande amorteringstid och räntesats kan följande framhållas. Trafik
prognoser omfattar i regel inte mer än 20 år, och planeringen av vägbyggandet 
kan därför inte gärna omfatta längre tid. De nya krav på vägars utformning, 
som kan hinna utvecklas under en 2o-årsperiod till följd av förändrade trafik
mängder och förändrad vägbyggnadsteknik bedöms tydligen kunna bli så ge
nomgripande, att prognoser för längre tid riskerar att bli mycket osäkra.

Självfallet kan vissa vägars överbyggnad enbart genom nya beläggningar och 
lämpligt underhåll i övrigt bibehållas under avsevärt längre tid under förut
sättning att vägarnas sträckning och geometriska standard i övrigt kan bibehål
las. Under sådana förhållanden skulle avskrivningstiden för anläggningskost
naden kunna bli mycket lång.

Detta synsätt torde emellertid vara ganska orealistiskt för många av fram
tidens vägar. Efter t ex en 20-årsperiod torde man få räkna med radikala 
ingrepp i hela överbyggnaden. Ombyggnaden av det äldre tyska motorvägs- 
beståndet utgör ett exempel på detta. Inte enbart beläggningsskador reparerades 
där utan hela överbyggnaden gjordes om. Detta skedde för övrigt efter ca 20 år.

I »Håndbok for beregning av kjorekostnader på veg» [32 s 46] räknas med 
att överbyggnaden skall avskrivas under 20 år.

I den tidigare refererade Ohioutredningen [10] utgick man ifrån att t o m 
den totala vägkostnaden avskrevs efter 20 år, dvs efter denna tid förutsattes 
genomgripande förbättringsarbeten bli nödvändiga, icke blott i överbyggnaden 
utan också i vägens linjeföring, bredd m m i en omfattning som var liktydig 
med nyanläggning.

Uppenbarligen är det svårt att ange en för alla vägar giltig avskrivningstid. 
Trafikintensiteten under en vägs livstid kan förändras. Likaså kan nya axel- 
trycksbestämmelser, skärpta trafiksäkerhetskrav m m göra en väg omodern tidi
gare, än vad som kunnat förutses.

Då som i detta fall årskostnaden skall bestämmas och alltså någon amorte
ringstid måste väljas, kan det med hänvisning till vad som framhållits ovan 
vara rimligt att räkna med att vägens (överbyggnadens) anläggningskostnad 
avskrivs under 20 år.



Även ifråga om tillämpad räntesats är man hänvisad till antaganden. I »Fak
torer i vägekonomin» [33] diskuterar G r a h n  bl a räntans inverkan på årskost
naden. Författaren frågar sig om ränta överhuvudtaget skall medräknas i andra 
fall än där en kostnad verkligen täcks genom lån. Väginvesteringar sker van
ligen genom skattefinansiering, och någon ränta erläggs i realiteten inte. Å 
andra sidan kan hävdas, att oberoende av om finansiering sker på detta sätt 
eller om kapitalet anskaffas genom lån bör den räntefot medräknas, till vilken 
myndigheterna skulle kunnat låna pengar. Om man helt bortser från räntan, 
innebär en fördubbling av vägens avskrivningstid t ex från 20 till 40 år att 
årskostnaden sjunker till hälften. Förutsätts istället en ränta på förslagsvis 5 %  
sjunker årskostnaden med blott ca en fjärdedel (27 % ). Genom att använda 
räntan vid beräkning av årskostnaden, minskas sålunda betydelsen av om anta
gandet om livslängden på vägen är korrekt. För närvarande är ränteläget i vårt 
land högt, och det finns anledning räkna med att detta i stort sett kommer att 
bestå. I det följande räknas därför med en räntesats av 7,5 % .

En svårbedömbar fråga är storleken på underhållskostnaden. I en uppsats 
kallad »Vägbeläggningars ekonomi» [34, s 127] redovisar S u n d s t r ö m  uppgifter 
om underhållskostnader för vägbeläggningar som Väg- och vattenbyggnadssty
relsen beräknat. Författaren framhåller dock att bland befintliga beläggningar 
är variationerna i underhållskostnader mycket stora. Värdena är därför osäkra.

Den totala underhållskostnaden i landet per år uppgår till 470 milj kr. A v 
detta belopp kan 70 milj hänföras till den typ av ombyggnadsarbeten som finan
sieras ur underhållsanslaget, och till de egentliga underhållsarbetena åtgår så
lunda 400 milj. Fördelas detta belopp på den sammanlagda väglängden i vårt 
land, ca 100 000 km, blir underhållskostnaden 4 000 kr per km. Antages väg- 
bredden för hela vägnätet i genomsnitt uppgå till 5 m erhålles en m2-kostnad 
på 80 öre. Naturligtvis är detta en grov överslagsberäkning, men en uppfatt
ning om storleksordningen ger den dock.

Frågan om hur barmarks- och vinterunderhåll förhåller sig till varandra 
beror bl a på i vilken del av landet vägen tänkes belägen och är därför svår att 
besvara. Som ett rimligt värde på underhållskostnaden antages i det följande 
6 0 0 0  kr/km för vägsektion K  7 ,0  +  2 V 1 ,0  och 8 0 0 0  kr/km för sektion 
K.7,o +  2 V 3 , o .  Summeras den årliga anläggnings- och underhållskostnaden 
erhålles den sammanlagda årskostnaden — här kallad vägkostnad/år. Denna 
har i tabellerna angivits i dels kr/km och dels i öre/tkm; den senare enheten 
erhållen genom att dividera vägkostnaden/år med den årliga godsmängden. 
Genom att uttrycka vägkostnaden i öre/tkm kan — som senare kommer att 
visas — vägkostnaden adderas med fordonskostnaden, eftersom denna är ut
tryckt i samma enhet.

För att göra värdena i tabellerna 12 och 13 mer överskådliga har de samman
ställts i en särskild tabell, tabell 14. I denna finns vägkostnaden angiven som 
totalbelopp, i öre/tkm, och i relativvärden i förhållande till vägkostnaden för 
det minsta fordonet (Ai) som givits värdet 100. För att dessutom kunna avläsa 
den antagna underhållskostnadens inverkan på vägkostnaden har även anlägg
ningskostnaden angivits separat dels i totalbelopp och dels uttryckt i procent.



Fordonstyp 
() =  last i t

Axel
tryck 

B =  boggi

TT \r 17 I
Antal fordonsturer Ekviv.

Index
D

Anläggn.-
kostnad
kr/km

Vägkostnad kr/km 0. år Väg
kostnad
öre/tkm

J1KV1-
valenttal per

dygn
under 20 år

x  io-6

8,2 t singel
axeltryck

x  io-6
Anlägg

ning
Under

håll Totalt

A 1 5 >° 7,5 210 1,470 0,196
(6,8) 8,0 1,0 1,470

1,666 4,25 315 OOO 30 933 8 000 38 933 7,79

A  2 6,0 3,5 159 1 , 1 1 3 0,318

(9.o) 10,0 °>44 2,530
2,848 4,60 342 OOO 33 584 8 OOO 4 i  584 8,32

A } 6,0 3,5 137 o,959 0,274

( io ,4) 12,0 0,22 4,359

4,^33 4,95 369 000 3 6 2 3 6 8 000 44 236 8,85

B  1 5>° 7,5 147 1,029 o ,i37
(9 ,7) 1 2 B 2,35 0,438

o,575 3,65 271 000 26 612 8 000 34 6 12 6,92

B 2 6,0 3,5 10 7 o,749 0,214

( i 3.4) 16 B 0,82 0,913
1 ,12 7 4,oo 298 000 29 264 8 000 37  264 7,45

B 3 6,0 3,5 88 0,616 0,176

( i 6 >3) 20 B o,34 1,8 12

1,988 4,40 328 000 32 210 8 000 40 210 8,04

Beräkningsexempel 2

I detta beräkningsexempel förutsättes transport av massgods, årlig godsmängd 
0,5 miljon ton/år, vägsektion K  7,0 +  2 V  3,0, ingen returlast. Beräkningen ge
nomföres på i princip samma sätt som i beräkningsexempel 1. Den redovisas i 
tabellerna 16  och 17 och resultaten har sammanställts i tabell 18.

Beräkningsexempel 3

I detta beräkningsexempel förutsättes transport av massgods, årlig godsmängd
1,0 miljon ton/år, vägsektion K 7 , o  +  2 V 3 , o ,  ingen returlast. Beräkningen 
genomföres även här på samma sätt som ovan visats i exemplen 1 och 2. Beräk
ningarna redovisas i tabellerna 19 och 20 och resultatet har sammanställts i 
tabell 2 1.



Fordonstyp 
() =  last i t

Axel Antal fordonsturer Ekviv. 
-8,2 t singel

axeltryck
x  10-6

Index
D

Anläggn.- Vägkostnad kr/km 0. år Väg
tryck 

B =  boggi valenttal per
dygn

under 20 år
x  io-6

kostnad 
kr/km Anlägg

ning
Under

håll Totalt
kostnad
öre/tkm

C i 5,0 7,5 IX3 0,79 1 0,105
(12,6) 8.0

8.0
1,0
1,0

0,791
0 ,79 !
1,687 4,25 315 000 30 933 8 OOO 38 933 7,79

C i 6,0 3,5 88 0,61 6 0,176

(16,3) 10.0
10.0

0,44

o,44

1.400
1.400

2,97^ 4,^5 347 000 34 075 8 000 42 075 8,42

C 3 6,0 3,5 74 ° , 51 8 0,069

(19.3) 12.0
12.0

0,22
0,22

2.355
2.355

4,779 5,oo 373 000 36 629 8 000 44 62 9 8.93

D 1 5,° 7,5 77 o,539 0,072
(i8,6) 12 B  

12 B
2.35
2.35

0,229
0,229

0,530 3,60 267 000 26 219 8 c 00 34 2 19 6,84

D 2 6,0 3,5 57 o,399 0 ,114

^  5.2) 16 B  
16  B

0,82
0,82

0,487
0,487

1,088 4,oo 298 000 29 264 8 000 37264 7.4 s

D 3 6,0 3,5 46 0,322 0,092

(31.0) 20 B 
20 B

o,34
o,34

o,947
o,947
1,986 4,40 328 000 32 210 8 000 40 210 8,04

Fjärrgods- och virkestransporter

För fjärrgods- och virkestransporter torde fordonstyperna A —D i fig 10 ha 
ringa användning. I stället används — åtminstone vid längre transportsträckor 
— fordon med släpvagn, och den vanligaste kombinationen är härvidlag ett 
fordonståg bestående av 3-axlig dragbil +  2-axlig släpvagn, alltså typ E i 
fig 10.



Last Anläggn.kostnad Vägkostnad
T yp  av fordon i

ton kr/km °/o öre/tkm °/o

A  1 5>° 8 6,8 315 000 100 7,79 100
A  2 6,o 10 9 ,o 342 000 109 8,32 107

a 3 6,0 12 10,4 369 000 1I7 8,85 114

T yp  B 
B 1 5,o 12 9,7 271 000 86 6,92 89
B 2 6,0 16 13,4 298 000 95 7,45 96

b 3 6,0 20 16,3 328 000 104 8,04 103

Typ C
C 1 5,o 8 8 12,6 315 000 100 7,79 100
C 2 6,0 10 10 16,3 347 000 110 8,42 108

c 3 6,0 12 12 19,3 373 000 118 8,93 1 15

T yp  D
D 1 5,o 12 12 18,6 267 000 85 6,84 88
D 2 6,0 16 16 25,2 298 000 95 7.45 96

d 3 6,0 20 20 31,0 328 000 104 8,04 103

I de två följande beräkningsexemplen avseende fjärrgods- och virkestranspor- 
ter genomförs beräkningen för endast en godsmängd för vartdera av dessa trans
portområden. För fjärrgodstransporter förutsätts godsmängden 1,5 milj ton/år. 
Vid fjärrgodstrafik antages fordonen vara lastade i vägens båda riktningar, var
för varje väghalva antages befordra 0,75 milj ton/år.

För virkestransporter förutsätts en transporterad godsmängd av 0,1 milj 
ton/år i vägens ena riktning. Denna godsmängd är och kommer sannolikt att 
även i framtiden bli representativ för ett stort antal vägar inom skogsavverk- 
ningsområdena. Detta framgår av de skogstransportkartor, som utarbetats av 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i anslutning till en utredning om hur lands
vägstransporterna av rundvirke under år 1959/60 fördelat sig över det all
männa vägnätet [35].

Beräkningsexempel 4 (fjärrgodstransport)

I detta beräkningsexempel förutsättes fjärrgodstransport, årlig godsmängd 1,5



Fordonstyp 
() =  last i t

Axel Antal fordonsturer Ekviv. 
-8,2 t singel

axeltryck
x  10-6

Index
D

Anläggn.- Vägkos tnad kr/km 0. år Väg-
tryck 

B - boggi valenttal per
dygn

under 20 år 
X  10-6

kostnad
kr/km Anlägg

ning
Under

håll Totalt
kostnad
öre/tkm

A  1
(6,8)

5.0
8.0

7,5
1,0

420 2,940 0,392
2,940

3,332 4,75 355 000 34 86l 8 000 42 86l 4,29

A  2

(9.0)

6,0
10,0

3,5
o,44

317 2,219 0,634

5,043

5,^77 5,10 381 OOO 37 414 8 000 45 414 4,54

a 3

(10.4)

6,0
12,0

3,5
0,22

275 I ,925 0,550
8,750

9,300 5,50 4 11  OOO 4 ° 360 8 000 48 360 4,84

B 1

(9 ,7)
5 50 

12 B
7,5
2,35

295 2,065 0,275
0,879

1,154 4,05 302 000 29656 8 000 37 65<5 3,77

B 2

(13,4)

6,0
16 B

3,5
0,82

2 13 1,491 0,426
I , 8 l 8

2,244 4,45 331 000 32 504 8 000 40 504 4,05

B 3

( l 6»3)

6,0 
20 B

3,5
o,34

175 1,225 0,350
3,603

3,953 4,85 362 000 35 548 8 000 43 548 4,35

milj ton, vägsektion K  7,0 +  2 V  3,0, full returlast. Beräkningen genomföres på 
i princip samma sätt som redovisats tidigare, och resultatet framgår av tabell 22.

Beräkningsexempel j  (virkestransport)

I detta beräkningsexempel förutsätts virkestransport, årlig godsmängd 0,1 
milj ton, vägsektion K  7,0 +  2 V  1,0, ingen returlast. Även denna beräkning 
genomföres på i princip samma sätt som de tidigare redovisade. Resultatet fram
går av tabell 23.

Sammanställning av vägkostnader

Resultaten från beräkningsexemplen 1 — 5 har sammanställts i tabell 24.



Fordonstyp 
() = last i t

Axel
tryck 

B = boggi

Antal fordonsturer Ekviv.
Index

D
Anläggn.-

kostnad
kr/km

Vägkostnad kr/km 0. år Väg-
kostnad
öre/tkmvalenttal per

dygn
under 20 år

x  io-6

■8,2 t singel
axeltryck 

X 10-«
Anlägg

ning
Under

håll Totalt

ö n r

C  1 5, ° 7,5 227 1,589 0 ,2 12

(12,6) 8,0 1,0 1.589
8,0 1,0 1.589

3.39° 4,75 355  000 34 861 8 000 42 8 6 l 4,29

C  2 6,0 3,5 175 1 ,2 2 5 0,350
(16,3) 10 ,0 0,44 2,784

10 ,0 o ,44 2,784

5.918 5, i 5 384 000 37 709 8 000 45 7°9 4,57

C 3 6,0 3,5 148 1,0 3 6 0 ,13 8

(19.3) 12 ,0 0 ,22 4,709
12 ,0 0 ,22 4,709

9,556 5,55 4 1 4  000 40655 8 OOO 48 655 4,87

D  1 5,o 7,5 154 1 ,0 78 0,144
(18,6) I 2 B 2,35 o ,459

I 2 B 2,35 o ,459
1,0 6 2 4,00 298 000 29 264 8 000 37 264 3>73

D 2 6,0 3,5 113 0 ,7 9 1 0 ,226

(25 .2) 16  B 0,82 0,965

1 6 B 0,82 0,965

2 ,1 5 6 4,45 3 3 1  000 32 504 8 000 40 504 4,05

d 3 6,0 3,5 92 0,644 0 ,18 4

(3 1 .0 ) 20 B o ,34 1,8 9 4
20 B o ,34 1,8 9 4

3 .9 72 4.85 362 000 35 548 8 000 43 548 4,35



T yp av fordon
Last Anläggn.kostnad Vägkostnad

i
ton kr/km % öre/tkm %

Typ A  
A  1

f ^ i
5.0 8 6,8 355 000 100 4>29 100

A i 6,o 10 9>o 381 000 107 4)54 106

A 3 6,0 12 10,4 4 1 1  000 116 4,84 1 13

T yp  B 
B 1 5j° 12 9)7 302 000 85 3 >77 88
B 2 6,0 16 i 3>4 331 000 93 4.05 94
B 3 6,0 20 16,3 362 000 102 4*35 10 1

C  1 5)° 8 8 12,6 355 000 100 4>29 100
C 2 6,0 10 10 16,3 384 000 108 4)57 107

c 3 6,0 12 12 19.3 414 000 117 4)^7 1 14

T yp  D 
D 1

*  l l - l - W
5,0 12  12 18,6 298 000 84 3)73 87

D 2 6,0 16 16 25,2 331 000 93 4)05 94
d 3 6,0 20 20 3r>° 362 000 102 4)35 10 1



Fordonstyp 
() =  last i t

Axel Antal fordonsturer Ekviv. 
-8,2 t singel- 

axeltryck
x 10-6

Index
D

Anläggn.- Vägkostnad kr/km 0. år Väg
tryck 

B =  boggi valenttal per
dygn

under 20 år 
X IO" 6

kostnad
kr/km Anlägg- Under- T  , 

ning hall
kostnad
öre/tkm

E  1 5>° 7,5 103 0,72 0,096
(20,8) 12  B

8.0
8.0

2,35
1.0
1.0

0,306
0,720
0,720

1,842 4,35 324 000 3 1 8 17  8 000 39 8 17 2,65

E 2 6,0 3,5 76 o ,53 0 ,15 1
(28,1) 16  B

10.0
10.0

0,82

o ,44
o,44

0,647
1,205
1,205

3,208 4,70 3 5 1 000 34 468 8 000 42 468 2,83

e 3 6,0 3,5 62 o ,43 0 ,123

(34 ,6 ) 20 B
12 .0
12 .0

o,34
0,22
0,22

1,265

1 .955
1 .955 

5.^98 5 ,10 381 000 37 4 14  8 000 45 4 14 3.03

Fordonstyp 
() =  last i t

Axel Antal fordonsturer Ekviv.
Index

D
Anläggn.- Vägkostnad kr/km 0. år Väg

tryck 
B =  boggi valenttal per

dygn
under 20 år

x  10-6

8,2 t singel- 
axeltryck 

X IO"6
kostnad
kr/km Anlägg

ning
Under

håll Totalt
kostnad
öre/tkm

^ l l i l  1 1 1 1

E 1 5,0 7,5 14 0,098 0 ,0 13
(20,8) I 2 B

8,0
8,0

2,35
1.0
1.0

0,042
0,098
0,098

0 ,25 1 3,20 179  000 17 578 6 000 23 578 23,58

E 2 6,0 3,5 IO 0,070 0,020
(28,1) 16  B

10.0
10.0

0,82

o,44
o,44

0,085
0,159

0,159
0,423 3,45 194 000 19  051 6 000 25 051 25,05

E 3 6,0 3,5 8 0,056 0,0 l6

(34,6) 20 B
12 .0
12 .0

o ,34
0,22
0,22

0,165

0,255
0,255
0,691 3,75 2 14  000 2 1 0 15 6 000 27 0 1 5 27,02

Tabell 23. Beräkning av vägkostnader. Vägsektion K  y,o +  2 V 1,0  
Årlig godsmängd o ,i milj ton



T yp  av fordon V ä g k o s t n a d e r  i ö r e / t k m
(axel- och Last i Fjärrgods- Virkes-
boggitryck ton Massgodstransport tJransSport transport

i ton) 0,1 Mt/år 0,5 Mt/år 1,0 M t/lr 1,5 Mt/år 0,1 Mt/år

A  i 5 8 6,8 24,46 7^79 4,29
A  2 6 10 9>° 26,43 8,32 4,54
a 3 6 12 10,4 * 7>90 8,85 rf-

00

B 1 5 12 9,7 22,01 6,92 3,77
B 2 6 16 13,4 23,28 7,45 4,05
b 3 6 20 16,3 25,05 8,04 4,35

C i 5 8 8 12,6 24,46 7,79 4,29
C 2 6 10 10 16,3 26,43 8,42 4,57c 3 6 12 12 19 ,3 28,19 8,93 4,87

D 1 5 12 12 18,6 2 1,7 1 6,84 3,73
D 2 6 16 16 25,2 2 3,°9 7,45 4,05
d 3 6 20 20 31,0 24,76 8,04 4,35

E 1 5 12 8 8 20,8 2,65
E 2 6 16 10 10 28,1 2,83

E 3 6 20 12 12 34,6 3,03

j h i
E 1 5 12 8 8 20,8 2 3>58
E 2 6 16 10 10 28,1 25.05
e 3 6 20 12 12 34.6 27,02



Beräkningens noggrannhet, diskussion av resultatet

Beräkningens noggrannhet

Vid experimentell forskning, där uppställda matematiska hypoteser skall prö
vas utföres felberäkning. Detta sker genom att logaritmera och differentiera 
den ekvation, vars giltighet experimentet avser att pröva. Förfarandet att genom 
logaritmering och differentiering bestämma felet bygger på följande tankegång.

Antag att storheten K  skall beräknas experimentellt, där K  bestäms ur ekva
tionen K  =  x • y. Både x och y skall bestämmas genom avläsning på instrument 
av något slag.

Vid avläsningen kan man utgå från att avlästa värden kommer att innehålla 
vissa fel, och detta betyder att istället för sanna värden på x och y, avläses a 
respektive b

där
a =  x +  Ax 
b =  y +  Ay

Om sanna värdet på K  betecknas K s och de avlästa betecknas K a erhålles:

K s =  x • y 
K a =  (x +  Ax) • (y +  Ay)
K a — K s =  xAy +  yAx =  felet AK (AxAy är försumbar)
AK =  xAy +  yAx eller

d K = ^ d y  +  ^ d x
dy y dx

Felet AK  kan alltså erhållas genom differentiering av ekvationen K  =  x • y.
Vill man, som brukligt är, uttrycka felet i relativa tal, dvs i procent, är det
lämpligt att logaritmera ekvationen före differentiering enligt följande:

K  =  x • y

In K  =  ln x +  ln y

dK _  dx dy
K  x y

dK ^  dK  ^  dx dy 
~K~^~K~a ^ ~ 7 + ~b~

A K  Ax Ay
~KTa ~ ~ T  +  ~T '



Det felberäkningsförfarande som beskrivits ovan tillämpas vid sådana expe
rimentella bestämningar, där felen kan hänföras till brister i avläsningsnog- 
grannheten. Felet i varje variabel är därför litet. Maximala felet i resultatet 
erhålles genom att addera (med samma tecken) felen för var och en av vari
ablerna.

Vid beräkning av de vägkostnader som tidigare redovisats har två formler 
använts. Den ena utgöres av den s. k. räntefaktorn

=  p(i ±  py
(i +  p y - i

och den andra av sambandet mellan tjockleksindex D  och antalet axelöverfar
ter n

D =  0,689 ra0,135 — 0,5

p fj -J- p\r Q
De i formeln C =  ;—-— ———  ingående variablerna r och p kan emellertid

inte innehålla fel av den karaktär som beskrivits ovan. r och p kan närmast 
betraktas som parametrar, vilka sedan de tilldelats vissa antagna värden, be
traktas som konstanter. Att tillämpa det ovan beskrivna förfarandet på for
meln för räntefaktorn ter sig därför inte meningsfullt, r och p tilldelas vissa 
värden, som resultatet är helt beroende av. Varieras värdet på r från t ex 10 
till 20 år innebär detta införandet av ett nytt parametervärde med ett nytt 
resultat som följd. Detsamma blir i princip förhållandet om p tilldelas olika 
värden. Resultatet kan inte anses bli felaktigt i egentlig mening, vilket värde 
r och p än har, men varierar naturligtvis med parametervärdena. I detta sam
manhang är det denna variation som är viktig att diskutera.

I de tidigare redovisade beräkningarna över vägkostnaden har årsvärdet av 
anläggningskostnaden beräknats under förutsättning av 20 års amorteringstid 
och 7,5 %  ränta. För dessa värden på r och p blir värdet på räntefaktorn

Annuiteten för vart och ett av de 20 åren utgör sålunda 9,82 %  av anlägg
ningskostnaden.

De i beräkningsexemplen 1 — 5 redovisade kostnaderna bygger på denna för
utsättning, och beräkningarna ger ingen upplysning om kostnadsnivån för 
andra tänkbara värden på amorteringstid och räntesats. En kostnadsberäkning 
under annan förutsättning beträffande amorteringstid och räntesats skulle natur
ligtvis ge andra kostnader men inte innebära något principiellt nytt.

För att få en överblick över hur de här redovisade kostnaderna påverkas av 
olika amorteringstider och räntesatser och också för att snabbt kunna omräkna 
kostnaderna i ett visst fall, visas i det följande hur de här redovisade värdena 
på annuiteterna kan korrigeras genom införande av korrektionsfaktorer. Sådana 
kan införas för vilka amorteringstider och räntesatser som helst men skall här

5 Optimalt  axeltryck



Tabell 25. Annuiteter angivna i procent av anläggningskostnaden vid  
olika värden pä amorteringstid och räntesats

Annuiteter i °/o av anläggningskostnaden vid olika
0 amorteringstid och räntesats

Amorteringstid, r ar -----------------------------------------------------------------------------------
Räntesats, p °/o

Amorteringstid, r år

Annuiteter i %  av anläggningskostnaden vid olika 
amorteringstid och räntesats

4 5

Räntesats,
6

p °/o

7,5 8

IO 12,33 12,95 13,59 14,58 14,90

15 8,99 9,63 10 ,30 n ,33 1 1 ,6 8
20 7,36 8,02 8,72 9,82 10 ,19

25 6,40 7 , 10 7,82 8,98 9,37
30 5,78 6,51 7,26 8,47 8,88

begränsas till de amorteringstider och räntesatser som torde kunna bli aktuella 
i ett praktiskt fall.

I tabell 25 redovisas annuiteterna i procent, då amorteringstiden varierar från 
10 till 30 år med 5 års intervall, och då räntesatsen varierar från 4 till 8 % .

Som tidigare framhållits utgör annuiteten för de här redovisade beräkning
arna 9,82 %  motsvarande 20 års amorteringstid och 7,5 °/o räntesats. Genom 
att dividera alla tabellvärden i tabell 25 med detta tal erhålles värdena i 
tabell 26, vilka sålunda utgör korrektionsfaktorer i förhållande till de i kapi
tel I II  redovisade kostnaderna.

Värdena i tabell 26 kan återges grafiskt på det sätt som visas i fig 12. Med 
ledning av dessa korrektionskurvor kan sålunda de redovisade vägkostnaderna 
lätt omräknas i de fall, då andra värden på amorteringstid och räntesats före
ligger, än vad som förutsatts i denna utredning.

Tabell 26. Korrektionsfaktorer vid  olika värden pä amorteringstid och 
räntesats i förhällande till värdena 20 är respektive 7,5 °/o

Korrektionsfaktorer för annuiteten vid olika
. . . 1 0  amorteringstid och räntesats

Amorteringstid, r ar --------------------------------------------------------------------------------------- ---
Räntesats, p °/o

Amorteringstid, r år

Korrektionsfaktorer för annuiteten vid olika 
amorteringstid och räntesats

4 5

Räntesats, p °/o 
6 7,5 8

IO 1,26 1,3 2 1,38 1,48 1,5 2
15 0,92 0,98 1,05 1 , 15 1 , 19
20 o,75 0,82 0,89 1,00 1,04

2 5 0,65 0,72 0,80 0,91 o,95
30 o,59 0,66 0,74 0,86 0,90

A v fig. 12 eller tabell 26 framgår exempelvis, att om amorteringstiden för
längs till 30 år vid oförändrad ränta, sjunker vägkostnaden med 14 % . Redu



ceras räntefoten till 5 %  vid oförändrad amorteringstid (20 år), sjunker väg
kostnaden med 18 %  osv.

Ekvationen D =  0,689 °̂>135 — 0,5 har bildats genom kurvpassning och utgör 
det analytiska uttrycket för kurvan för 8,2 tons singelaxeltryck i fig 3. Som 
tidigare framhållits är det lämpligt att överföra kurvan i en ekvation, eftersom 
grafisk avläsning av D-värden för små skillnader i n ger dålig och okontroller
bar noggrannhet. Kurvan med tillhörande ekvation framgår av fig 1 1 .  Frågan 
om överensstämmelsen mellan den uppställda ekvationen och kurvan i fig 3, 
dvs kurvpassningens noggrannhet, har tidigare diskuterats, och en jämförande 
beräkning finns redovisad i tabell 15.

Dessutom är det emellertid av intresse att studera hur D förändras vid varie
rande rc-värden. Detta kan lämpligen ske genom att derivera ekvationen, varvid 
kurvans lutningsförändring framträder. Det skall härvid observeras, att n-vär- 
det i ekvationen först måste substitueras, eftersom abskissan i fig 1 1  inte är 
linjär utan logaritmisk.

Fig i2 . Tabell 26 i grafisk framställning

Härvid erhålles: 

x =  log n
n =  io ,v

D =  0,689 • io °’135a?— 0,5
J n

- j -  =  0,689 ’ io0’135* • 0,135 • ln 10 =  0,214 * io 0,135a?



A v uttrycket på derivatan framgår, vilket också syns i fig n ,  att kurvans 
lutning ökar med ökande värden på log n. Vid x — 4, motsvarande n — io 4 
axelöverfarter, erhålles:

dD
=  0,214 • 3,468 =  0,742 

För övriga ^-värden blir beräkningen analog.
Sambandet mellan kurvans lutning och 73-värdena io 4, io 5, io 6 och io 7 fram 

går av följande sammanställning.

Antalet överfarter
Yl

Kurvans lutning 
dD
dx

IO4 0,742
IO5 1,0 12
I06 1,382
IO7 1,759

Man kan nu beräkna hur D  förändras vid ett fel i n på t. ex. 10 % . ökas 
^-värdet från io 4 till 1 ,1  • io4 erhålles differensen i D  ur ekvationen

dD  =  0,742 • dx

där dx är lika med skillnaden mellan logaritmen för 1 ,1  • io4 och io 4, dvs 
4,0414 — 4,0000 =  0,0414.

dD  =  0,742 • 0,0414 =  0,030718 ^  0,03.

På motsvarande sätt kan dD  bestämmas för övriga rc-värden. Resultatet har 
angivits i följande sammanställning.

Antalet överfarter 
n

Tillskott i n
(%>)

Tillskott i D 
{dD)

I0 4 10 0,03
io 5 10 0,04
I0 6 10 0,06
io 7 10 0,07

Det sista värdet har medtagits endast för att visa trenden i ökningen av D. 
För övrigt saknar detta fall intresse på grund av det mycket höga ^z-värdet.

Om 72-värdet ökar till det dubbla — aktuellt i det fall hela godsmängden tän
kes framförd i endast ena körriktningen i stället för uppdelad på båda — erhål
les följande:



ökas ^-värdet från io 4 till 2 • io4 blir dx lika med skillnaden mellan loga
ritmen för 2 • io4 och io 4, dvs 4,3010 — 4,0000 =  0,3010.

dD  «  0,742 • 0,301 ^  0,22334 «  0,22.

På motsvarande sätt kan dD  bestämmas för övriga 73-värden. Resultatet har 
angivits i följande sammanställning.

A n t a l e t  ö v e r f a r t e r  

n
M o t  n s v a r a n d e  

D - v ä r d e

T i l l s k o t t  i  n 
(%>)

T i l l s k o t t  i  D 
{dD)

w 0 1 , 8 9 I O O 0 , 2 2

I 0 5 2 , 7 6 1 0 0 0 , 3 0

I O 6 3 » 9 5 I O O 0 , 4 2

I O 7 5,57 I O O ° > 5 3

Kostnadsmässigt betyder detta följande:
För t ex vägsektion K  7,0 +  2 V  3,0 kan ur fig 9 följande kostnader avläsas.

D =  1,89: Vägkostnad =  159 kr/m väg (extrapolerat värde)
D  =  1,89 +  0,22 =  2 ,1 1 :  Vägkostnad =  172 kr/m väg:

Kostnadsökning =  8,2 % .

Motsvarande beräkningar kan utföras utifrån n-värdena io 5, io 6 och io 7 
varvid erhålles:

Vid n =  io 5: Kostnadsökning =  8,5 %
Vid n =  io 6: Kostnadsökning =  10 ,6 %
Vid n =  io 7: Kostnadsökning — 10 ,1 %  (extrapolerat värde).

Sammanfattningsvis kan sålunda konstateras, att vid  en fördubbling av an
talet axelöverfarter ökar vägkostnaderna i dessa beräkningar med ca 8— 10 °!o, 
motsvarande rc-värdet io 4 respektive io 7 axelöverfarter.

Diskussion av resultatet

I detta avsnitt kommer resultatet av kostnadsberäkningen att diskuteras från 
skilda utgångspunkter, vilkas innebörd framgår av respektive rubrik.

Vägkostnadernas variation med fordonstypen

Jämföres vägkostnadernas variation med olika fordonstyper kan två kost
nadsnivåer utläsas, en för fordonstyp A  och C och en annan för B och D. For
don med singelaxlar, typ A och C, föranleder högre vägkostnader än fordon 
med boggiaxlar, typ B och D, vid transport av en och samma godsmängd. 
I tabell 27 har ett fordon från varje typ sammanställts med nu gällande axel-



Tabell 27. Sammanställning ur tabell 14  av vägkostnader för fordon 
av olika typ men med samma axeltryck, 8 respektive 12  ton (boggi)

tryck 8 respektive 12 ton. Man ser att vägkostnader na för fordon med boggi- 
axlar synes vara ca io °lo  lägre än för fordon med singelaxlar vid  transport av 
samma godsmängd.

Vägkostnadernas variation med axel- och boggitryck för samma fordonstyp

Jämföres vägkostnaderna i t ex tabell 14 för olika fordon inom samma for
donstyp, t ex typ A, som antagits ha singelaxeltrycken 8, 10 och 12 ton, ser 
man — som också var att vänta — att en ökning av axeltrycken medför sti
gande vägkostnader. Kostnadsstegringen är rätlinjig och uppgår till ca 7 °!o 
för varje steg i de i tabellen angivna axeltrycken. För fordonstyp B som har 
boggiaxlar är motsvarande kostnads differ ens lägre, ca 5 °/o. Skillnaden i an
läggningskostnad blir procentuellt sett något större, ca 9 %  för fordon med 
singelaxlar och ca 8 %  för fordon med boggiaxlar.

Hur stämmer dessa till synes måttliga kostnadsstegringar med den bild man 
tidigare gjort sig av sambandet vägkostnad—axeltryck?

Tyvärr saknas kostnadsberäkningar, med vilka det erhållna resultatet direkt 
skulle kunna jämföras. Däremot finns vissa möjligheter att jämföra själva 
dimensioneringen. Man kan därför för olika stora axeltryck jämföra överbygg
nadens tjocklek i stället för dess kostnad, då denna med antagna å-priser direkt 
beror av dimensionerna.

Det kan som exempel vara av intresse att beräkna den ökning av överbygg- 
nadstjockleken som en höjning av axeltrycket från 8 till 10 ton leder till vid 
tillämpning av Väginstitutets dimensioneringsdiagram.

T yp av fordon
Last Anläggn.kostnad Vägkostnad

i
ton kr/km °/o öre/tkm °/o

T yp  A  

A i 5,0 8 6,8 1 8 8 ooo 100 24,46 100

T yp  B 

B i 5,0 12 9>7 163 000 87 22,01 90

T yp  C 

C  i 5,0 8 8 12,6 188 000 100 24,46 100

T yp  D 

D i 5,0 12  12 18,6 160 000 2 1,7 1 89



Fig 13 . Diagram för erforderlig överbyggnad. H jultryck 1 — 7 ton. Diagrammet är beräknat 
för en överbyggnad utförd av grus eller likvärdiga material med E-modul 750 kg/cm2. Diagram

met gäller såväl för vägar med bituminösa beläggningar som för grusvägar.

Jämförelse med Väginstitutets dimensionerings diagram

Utgår man ifrån det dimensioneringsdiagram som utarbetats vid Statens väg
institut, daterat den 27 nov. 1952 (fig 13), kan erforderlig överbyggnadstjock-



lek bestämmas, då undergrundens beskaffenhet tänkes motsvara förhållandena 
vid AASHO-försöket, vilka som bekant ligger som grund för det tidigare redo
visade resultatet.

Vid användning av Väginstitutets dimensioneringsdiagram används under
grundens £-modul som ingångsvärde. I ett fall som detta torde undergrunds- 
materialets £-modul till följd av materialets vattenkänslighet kunna uppvisa 
stora variationer. Det är därför svårt att välja ett visst bestämt värde på 
£-modulen. Det kan istället synas välbetänkt att med ledning av Väginstitutets 
diagram göra två dimensionsbestämningar; en för ett mycket lågt £-modulvärde 
(E — io) motsvarande undergrundens beskaffenhet under mycket ogynnsamma 
förhållanden, dvs då vattenhalten är stor, och en för ett något högre värde 
{E =  200) svarande mot ett mindre vattenanrikat undergrundsmaterial.

För dessa två fall erhålles ur diagrammet:

A x e l t r y c k  

i  t o n

E r f .  ö v e r b y g g n a d s t j o c k l e k  

i  c m  e n l .  V ä g i n s t i t u t e t s  

d i m e n s i o n e r i n g s d i a g r a m

D i f f .  i  

c m

D i f f .  i

%

Fall 1 ,  E — 10  
8 

10
54
61 7 12,8

Fall 2, E =  200 
8 

10
34
3 8

4 11,8

Den ökning i överbyggnadstjocklek som erfordras vid en axeltryckshöjning 
från 8 till 10 ton uppgår sålunda i dessa två fall till ca 12 % .

Det skall betonas att några slutsatser i övrigt — såsom exempelvis beträffande 
erforderlig total överbyggnadstjocklek — icke kan dragas, eftersom de använda 
ingångsvärdena på E-modulerna är antagna. Dessutom förutsätter dimensione- 
ringsdiagrammet ett 2-skiktat system, medan överbyggnaderna vid AASHO - 
försöket bör beräknas för fyra eller eventuellt tre skikt. En väsentlig olikhet i 
förutsättningarna för det använda diagrammet och den visade beräkningsprin- 
cipen är vidare att Väginstitutets diagram bygger på ett statiskt betraktelsesätt, 
som inte tar hänsyn till trafikintensiteten på det lagbundna sätt som karakterise
ras genom ekvationen D =  0,689 * rc0,135 — 0,5. Det är, som tidigare framhållits, 
därför endast differensen i tjocklek för en axeltryckshöjning som är värd att 
fästa avseende vid.

Det ovan redovisade resultatet skall nu jämföras med de tidigare redovisade 
beräkningarna. Ur dessa kan man emellertid inte direkt utläsa erforderlig över
byggnadstjocklek för t ex 8 och 10 tons axeltryck, eftersom beräkningsmetoden 
innebär att alla axeltryck, oavsett storlek, överföres till ett ekvivalent antal



axeltryck av 8,2 tons storlek. Går man emellertid tillbaka till diagrammet i 
fig 3, på vilket hela dimensioneringsprincipen är uppbyggd, kan man för ett 
godtyckligt värde på antalet överfarter avläsa tjockleksindex D  för dels 8,2 och 
dels 10,2 tons singelaxeltryck. Väljes antalet överfarter till förslagsvis i miljon 
erhålles följande.

Höjs axeltrycket från 8,2 till 10,2 ton, dvs med 2 ton — liksom antogs vid 
dimensioneringen enligt Väginstitutets diagram — erfordras för 1 miljon över
farter en ökning i tjockleksindex med värdet 0,55 eller med ca 14 % .

Den ökning av bärigheten som detta innebär kan åstadkommas genom att öka 
Di med 1 1U \  D2 med 4" eller D 4 med 5".

Det skall betonas att samma antal överfarter, 1 miljon, har tillämpats på båda 
axeltrycken för att samma statiska betraktelsesätt som ligger till grund för 
Väginstitutets dimensioneringsdiagram skall gälla även här.

Den erhållna differensen i D, 1 4 % ,  har erhållits ur en enda beräkning, där 
axeltrycket antogs öka från 8,2 till 10,2 ton vid oförändrat antal axelöverfarter 
(1 miljon). Om resultatet omskrivs i ekvationen

=  1 , 1 4 ;  blir x =  0,6 eller i stort sett =  2/s.
8,2 /

Då jämförande beräkningar även för övriga axeltryck ger ungefär samma 
x-värde kan resultatet generellt uttryckas så, att om axeltrycket höjs från P 1 
till P% vid  oförändrat antal axelöverfarter (1 miljon) ökar den erforderliga

I Pv\xbärigheten uttryckt i tjockleksindex D , med I 3 ^är x antar värden mellan 

V2 och 2h .

Denna ökning i överbyggnadstjocklek till följd av axeltryckshöjning med 2 
ton är något större än det värde som erhölls ur Väginstitutets diagram. Detta 
kan man konstatera utan att göra några jämförelser i övrigt mellan den redo
visade beräkningsmetoden och Väginstitutets diagram. Båda metoderna leder 
dock till resultat av samma storleksordning. Det finns därför beträffande själva 
storleksordningen på vägkostnadernas ökning med ökande axeltryck ingen an
ledning att mot denna bakgrund (beräkning enligt Väginstitutets diagram) be
tvivla rimligheten i det tidigare redovisade resultatet.

Man kan fråga sig om andra dimensioneringsmetoder skulle givit ungefär 
samma resultat. Hur ställer sig en jämförelse med t ex CBR-metoden?

Axeltryck Tjockleksindex
D

Differens i D 
i °/o

8 , 2

1 0 , 2

3 >9 S
4 >5 °

I 3?9



Jämförelse med CBR-metoden

Skall jämförelsen utvidgas utöver vad som tidigare redovisats kan det vara 
lämpligt att använda CBR-metoden, eftersom denna vunnit större utbredning 
i många länder än någon annan beräkningsmetod — dock inte i vårt eget land.

Det är en empirisk metod baserad på ett omfattande försöksmaterial. Dimen
sioneringen sker med hjälp av ett diagram bestående av en kurvskara, där varje 
kurva svarar mot ett visst hjultryck. På abskissan finnes CBR-värdena avsatta 
och på ordinatan överbyggnadstjockleken. Med kända värden på CBR-tal och 
hjultryck kan överbyggnadstjockleken avläsas.

Metoden är sålunda synnerligen enkel, men den har i sin ursprungliga form 
kritiserats åtskilligt, emedan den ansetts ge alltför onyanserade resultat, bl a på 
grund av att den inte tar hänsyn till vare sig trafikintensitet eller till den tryck- 
fördelande förmågan hos det material, varav vägkroppen skall byggas upp. Vidare 
skall CBR-värdena svara mot vattenmättade, eller åtminstone vattenlagrade 
prov, vilket kan ge lägre CBR-värden än vad som motsvaras av fuktförhållan
dena i den uppbyggda vägkroppen och därför leda till för stora överbyggnads- 
tjocklekar. Metoden beskrivs av B r u z e l iu s  i »Undersökning av vägars bärighet» 
[36, s 46— 7 °].

Metoden har under årens lopp modifierats i olika hänseenden. En sådan modi
fierad variant har utgivits av The Asphalt Institute i »Thickness Design». Den 
består av ett diagram, som här återges i fig 14 och som är hämtat från en 
artikel av R a v n  med titeln »Vejbeläggningers baereevne er stadig et aktuelt 
sporgsmål» [37].

Hur diagrammet i fig 14 skall användas torde framgå av figuren. Det skiljer 
sig från det ursprungliga CBR-diagrammet bl a däri, att hänsyn tages till trafik
intensiteten. Detta sker dock inte på ett lagbundet sätt genom angivande av 
antalet axelöverfarter utan mera schablonmässigt. Trafiken klassificeras i lätt, 
medeltung, tung och mycket tung trafik.

Med ledning av detta diagram erhålles för axeltrycken 8,2 och 10,2 ton — de 
två axeltryck som tidigare jämfördes — följande överbyggnadstjocklekar.

Axeltryck överbyggnads- 
tjocklek i cm

8,2 (18 
1 0 , 2  (2 2 ,4

k ip )
k ip )

ca 47 
ca 52

CBR-värdet har satts till 3,0. Detta värde utgör nämligen medeltal av ett stort 
antal CBR-prov på undergrundsmaterialet. Beträffande trafikintensiteten har 
beräkningen genomförts för alternativet »mycket tung trafik», som förutsätts 
kunna svara mot ungefär 1 miljon axelöverfarter.

Som framgår av sammanställningen ovan är totala överbyggnadstjockleken 
något mindre än vad som erhölls enligt Väginstitutets diagram för samma axel
tryck. Som förut framhållits är det emellertid inte totaltjocklekarna som i första



hand skall jämföras. Därtill är förutsättningarna för osäkra. Bl a har i miljon 
axelöverfarter — som lagts till grund för tidigare beräkningar — ansetts mot
svara dimensioneringsdiagrammets alternativ »mycket tung trafik». Även om 
denna tolkning må anses godtagbar, kan den dock inte beläggas utan förblir ett 
antagande.

A v större intresse är tjockleksdifferensen mellan de två axeltrycken och denna 
blir, som framgår av resultatet, ca n  % .

En ytterligare utveckling av den ursprungliga CBR-metoden har utförts av 
K e r k h o v e n  och D o r m o n  i »Some Considerations on the California Bearing 
Ratio method for design of flexible pavements» [38]. I detta arbete har CBR- 
kurvorna angivits i ett diagram men också uttryckts i matematisk form med 
bl a antalet axelöverfarter som variabel, överbyggnadstjockleken beräknas ur 
ekvationen

där

H  =  r +  0,08 log m) — i

H  =  överbyggnadstjocklek i tum 
r =  ekvivalent radie i tum hos hjulets kontaktyta 
q =  ringtryck i lbs/sq. in.

C B R  =  undergrundens CBR-Vi.rde 
m =  antal axelöverfarter

I det följande beräknas överbyggnadstjockleken enligt denna formel för axel
trycken 8,2 och 10,2 ton och för 1 miljon axelöverfarter (m =  io 6).

Vid konstant ringtryck för båda axeltrycken kommer kontaktytans radie r 
att variera. För axeltrycken 8,2 ton (18 kip) och 10,2 ton (22,4 kip) och ring
trycket 5,6 kp/cm2 (80 lbs/sq. in.) erhålles följande värden.

8’2 =  Vt 000

#8,2 =  5)99 \ / —  (°>n +  0,08 • 6) — 1 =  23,2" =  58,9 cm

*10,2 =  =  6’éV 2,80 n

#10,2 =  y  y  (o,1 1  +  0,08 • 6) — 1 =  25,9" =  65,8 cm 

Efter sammanställning av avrundade värden på H 8}2 och i7 10,2 erhålles:

Axeltryck överbyggnads-
i ton tjocklek i cm

............................................................................................................................................... 5 9

10,2   66



Relativa differensen i överbyggnadstjocklek mellan de två axeltrycken blir 
V59 =  11,8  % , dvs i stort sett samma värde som tidigare erhållits.

Resultatet av de jämförande beräkningarna kan sammanfattas i följande upp
ställning.

R e l a t i v  ö k n i n g  i  ö v e r b y g g n a d s t j o c k l e k

B e r ä k n i n g s m e t o d  e n l i g t
v i d  h ö j n i n g  a v  a x e l t r y c k e t  f r å n  

8 , 2  t i l l  1 0 , 2  t o n  v i d  s a m m a  a n t a l

a x e l ö v e r f a r t e r  ( 1  m i l j o n )

AASHO-försöket ...............
Väginstitutet .........................
The Asphalt Institute ......... .................. 10 ,7 %
Kerkhoven och Dormon .................. 1 1,8 %

Som framgår av sammanställningen är den siffermässiga överensstämmelsen 
på det hela taget god. Man bör dock notera att den på AASHO-försöket grun
dade dimensioneringsmetoden kräver större ökning av bärigheten, då axeltryc
ket höjs, än någon av de övriga metoderna. Det skall emellertid framhållas, 
att i vissa hänseenden har de jämförande beräkningarna måst baseras på anta-



ganden. Sålunda har exempelvis Väginstitutets diagram här antagits gälla för 
i miljon axelöverfarter. Hur rimligt detta antagande är vet man inte, eftersom 
trafikintensitetens variation inte avspelas i diagrammet. Osäkerhet av liknande 
karaktär föreligger vid tillämpningen av diagrammet från The Asphalt Institute 
vad beträffar tolkningen av begreppet very heavy traffic osv.

Även om man emellertid betraktar de jämförande beräkningarna med den 
försiktighet som dessa påpekanden ger anledning till och därför endast tolkar 
dem som överslagsberäkningar, finns dock ingenting som tyder på att beräknade 
vägkostnader och differenser i vägkostnader för olika axeltryck som redovisas 
i kapitel III , skulle vara baserade på en felaktig beräkningsmetod. Detta är ett 
viktigt konstaterande, eftersom sambandet mellan erforderlig ökning av över
byggnadstjocklek och förhöjt axeltryck är en av de viktigaste frågorna i denna 
utredning.

Förhållandet mellan boggi- och singelaxeltryck

I slutet av kapitel II diskuterades det förhållandetal mellan boggi- och singel
axlar, som svarar mot de båda axlarnas ekvivalens i belastningshänseende, och 
tidigare har också framhållits, att fordon med boggiaxlar kan vara skonsam
mare mot vägkroppen än fordon med singelaxlar. Detta framgår som nämnts 
också av resultatet i kapitel III. Det kan med anledning härav vara av intresse 
att något närmare diskutera vad som belastningsmässigt kan tänkas ske, då 
ett visst vägsnitt överfares av dels singelaxlar och dels boggiaxlar. Göres en 
tillbakablick på fig 3 kan följande utläsas.

I provslinga 3 är förhållandet mellan boggi- och singelaxeltrycken 2,0. Boggi- 
axeltrycket är ca 1 1  ton och singelaxeltrycket är 5,5 ton. Detta betyder att 
då boggiaxeln och singelaxeln gjort lika många överfarter, sä har boggiaxelns 
enskilda axlar, som vardera ocksä har ett tryck av 5,5 ton3 tillsammans gjort 
dubbelt sä mänga överfarter som singelaxeln.

Det aktuella avsnittet i diagrammet i fig 3 återges schematiskt i fig 15.
Ur fig 15 framgår att 0,8 • io6 överfarter med singelaxeln på 5,5 ton är bärig- 

hetsmässigt likvärdig med 0,6 * io 6 överfarter med boggiaxeln på ca 1 1  ton 
(kurvorna för respektive axlar skär horisontalen genom samma tjockleksindex, 
D =  3). När singelaxeln tillryggalagt 0,8 • io 6 överfarter, har de enskilda 
axlarna i boggin tillsammans tillryggalagt 2 gånger 0,6 • io 6, dvs 1,2 • io 6 över
farter vid bibehållen ekvivalens i belastningshänseende.

Detta innebär i realiteten att tvä singelaxlar av visst tryck blir skon
sammare mot vägen om de ligger så nära varandra som är fallet i en boggi än 
om avståndet dem emellan är större. Detta är en till synes överraskande slutsats. 
Hur skall detta förklaras?

Om man utgår från att de nämnda kurvorna i fig 3 är riktiga — i annat fall 
blir en diskussion onödig — kan resultatet möjligen belysas av följande speku
lativa resonemang.

I kapitel I har framhållits att en vägs nedbrytning delvis kan betraktas som



Fig 15. Schematisk detalj från fig. 3.

ett utmattningsfenomen. Det kan vara av intresse att applicera denna tankegång 
på boggi- och singelaxlarna i ovannämnda fall från provslinga 3.

Fenomenet utmattning sammanhänger med det antal överfarter (lastväxlingar) 
som materialet i vägkroppen utsätts för. När en singelaxel överfar ett visst 
tvärsnitt på en väg, sker först en mer eller mindre elastisk sammanpressning 
(nedböjning) i materialet under axeln. Detta stadium kan här kallas nedböj- 
ningsstadiet. Därefter följer en återgång till (eller i närheten av) utgångsläget, 
vilket analogt kan kallas återgångsstadiet. N  edböjnings- och åter gångsstadierna 
kan tillsammans sägas utgöra en fullständig belastnings cykel.

Om på motsvarande sätt som nyss beskrivits en viss vägsektion passeras av 
en boggiaxel i stället för en singelaxel, kan man — på grund av de i boggin 
ingående axlarnas närhet till varandra (vid AASHO-försöket 1,3 m) — tänka 
sig, att en fullständig återgång från den första i boggin ingående axelns ned
böjning ej hinner ske förrän nedböjningsstadiet för andra axeln inträder. Verkan 
från var och en av de i boggin ingående enskilda axlarna skulle enligt detta 
sätt att se inte helt svara mot vad som ovan beskrivits som en fullständig be- 
lastningscykel på grund av den ringa tid som förflyter mellan tidpunkterna, då 
främre och bakre axeln i boggin passerar samma punkt. (För fordonshast. =  50 
km/t och normalt konstruerad boggi blir tidsskillnaden ca 0,1 s.) Den hittills 
rådande uppfattningen, att boggiaxlar till följd av överlagring av spänningar 
från de enskilda axlarna skulle vara särskilt ogynnsamma i belastningshänse
ende, skulle enligt detta sätt att se behöva omprövas.

Resonemanget är naturligtvis av hypotetisk art. Det vore emellertid av stort 
intresse att genom en separat experimentell analys förslagsvis baserad på film
upptagning med highspeedkamera av nedböjnings- och återgångsförloppen vid 
överfarter med singel- och boggiaxlar söka skapa klarhet i denna fråga.



K a p i t e l  V  

Beräkning av fordonskostnader

Som framhållits i inledningen menas med fordonskostnader alla kostnader 
för fordonens anskaffning och drift. De kapital- och driftskostnader som belas
tar det enskilda fordonet i en grupp lastfordon, antingen dessa tillhör samma 
fordonstyp eller inte, blir med nödvändighet mycket varierande till följd av de 
skilda driftsbetingelser som kan vara förbundna med olika typer av transporter. 
Arten av det gods som skall transporteras, transportsträckan, vägens beskaffen
het, medelhastighet, regelbundna eller oregelbundna körningar, förarens duglig
het m m är endast några av de faktorer som kan variera från fordon till fordon 
och därför ge utslag i sämre eller bättre ekonomiskt utbyte. Om alla fordon 
åtföljdes av kör journaler, i vilka alla för fordonets ekonomi betydelsefulla upp
gifter successivt infördes under fordonets livslängd, skulle en sammanställning 
av journaluppgifterna för en grupp fordon kunna tjäna som ett värdefullt 
underlag för en fordonsekonomisk analys. Ju  noggrannare journaluppgifterna 
vore, desto mer detaljerad kunde en sådan analys bli.

Förhållandena i praktiken är emellertid oftast annorlunda, och bristfällig bok
föring torde inte vara ovanlig inom åkeribranschen. Uppgifter om hur fordonens 
omkostnader i detalj skall fördelas på respektive delposter såsom ringutrustning, 
reparationer, förarlön m m kan därför vara svåråtkomliga i officiella källor. 
Kanske kan gruppintressen med hänsyn till frakttaxor och allmänna lönsam- 
hetsfrågor medföra en viss återhållsamhet med publicering av de kostnadsana
lyser som gjorts inom detta område.

Endast de som har erfarenhet från branschen har därför förutsättningar att 
göra en någorlunda korrekt bedömning av fordonens kostnader genom sin kän
nedom om åkeribranschen och de industrigrenar som har direkt anknytning här
till, i första hand bil- och gummifabriker.

I  en t id ig a r e  o m ta la d  u p p sa ts  a v  J ö n d e l l  [ 1 2 ]  b e h a n d la s  fo rd o n s k o s tn a d e r  
fö r  n å g r a  o l ik a  fo r d o n s t y p e r  a v s e d d a  f ö r  t ra n s p o r t  a v  m a ssg o d s.

Denna artikel är emellertid ganska summarisk och innehåller inget primär
material för dokumentering av de värden författaren redovisat. Jöndell har 
därför senare på uppdrag av Statens väginstitut mer detaljerat redovisat for- 
donskostnadernas olika komponenter för skilda fordonstyper.

Jöndells utredning har publicerats som specialrapport 34 från Statens väg
institut [39].

Utredningen hänför sig till tre transportområden, massgods-, fjärrgods- och 
virkestransportområdena. I det avsnitt som omfattar massgodstransporter be
handlar Jöndell var för sig följande s k grundvärden.

Totalvikt, nyttolast och nyttolastfaktor 
Tjänstevikter



Fig 1 6. Inköpspris för fordon utan däcksutrustning som funktion av totalvikten. Ur [39].

Inköpspriser
Restvärden
Däcksdimensioner och kapitalkostnader för däcksutrustning
Däcksutrustningens livslängd
Drivmedelskostnader
Drivmedelsförbrukning
Fordonslivslängd och reparationskostnader
Smörjmedelskostnader
Körhastighet
Terminaltider
Skatter
Försäkringar
Lönekostnad för förare
Diverse kostnader
Administration och vinst
Räntesats på investerat kapital



De flesta av grundvärdena har Jöndell redovisat i diagramform med grund
värdet som funktion av fordonens totalvikt. I fig 1 6 återges här som ett exem
pel ett av dessa diagram. Det visar inköpspriset som funktion av totalvikten.

Alla var för sig beräknade delkostnader har Jöndell sammanställt i tabell
form. De återges här i tabell 28. Med ledning av dessa och beräknade värden 
på fordonens årliga användningstid samt antagna värden på tillägg för admi
nistration och vinst, räntesats och genomsnittlig körsträcka har Jöndell beräknat 
fordonskostnaderna i öre/tkm för de olika fordonen enligt följande formel.

K  = \\.(Kb +  Kp  +  Kd  +  K rv )  b kfo +  kfö +  ki  +  kd\ — [ b
1 2 0 0  X \  V  I ̂ l

+  ( Kb +  K '' ~  Krv +  § d- + k d r - l  + ks +  kre) • 2 5 } 221+h
\ Sd I j IO • Qiast

Kjj =  inköpsvärde för bil, kronor 
Kp — inköpsvärde för påhängsvagn, kronor 
K d =  inköpsvärde för däck, kronor 

K rv — restvärde för hela ekipaget, kronor 
r — räntesats, %  

kf0 =  skatter, kronor/år 
kfö — försäkringar, kronor/år 
ki =  lönekostnader för förare, kronor/år 
kd =  diverse kostnader, kronor/år 

x =  fordonets användningstid, timmar/år 
5 =  transportavstånd (ena riktningen), mil/tur 
v  — körhastighet, mil/timme 
ts =  terminaltid per transportcykel, timmar/tur 
St =  total fordonslivslängd, mil 
Sa =  total däckslivslängd, mil 

kd.r — drivmedelskostnad, kronor/liter 
/ =  drivmedelsförbrukning, liter/mil 

ks — smörjmedelskostnad, kronor/mil 
kre — reparationskostnad, kronor/mil 

kadrn — Pålägg för administration och vinst, %
Qiast =  nyttolast, ton

adm

Formeln är uppbyggd i enlighet med de principer som tillämpas inom åkeri
näringen för taxesättning. Dessa principer beskrivs i »Lastbilskostnadsutred- 
ning 1961» [40] och går i korthet ut på att den totala fordonskostnaden delas 
upp i en årskostnadsdel — uttryckt inom klämmer i formeln — och en milkost- 
nadsdel — uttryckt i sista parentesen i formeln. Formeln gäller för alla fordon 
oberoende av deras ålder.

I årskostnadsdelen ingår fasta kostnader, dvs kostnader som är oberoende av 
antalet körda mil. I milkostnadsdelen ingår avskrivning och driftskostnader 
per antalet körda mil.
6 Optimalt  axel tryck



ooN>

Tabell 28. Sammanställning av delkostnader. Ur [39]

For-
dons-
typ

Qtot
ton

Qlast
ton

Inköpsvärde,
kr Rest

värde
kr

Inköps
värde
däck,

kr

Livs
längd 
däck 
i mil

Driv-
medels-

kostnad,
öre/l

Driv-
medels-
förbruk-

ning,
l/mil

For- 
dons- 
livs- 
längd 
i mil

Repa
rations

kostnad,
öre/mil

Smörj-
medels-
kostnad,
öre/mil

Has
tig
het,
km/t

Ter
minal-

tid,
min

Skat
ter,

kr/år

Fordons-
försäk-
ringar
kr/år

Löne
kost

nader,
förare,
kr/år

Div.
kost
nader,
kr/årbil phv

A 1 I 3 6,8 58 500 5 850 3 450 6 000 54 2,44 51 500 84 10,5 56,5 1 1,88 2 9 35 2 402 20 060 2 000

A 2 1 6 9,0 64 500 6 450 4 3o° 6 000 54 2,70 52 800 91 12 ,3 56,0 14,3o 3 447 2 468 20 060 2 IOO

A 3 18 10,4 69 OOO 6 900 4 850 6 000 54 2,87 53 700 96 i 3>5 55,6 15,84 4 16 7 2 534 20 060 2 200

B 1 J7 9,7 67 000 6 700 4 600 6 000 54 2,79 53 200 94 12,9 55,8 15,07 3 807 2 468 20 060 2 I50

B 2 22 i 3,4 77 000 7700 6 050 6 000 54 3,22 55 400 105 15,8 54,8 I 9 , i 4 5 367 2 60I 20 060 2 35O

b 3 16 16,3 84 500 8 450 7 200 6 000 54 3,57 56 900 n 3 18,2 54,2 22,33 6687 2 667 20 060 2 500

C 1 21 12,6 53 500 21 5OO 7 500 5 750 6 000 54 3, I 3 55 000 103 15,2 55,o 18,26 3 495 2 60I 20 060 2 3OO

C i 16 16 ,3 60 500 24 000 8 450 7 200 6 000 54 3,57 56 900 n 3 18,2 54,2 22,33 3 943 2 667 20 060 2 500

C 3 3o 19 ,3 66 500 26 000 9 250 8 350 6 000 54 3,92 58 300 12 1 20,6 5 3,5 25,63 4 327 2 799 20 060 2 65O

D 1 29 18,6 65 000 25 500 9 °S ° 8 050 6 000 54 3>83 58 000 119 20,0 53,7 24,86 4 19 9 2 7 33 20 060 2 600

D 2 38 25,2 78 000 29 500 10 750 10 700 6 000 54 4,6l 60 000 ! 38 25,4 52,4 32,I2 5 487 2 932 20 060 2 900

d 3 46 3 1,0 88 000 32 000 12 000 13 000 6 000 54 5>3 i 60 800 153 3o,o 5i ,5 38,5° 7 16 7 3 =64 20 060 3 320



Fig 1 7. Fordonskostnad i öre/km för fordon med varierande lastförmåga. Kurvorna gäller för 
massgodstransport vid  körsträckan 50 km.

Jöndells utredning hänför sig till samma fordonstyper som lagts till grund för 
beräkning av vägkostnaderna i kapitel III . För varje fordonstyp har axel- och 
boggitrycket varierats i tre steg med 8, 10 och 12 tons singelaxeltryck respek
tive 12, 16 och 20 tons boggiaxeltryck. Grundmaterialet för viktsuppgifter 
m m har Jöndell erhållit dels från AB Scania-Vabis och AB Volvo, dels från 
tillgängliga uppgifter över fordon av andra fabrikat.

De beräknade grundvärdena har i tillämpliga delar också lagts till grund för 
beräkning av fordonskostnaderna för fjärrgods- och virkestransporter.

Fordonskostnaderna är beräknade under vissa antaganden. Sålunda har bl a 
fordonen förutsatts fullt utnyttjade året runt. Ett sådant antagande leder till 
lägsta möjliga fordonskostnader, vilka inte generellt kan tillämpas på alla last
fordon i praktiken, eftersom dessa i viss utsträckning inte alltid kan utnytt
jas helt.

De fordonskostnader Jöndell beräknat för massgodstransporter redovisas i 
kolumn (1) i tabell 29 och i fig 17  och de som gäller fj ärrgods- och virkestrans
porter i fig 18 och 19.

Värdena i kolumn (1) har Jöndell beräknat under hänsynstagande till samt
liga de kostnader en lastbilsägare har att räkna med, alltså även skatter. Det

6* Optimal t axel tryck



Fig 1 8. Fordonskostnad vid fjärrtransporter som funktion av transportavståndet. Ur [39].

har ibland hävdats, att de skatter som specialdestineras, dvs den direkta for
donsskatten och den största delen av drivmedelsskatten, icke skall inräknas i 
fordonskostnaderna. Skatterna återgår till bilisterna menar man genom medels
anvisningarna till vägväsendet. Andra skatter, exempelvis varuskatten skulle 
däremot inräknas.

Studeras skatteintäkter och medelsanvisningar för ett antal år tillbaka visar 
utvecklingen, att medelsanvisningarna till vägväsendet icke varit fritagna från 
de konsekvenser som myndigheterna dragit av fluktuationer i konjunkturläget, 
lika litet som anvisningar för andra ändamål. Tillkomsten av budgetutjämnings
fonden vittnar bl a därom. Myndigheterna har också deklarerat, att de special- 
destinerade medlen icke nödvändigtvis måste tas i anspråk av vägväsendet. Den 
ännu så länge bokföringsmässiga olikheten i skatteintäkternas redovisning är 
sålunda inte avgörande för hur de användes.

Ur principiell synpunkt existerar således inte något samband mellan de spe- 
cialdestinerade medlen å ena sidan och medelstilldelningen till vägväsendet å den 
andra.

Viktigare än den principiella aspekten är i detta sammanhang den siffermäs
siga. Då skatt liksom andra delkostnader påverkar fordonskostnaden, påverkas 
därigenom också det optimala axeltrycket. Frågan är hur stor denna inverkan 
kan vara. För att belysa skattens siffermässiga inverkan på fordonskostnaden 
har här en särskild beräkning gjorts utan medräknande av nämnda skatter. Om 
i den ovan angivna formeln kf0 sättes =  o och k^r reduceras med 31 öre/] — den 
del av drivmedelsskatten på dieselolja som specialdestinerades under år 1964 — 
erhålles de värden som redovisas i kolumn (2) i tabell 29. Även dessa värden 
finns inlagda i fig 17.



Fig 19. Fordonskostnad vid transport av rå, obarkad barrved som funktion av transport
avståndet. U r [39].



Tabell 29. F  or donsko stnad för massgodstransp orter i öre/tkm  
för fordonstyp A —D. Kolumn (1) ur

Fordonstyp
Fordonskostnad 

Med skatt
(1)

i öre/tkm 
Utan skatt

w

Differens
öre/tkm

(3)

°/o

(4)

A i  .......... .........  21,91 18,48 3,4 3 15,7
A 2 ................ ...........  18 ,1 1 15,18 2,9 3 16,2

a 3 ............. .......  16,68 13.87 2,81 16,8

B i  .......... ...........  J 7>39 14.51 2,88 16,6
B 2  ................ .........  14,46 11,87 2,59 17,9
b 3 ............. .........  i 3,n 10,62 2,49 19,0

C 1 .......... .........  *4 ,7° 12,33 2,37 16 ,1
C z  ............. .........  I2,73 10,62 2,11 18,6
C 3 ............. .......  i i 57° 9 ,7 3 i ,97 16,8

D i  ................ 9.89 i ,99 16,8
D 2 ................ .........  10 A 5 8,60 1,85 17,7
d 3 ............. .........  9,74 7 ,9 i i ,83 18,8

De värden som redovisas i tabell 29 är att betrakta som genomsnittliga. Någon 
felberäkning finns inte redovisad i Jöndells utredning. I följande avsnitt göres 
därför en bedömning av den osäkerhet som kan vidlåda dessa genomsnittskost
nader.

Felkalkyl

De vägkostnader som redovisas i kapitel I II  är att betrakta som genomsnitts
värden, och som tidigare framhållits kan verkliga värden antagas variera med 
±  10  °/o — ett antagande som torde kunna betraktas som försiktigt.

De fordonskostnader som redovisas ovan är också att betrakta som genom
snittliga. Som framgår av tabell 29 är emellertid värdena angivna med två deci
maler, vilket vid en hastig blick kan ge intryck av stor noggrannhet.

Som tidigare framhållits har Jöndell icke gjort någon beräkning eller upp
skattning av den spridning som kan föreligga mellan enskilda värden och ge
nomsnittsvärden. Studerar man de i [39] redovisade diagrammen — även det 
som här återgivits i fig 16 — föreligger uppenbart en betydande spridning i 
grundmaterialet (de inprickade värdena). Då man saknar kännedom om fördel
ningen för de i formeln ingående variablerna skulle en korrekt statistisk behand
ling av materialet bli besvärlig. Det är emellertid av intresse att på något sätt 
söka bedöma noggrannheten av resultatet i tabell 29, även om krav på matema
tisk exakthet inte kan uppfyllas. I det följande görs en dylik bedömning enligt 
de principer som brukar användas i fysikaliska sammanhang och som angivits i 
kapitel IV.



Ur vart och ett av diagrammen i [39] kan extremvärdenas avvikelse från 
respektive medelkurvor uppskattas på följande sätt.

I exempelvis fig 16 uppgår inköpspriset (K b) i medeltal till 93 000 kronor för 
ett fordon med totalvikten 30 ton. A v de enskilda värdena i diagrammet fram
går emellertid, att ett värde är ca 10 000 kronor högre och ett ca 9 000 kronor 
lägre. Största avvikelsen (AKb) blir alltså här ca 10 °/o. Motsvarande resonemang 
kan föras för vart och ett av de övriga diagrammen. För storheter som i det 
föregående inte beräknats ur diagram göres en erfarenhetsmässig uppskattning. 
Man erhåller då följande procentuella värden.

A K b =  10 Ax =  10 Akdr =  IO
AKP =  x7 Av =  10 Al =  x5
4K d =  22 Ats =  10 Aks =  35
AKrv =  10 ASf =  10 Akre =  17
Akd =  10 4Sd =  16 dQlast -  8

Antages dessa procenttal tillämpliga på samtliga här behandlade fordon kan 
avvikelserna för vart och ett av fordonen A i —D3 beräknas. För exempelvis 
fordon A i erhålles följande.

A Kb 11 00 0 kr Ax =  225 timmar/år Akdr =  0,05 kr/liter
AKd =  760 kr Av =  0,5 mil/timme Al =  0,36 liter/mil
AKrv =  585 kr Ats =  1/60 timme/tur Aks — 0,04 kr/mil
Akd =  200 kr AS t =  5 150 mil Akre =  0,14 kr/mil

ASd =  960 mil ÅQlast =  0,54 ton

Genom att logaritmera och differentiera formeln för fordonskostnad och där
efter sätta in ovan angivna differenser kan fordonskostnadens största avvikelse 
från medelvärdet, AK  beräknas.

Formeln för fordonskostnad är komplicerad genom det stora antalet termer. 
Logari tmering och differentiering underlättas genom följande substi tu tioner.



Formeln för fordonskostnad kan nu skrivas

K  =  [(A  +  B) • C  (D +  t8) +  (E +  F  +  G +  H) • 7] /  ...........................n

Vissa av termerna i ekvationerna i — io kan betraktas som konstanter, såsom
skatt, (kf0), försäkringspremier, (&/ö), och lönekostnader, (&z), eller som para
metrar såsom räntesats, (r), transportavstånd (5), och pålägg för administration 
och vinst, (kadm).

Innan ekvationen 1 1  differentieras kan den förenklas ytterligare genom föl
jande substitutioner

x =  (A  -f- B) • G (Z) -f- 1f5)  12

y  =  (£ +  F  +  G +  H) • / .............................................................................. 13

Ekvationen u  övergår då till den enkla formen

K  =  (x +  y) • J  .................................................................................................. 14

som enkelt låter sig differentieras enligt 

AK Ax +  Ay A l
1 T =  x +  y + ~ T ......................................................................................... 15

Ekvationerna 1 — 10 och 12 och 13 kan nu differentieras, varvid Akfo, Akfö> 
Akh Ar, As och Akadm anses vara lika med o.



AG Akdr AI
~g  = ^ r + ~ r ............................................................................................... 22

AH Aks -f- Akre
H. ko kro

A J    Akadm 1 ^Qlas£
100 -f- kadm Qlast

Ax AA +  AB AC AD +  Ats =     1 1 1   2 <
x A +  B ^  C  ^  D +  ts ......................................................... }

Ay AE +  AF +  AG +  AH A]
y ~  E  +  F +  G  +  H  +  /  .2

AK
—rr  i ekvation 15 kan nu uttryckas i ekvationerna 24, 25 och 26 och dessa kan 
K
därefter uttryckas genom ekvationerna 16 to m  23.

Denna operation är emellertid arbetsam. Det är enklare att sifferbestämma 
ekvationerna 16 to m  26 före insättning i ekvation 15 med ledning av de 
värden på delkostnaderna som är sammanställda i tabell 36 och de avvikelser 
från medelvärdet som tidigare angivits. Man får då följande siffervärden som 
gäller fordon A i.

A  = 2545
B  = 27397
C = 4.44 '
D = i >77
ts ~ 0,198

E = 1,022
F = o?575
G  = 1,320
H  = o?945

I  = 10
/  = 0,339

AA = 270
AB = 200

AC  = 4,44 ’
AD = o ,i77
Ats = 0,017

AE = 0,220
/dF = 0,150
/IG = 0,330

= 0,180

1 0 - 4
A  +  B =  29942 

D  +  ts — 1,968

E  -f- F  -f- G  -j- H  — 3,862

10

AA +  AB =  470

AD +  Ats =  0,194

AE +  AF +  AG  +  AH  == 0,873



Nu kan x, y, Ax och Ay beräknas

x =  26,20
y  =  38^ 2 

Ax =  5,37
Ay — 11,80

Efter insättning i ekvation 15 erhålles

AK  5,37 +  11,80
~K =  2<S,20 +  38,<2 +  ° ’° 7i> ~  ° ’343

AK  =  2 1,9 1 • 0,343 =  7,50 öre/tkm

Enligt denna beräkning uppgår sålunda osäkerheten i värdena på fordons- 
kostnaderna för fordon A i till 34 °/o; ett värde som med hänsyn till att kostna
derna i tabell 29 angivits med en »noggrannhet» av fyra siffror kan synas över
raskande. För övriga fordon kan osäkerheten antagas vara av samma storleks
ordning.

Det skall emellertid betonas att det beräknade »felet» representerar maximala 
avvikelsen från medeltalet och icke det sannolika värdet, som bör vara lägre. 
Beräkningen ovan bygger på tankegången, att »felen» i de skilda storheterna 
adderas; ett förhållande som ingalunda behöver vara det mest sannolika i prak
tiken. Om ett högre inköpspris verkligen motsvaras av högre kvalitet och full- 
värdigare konstruktion, bör reparationskostnaden i stället minska, men hur det 
förhåller sig härvidlag vet man sällan någonting om. Sönderkörningar och därav 
föranledda reparationer kan vara slumpmässigt betingade och ha sin orsak i 
den kvalitetsspridning som såväl konstruktionsmaterialet som monteringsarbe
tet är underkastade. På motsvarande sätt kan flera av de övriga termerna 
diskuteras.

Även om resultatet av felkalkylen inte ger en siffermässigt korrekt bild av 
allmängiltig art har felkalkylen sitt berättigande däri, att den belyser storleks
ordningen av de avvikelser — den »spridning» — som kan förekomma från fall 
till fall och den osäkerhet som vidlåder uppgifter om fordonskostnader.



Tabell 30. Sammanställning av transportkostnader för de fall som redovisas 
i beräkningsexempel 1 —j  (Mt =  miljon ton) 

värden inom parentes =  sannolika gränsvärden

Typ av fordon 
(axel- och 
boggitryck 

i ton)

T r a n s p o r t k o s t n a d e r  i ö r e / t k m
Last i 

ton
Fjärrgods- Virkes-
transport transport

0,1 Mt/år 0,5 Mt/år 1,0 Mt/år 1,5 Mt/år 0,1 Mt/år
Massgodstransport

A  1 5 8 6,8 46,37 29,70 26,20

(37— 55) (24— 35) (2 1— 31)
A 2 6 IO 9 ,o 44,54 26,43 22,65

(36— 53) (2 1— 31) 00 1 VJ
,

A  3 6 12 10,4 44,58 25,53 21,52

(36 — 53)

B 1 5 12 9,7 39,40 24.31 2 1,16

(32—47) (19— 29) (17 — 26)
B 2 6 16 13,4 37,74 21,9 1 18,51

10 ( 17 — 26) ( 15 — 22)

b 3 6 20 16,3 38,16 2 1,15 17,46

(30 — 45)

C i 5 8 8 12,6 39.16 2 2 ,4 9 18,99

(32—47) ( 18 - 2 7 ) ( 15 — 23)
C i 6 10 10 16,3 39, 2 1 , 1 5 17.30

(32—47) ( 17 — 26) (14 — 21)

C 3 6 12 12 19,3 39.89 20,63 16 ,5 7
(32—47) (16— 24) ( 13 —20)

D 1 5 12 12 l8,6 33.59 18,72 15,61
(26—40) (r 5 23) ( 1 2 - 1 8 )

D 2 6 16 l6 25,2 33.54 17,90 14,50

o\ 1 4̂ (14— 21) ( 1 1 - 1 7 )
D 3 6 20 20 31,0 34,50 17 .7 8 14,09

( v —41)

20— 30)

17 — 26)

14—21)

17—26)

14—21)

1 1—17)
T rp .avst.— 

=  400 km
E I 5 12 8 8 20,8 14,35 

( 1 1  — 17)
E 2 6 l6 IO 10 28,1 13,23

(10— 16)
E 3 6 20 12 12 34,6 12,93

(10—15)

J ‘ ‘I
E 1 5 12 8 8 20,8

Rå, obar
kad barrved 
Trp.avst. =  

=  100 km 
37,8i



Transportkostnader, diskussion av resultatets 
praktiska betydelse

T  ransportkostnader

Genom att summera genomsnittliga vägkostnader från tabell 24 och genom
snittliga fordonskostnader från kolumn (1) i tabell 29 och figurerna 18 och 19 
erhålles den genomsnittliga transportkostnaden för vart och ett av beräknings
exemplen 1 — 5 i kapitel III. De så beräknade transportkostnaderna har sam
manställts i tabell 30. A v denna framgår att den genomsnittliga transportkost
naden tycks uppvisa optimalvärden i två av de fem beräkningsexemplen, näm
ligen vid transport av massgods och virke med godsmängden 0,1 miljon ton/år 
(beräkningsexempel 1 och 5) men inte i de tre övriga exemplen.

I fig. 20 har med heldragna linjer lagts in de kurvor, som representerar dels 
fordonskostnaderna för alla fordon, dels vägkostnaderna för en av fordons- 
typerna (A) vid godsmängderna 0,1 M t/år och 0,5 Mt/år. Summeras fordons- 
kostnads- och vägkostnadskurvorna erhålles en kurva, som enligt vad som nyss 
anförts bör ge den genomsnittliga transportkostnaden som funktion av fordonets 
lastförmåga. En sådan summakurva har emellertid blott teoretiskt värde bero
ende på den stora osäkerheten hos delkurvorna. Den finns därför inte inritad i 
fig 20.

Om hänsyn tages till »spridningen» blir vägkostnaderna och fordonskostna
derna nämligen representerade av band i stället för linjer. Dessa band har mar
kerats i fig 20, varvid den sannolika »spridningen» i fordonskostnad antagits 
uppgå till 20 % . Om man utgående från dessa band försöker beräkna transport
kostnaden är det uppenbart, att man får en mycket stor »spridning».

De gränser inom vilka transportkostnaden kan variera är alltså mycket vida. 
Att exakt ange läget för dessa gränser är inte möjligt, men genom att väga 
olika faktorer mot varandra kan man antaga att de gränsvärden, som angivits 
inom parentes i tabell 30 kan bedömas vara de mest sannolika.

Studerar man dessa gränsvärden i stället för genomsnittsvärdena är det som 
synes svårt att överhuvudtaget ange några optimalvärden.

Detta beror givetvis på att transportkostnadskurvan är en summakurva, som 
sammansättes av en stigande och en fallande delkurva. Om ökningen hos den 
ena nästan fullständigt uppväges av minskningen hos den andra, blir sprid
ningen av dominerande betydelse.

Som tidigare framhållits bygger värdena i tabell 30 på fordonskostnadsvärden 
som inkluderar skatt, kolumn (1) i tabell 29. Den helhetsbild som ett studium 
av tabell 30 ger och som ligger till grund för resonemanget ovan blir emellertid 
densamma om skatten i stället frånräknas, kolumn (2) i tabell 29. Att detta



Fig 20. Illustration av for
dons- och vägkostnadens va
riation. Vägkostnaden sva
rar mot fordonstyp A  i ta
bell 24 för godsmängderna 
0,1 och 0,5 Mt/år.

kunde väntas bli fallet framgick redan av resultatet från felkalkylen, vilket 
visar ca dubbelt så stor felmarginal som skattens procentuella andel av fordons
kostnaderna.

Det har tidigare framhållits, att något principiellt skäl för att ur fordonskost
naderna exkludera just de skatter som är specialdestinerade icke synes föreligga. 
Felkalkylen och studium av tabell 30 ovan har nu visat, att också ur siffermäs
sig synpunkt saknas skäl att för de resonemang som föres här utesluta den spe
cialdestinerade skatten ur fordonskostnaderna.



Vid bedömning av resultatet ur praktisk synpunkt får man inte bortse från 
de antaganden som beräkningarna i förenklande syfte baserats på. Vid beräk
ningen av vägkostnaderna i kapitel I II  t ex har i varje enskild beräkning en 
fordonstyp åt gången ensam antagits stå för transporten av den antagna gods
mängden. Vidare har dessa fordon med den last som svarar mot de antagna 
axel- eller boggitrycken antagits belasta enbart ena körbanan vid transport av 
massgods och virke men båda körbanorna vid transport av fjärrgods. I senare 
fallet har alltså godsmängden antagits jämnt fördelad på de båda körbanorna.

För vägar i allmänhet, på vilka gods av en mångfald typer framföres, gäller 
givetvis inte den förutsättningen, att alla lastade fordon antingen är koncentre
rade till ena väghalvan eller jämnt fördelade på båda. I stället ligger den verk
liga lastfördelningen någonstans emellan dessa antagna gränsfall och varierar 
från väg till väg.

Vid beräkning av fordonskostnader har fordonen antagits gå i skytteltrafik 
med fullt utnyttjande av sin transportkapacitet. Full last och största möjliga 
utnyttjning av fordonen i övrigt leder till lägsta möjliga fordonskostnader. 
I praktiken kan emellertid fordonskostnaderna vara större på grund av att en 
viss del av fordonen inte utnyttjas helt. Ett försök att undersöka fordonens 
utnyttjande har bl a beskrivits i fig 39, sidan 64 i Statens Väginstituts rapport 
nr 43.

Vilka slutsatser kan då dragas ur det redovisade resultatet?
Man kan konstatera att fordonskostnaden uttryckt i öre/tkm inte påverkas 

av den per år totalt transporterade godsmängden. Om utnyttjningsgraden för 
det enskilda fordonet är oförändrad, föranleder ändrad godsmängd endast, att 
antalet fordon ändras. Fordonskostnaden i öre/tkm bestäms sålunda av det 
enskilda fordonets typ och transportkapacitet.

Annorlunda förhåller det sig med vägkostnaderna. ökas godsmängden på 
vägen, minskar vägkostnaden uttryckt i öre/tkm i motsvarande grad. Visserli
gen föranleder större godsmängd genom ett större antal axelöverfarter samtidigt 
krav på hållbarare överbyggnad men kostnadsökningen på grund härav är som 
framgår av kapitel IV  inte dominerande.

Årskostnaden för vägen uttryckt i öre/tkm blir sålunda beroende av den totalt 
under året transporterade godsmängden på vägen i motsats till vad som är fallet 
med fordonskostnaden, vilken är oberoende av godsmängden och i stället av- 
hängig av godsets art och det enskilda fordonets transportkapacitet.

För en viss väg blir således det optimala axeltrycket beroende av den gods
mängd, som framföres på vägen.

Som tidigare redovisats påverkas naturligtvis vägkostnadernas årsvärden av 
såväl antagen amorteringstid som räntesats, men den avgörande faktorn för det 
optimala axeltrycket är den per år transporterade godsmängden på vägsträckan. 
De värden som här valts på amorteringstid och räntesats, 20 år respektive 7,5 % , 
kan sägas representera ett fall av många möjliga. Andra värden på amorte
ringstid och ränta skulle inte tillföra problemet något principiellt nytt utan



F =  fordonskostnad, öre/tkm

G =  vägkostnad vid n olika godsmängder, öre/tkm 

T =  F + G, öre/tkm

Fig 2 1. Principiellt samband mellan vägkostnad, fordonskostnad och transportkostnad vid va 
rierande godsmängd. Ringen på T2-kurvan markerar en minimipunkt.

endast konstituera ett annat fall. Principiellt kan man alltså konstatera, att 
även om det vore möjligt att exakt bestämma fordonskostnaderna för den blan
dade trafik som verkligen förekommer på en viss vägsträcka, skulle den samlade 
godsmängden avgöra storleken på det optimala axeltrycket.

Eftersom årskostnaden för vägen är beroende av godsmängdens storlek men 
fordonskostnaden beroende av det enskilda fordonets lastförmåga, kan ett mini
mum pä transportkostnadskurvan3 dvs ett optimalt axeltryck, inom det här be
handlade axeltrycksområdet nås enbart i de fall då den transporterade gods
mängden föranleder en vägkostnad som råkar passa med storleken på fordons
kostnaderna, dvs där ökningen i vägkostnad balanserar minskningen i fordons
kostnad.



Som emellertid framgår av den redovisade felkalkylen över kostnadsvariatio- 
nernas storlek är en noggrann bestämning av det optimala axeltrycket även för 
det enkla fall då beräkningen hänför sig till en enda vägsträcka med känd 
godsmängd, icke möjlig att göra.

Detta visas schematiskt i fig 2 1. Kurvan F svarar mot fordonskostnaden i 
öre/tkm under vissa antaganden och är enligt vad som nyss framhölls obero
ende av den godsmängd som totalt skall framföras på vägsträckan. Kurvorna
(linjerna) Gi G2  G n_ iG n representerar vägkostnaden i öre/tkm för väg-
sträckor med godsmängderna Gi G2  G n_ iG n. Eftersom var och en av
G-kurvorna — vilka alla har olika lutning — skall summeras till en och samma 
F-kurva, erhålles för varje summation olika optimalvärden.

Transportkostnaden i tabell 31 för godsmängden 0,1 miljon ton/år illustreras 
principiellt av kurvan T2. Denna kurva ger vid första påseende ett matematiskt 
minimivärde, men som tidigare redovisats är detta osäkert på grund av den 
stora »spridningen».

övriga kurvor, Tn_i och Tn faller successivt för ökande axeltryck, vilket är 
följdriktigt med hänsyn till att dessa kurvor svarar mot större godsmängder än 
kurvan T2. Detta skulle kunna tolkas så, att en ökning av axeltrycket utöver 
den övre gräns som tillämpats i ovan redovisade beräkningar, 12 och 20 tons 
axel- respektive boggitryck, vore ekonomiskt fördelaktig.

För ett helt vägnät blir förhållandena naturligtvis ännu mer komplicerade, 
eftersom godsmängden där varierar både från väg till väg och från vägsträcka 
till vägsträcka. Härav följer att försök att finna ett för ett helt vägnät gemen
samt optimalt axeltryck icke har utsikter att utfalla positivt.

Även om ett optimum alltså inte låter sig bestämmas beräkningsmässigt, 
huvudsakligen mot bakgrund av den osäkerhet som vidlåder de redovisade 
fordonskostnaderna, är de tendenser som kurvorna i fig 21 visar av stor intresse 
som underlag för ett resonemang.

Vid stor godsmängd faller transportkostnadskurvorna — T n_i och Tn i fig 
21 — oavbrutet ut åt höger beroende på att fordonskostnadskurvan sjunker 
snabbare än vägkostnadskurvan stiger. Detta sker antingen fordonskostnaderna 
innefattar skatt eller ej. Bortsett från de »fel» som fordonskostnaderna kan 
anses behäftade med kan man utgå från att fordonskostnadskurvan blir flackare 
och flackare ju mer fordonens lastförmåga (axeltryck) växer. Samma tendens 
finns i amerikanska undersökningar [ 1 1 ] .  Detta betyder att fordonskostnadens 
dominanta inslag i transportkostnaden successivt avtar med stigande fordons- 
last, och att även kurvorna Tn_i och Tn så småningom får minimivärden vid 
mycket stora laster — i den amerikanska undersökningen vid 50— 60 ton.

Innebörden av begreppet stor godsmängd kan utläsas ur tabell 30, där trans
portkostnadens fallande tendens framträder. Vid godsmängden 0,5 Mt/år kom
mer denna tendens till uttryck för alla där behandlade fordonstyperna. Denna 
godsmängd kan därför i detta sammanhang anses vara stor. Detta skulle kunna 
tolkas så, att de högsta här antagna axel- och boggitrycken, 12 respektive 20 ton 
är transportekonomiskt mer gynnsamma vid denna godsmängd än 8 respektive 
12 ton. Vid godsmängderna 1,0 och 1,5 Mt/år blir tendensen mer uttalad.



Detta förutsätter givetvis — liksom förutsättes i tabell 30 — att redan till- 
låtna axel- och boggitryck utnyttjas till fullo. Sker icke detta utan fordonen 
genomsnittligt kör med exempelvis halv last, stiger fordonskostnaden avsevärt 
och blir då en ännu mer dominerande andel av transportkostnaden. Transport- 
kostnadskurvan pekar då ännu tydligare mot en axeltryckshöjning än i förra 
fallet, men icke en höjning av det tillåtna axeltrycket utan av det axeltryck 
fordonen har. Detta är logiskt, eftersom det är mer angeläget att höja det låga 
axeltrycket på ett halvlastat fordon än det större på ett fullastat. Utnyttjar 
åkarna redan det axeltryck som är tillåtet blir den höjning kurvan pekar mot 
därför liktydig med en höjning av det tillåtna axeltrycket.

Under förutsättning av att godsmängden är stor och att åkerinäringen drivs 
rationellt med fullt utnyttjande av bl. a. tillåtna axeltryck bör en höjning av 
axel- och boggitrycken till förslagsvis 12 respektive 20—22 ton (22 =  1,85 • 12) 
vara till gagn för transportekonomien på de vägar, där dessa förutsättningar 
gäller.

Vad blir då konsekvensen för alla mindre belastade vägar? Bör också dessa 
byggas för 12 respektive 20— 22 ton?

Självfallet bör en väg med ringa godsmängd inte ges samma byggnadstekniska 
standard som en med stor godsmängd men det är önskvärt, att även en sådan 
väg tillfälligt kan belastas med samma axeltryck som gäller för vägnätet i 
övrigt. Ett sådant önskemål kan infrias med ledning av resultatet från AASHO - 
försöket, som bl a visar, att en väg dimensionerad för t ex 5 tons axeltryck fak
tiskt tål ett begränsat antal överfarter med t o m så höga axetryck som drygt 
13 ton. Vid dimensioneringen av en sådan väg är det naturligtvis viktigt att 
ta i betraktande den sannolika frekvens av tunga fordon, som kan förväntas. 
Intensiteten måste alltså medräknas som en belastningsfaktor utöver axeltrycket 
självt.

Vad skulle nu den nämnda axeltryckshöjningen kosta i ökade vägkostna- 
der/år? Som tidigare redovisats stiger årskostnaden för vägens överbyggnad med 
ca 7 %  om axeltrycket höjs med 2 ton. Antages överbyggnadskostnaden genom
snittligt utgöra 1/s av vägens totalkostnad uppgår sålunda kostnadsökningen till 
ca 2,5 %  av den totala vägkostnaden, eller 5 %  vid en axeltryckshöjning från 
8 till 12 ton. I praktiken kan naturligtvis kostnader tillkomma för extra terras- 
sering, grundförstärkning och dylikt men att siffermässigt bestämma dessa är 
inte möjligt. Om en upprustning genomföres på endast de vägar där godsmäng
den är störst kan den nämnda kostnadshöjningen verka tolerabel, särskilt mot 
bakgrund av att en högre bärighetsstandard på just dessa vägar är transport
ekonomiskt mest motiverad. Blir det däremot fråga om en upprustning av hela 
vägnätet, inklusive alla broar, till sådan bärighetsstandard, att omlastningar 
icke skall behöva ske, krävs uppenbarligen mycket stora insatser av kapital och 
arbetskraft, samtidigt som den transportekonomiska vinsten kan ifrågasättas 
för de vägar, där godsmängden är ringa. Den avvägning man här står inför är 
mycket svårbemästrad. Hur den i praktiken kommer att ske torde tillgången på 
kapital och arbetskraft ensam komma att avgöra.

I inledningen framhålles, att ett av syftena med denna utredning är att för



söka bilda sig en uppfattning om vad problemet optimalt axeltryck verkligen 
innebär och vad det kan betyda vid utformningen av vägnätets bärighets- 
standard.

Trots de förenklingar i skilda hänseenden som de redovisade beräkningarna 
baserats på ger resultatet dock vid handen, att ett optimalt axeltryck för ett 
helt vägnät icke kan bli en praktisk realitet. Detta beror främst på den stora 
variation i godsmängd som ett vägnät karakteriseras av och som till stor del 
avgör balansen mellan fordons- och vägkostnaden. Även om t ex. fordonskost
naden skulle kunna bestämmas noggrannare än vad som här varit möjligt kvar
står godsmängdens dominerande betydelse. Först på sådana vägar, där gods
mängden är konstant, såsom på enskilda industrivägar, kan en optimering bli 
praktisk meningsfull.



Ju  större axeltryck en väg dimensioneras för, desto högre blir anläggnings
kostnaden och kanske också underhållskostnaden. Man har konstaterat, att 
fordon med stora axel- eller boggitryck genom sin större lastförmåga blir trans- 
portekonomiskt gynnsammare än fordon med små axeltryck. Fordon med stora 
axeltryck medför därför sjunkande fordonskostnader per ton transporterat gods. 
På grund av att en axeltryckshöjning sålunda leder till en kostnadsökning på 
vägsidan och en kostnadsminskning på fordonssidan har man utgått ifrån att 
här föreligger ett optimalproblem, dvs ett problem som innebär att vid ett visst 
axeltryck — det optimala — når summan av vägkostnad och fordonskostnad, 
här kallad transportkostnad, ett minimivärde. Man har då med vägkostnad 
menat alla kostnader för en vägs anläggning och underhåll och med fordons
kostnad alla kostnader för fordonens anskaffning och drift. Genom att beräkna 
det optimala axeltrycket skulle man få klarhet i för vilket axeltryck vägnätet 
eller delar därav borde dimensioneras för att man skall uppnå så ekonomiska 
transporter som möjligt. Att bestämma det optimala axeltrycket innebär så
lunda, att de två kostnadselementen vägkostnad och fordonskostnad beräknas 
var för sig för olika antagna axel- och boggitryck.

Sedan kostnadssambanden mellan vägkostnad och axeltryck och mellan for
donskostnad och axeltryck bestämts och uttryckts i samma enhet, öre/tkm, kan 
de summeras för vart och ett av de antagna axeltrycken. Därmed är transport
kostnaden bestämd som funktion av axeltrycket.

Förutsättningar och beräkningsmetoder

Både vägkostnad och fordonskostnad beror i realiteten av en mångfald vari
abler. De beräkningar av vägkostnad och fordonskostnad som redovisas i denna 
utredning har med nödvändighet måst baseras på ett flertal antaganden. Vid 
beräkning av t ex vägkostnader är det inte möjligt att utgå från faktiska total
kostnader för vägbyggnadsarbeten. Många faktorer påverkar den slutliga väg
kostnaden, och från praktiken är det välbekant att totalkostnaden för i stan
dardhänseende jämförbara vägsträckor kan variera inom mycket vida gränser, 
främst på grund av olikheter i undergrunds- och terrängförhållanden. En väg 
dimensionerad för ett lågt axeltryck men byggd i svår terräng kan uppvisa högre 
kostnader än en väg dimensionerad för ett högre axeltryck men byggd i mindre 
kostnadskrävande terräng. Försök att beräkna det optimala axeltrycket utifrån 
de faktiska vägbyggnadskostnaderna har gjorts, men de kostnadssamband som 
då erhålles leder uppenbarligen till felslut eftersom problemets optimalkaraktär 
inte längre föreligger, om både vägkostnad och fordonskostnad minskar med 
ökande axeltryck. I denna utredning är vägkostnad liktydig med överbygg- 
nadskostnad vilket innebär, att kostnader för marklösen, röjning, terrassering



m m antages identiska för de tänkta vägsträckor som kostnadsberäknas och 
alltså betraktas som oberoende av axeltrycket. Detta antagande blir särskilt 
motiverat om de axeltryck som lagts till grund för beräkningen faller inom ett 
snävt axeltrycksområde. Under dessa förutsättningar blir vägkostnaden lika 
med överbyggnadskostnaden och kostnaden för underhåll. Vägkostnaden blir då 
lägre än den faktiska, totala vägkostnaden, men kostnadsdifferensen för olika 
axeltryck blir oförändrad, och det blir också läget av ett eventuellt optimum. 
Antagandet förändrar därför inte problemets karaktär.

För att kunna jämföra byggnadskostnaderna för vägar byggda för olika 
axeltryck är det vidare nödvändigt att förutsätta, att vägarna under sin livstid 
betjänar samma godsmängd. Om denna antages framförd av fordon med olika 
lastförmåga innebär detta, att antalet axelöverfarter kommer att variera, efter
som små fordon måste göra fler turer än stora för att transportera samma 
godsmängd. Ett sätt att ta hänsyn till såväl axeltryck som antal axelöverfarter 
framgår av resultatet från AASHO-försöket, The AASH O  Road Test i USA. 
Eftersom detta försök hänför sig till amerikanska förhållanden på försöksplat- 
sen (nära Ottawa, 111.) och alltså inte utan vidare kan tillämpas i andra länder, 
ägnas i utredningens första kapitel ett särskilt avsnitt åt dessa frågor och åt 
försöksresultatets tillförlitlighet i stort. Med utgångspunkt från AASH O -för
söket behandlas i kapitel II en metod, med vars hjälp olika stora axeltryck kan 
omräknas till ett ekvivalent axeltryck av viss antagen storlek, som här valts 
till 8,2 ton.

Resultatet av denna evalveringsmetod har sammanställts i form av ett dia
gram i fig 7. Det förhållande i belastningshänseende mellan olika axel- och 
boggitryck, som redovisas i fig 7, tillämpas därefter i beräkningsexemplen i 
kapitel III . Fig 7 visar bl a att ett singelaxeltryck i belastningshänseende på 
asfaltbelagda vägar är ekvivalent med ett 1,85 gånger större boggiaxeltryck.

I kapitel III  redovisas beräkningen av vägkostnader för två vägsektioner 
K  7,0 +  zV  3,0 och K  7,0 +  2V 1,0. Resultatet redovisas i fig 9 som ett sam
band mellan anläggningskostnaden (överbyggnadskostnaden) och tjockleksindex 
D  — ett begrepp som använts i analysen av AASHO-försöket som ett mått på 
vägens bärighet. De beräkningar som ligger till grund för fig 9 är sålunda base
rade på resultatet från AASHO-försöket. Med ledning av fig 7 och fig 9 har 
vägkostnaderna beräknats för de två nämnda vägsektionerna sedan belastningen 
på vägen bestämts.

Belastningen tänkes bestå av enbart lastbilstrafik. En ordinär väg belastas 
naturligtvis av både lätta och tunga fordon av skilda typer, och genom att till- 
lämpa evalveringskurvorna i fig 7 möter det i princip inget hinder att omräkna 
praktiskt taget alla axeltryck till ett ekvivalent antal axeltryck av enhetlig 
storlek. Syftet med beräkningen är emellertid att bestämma överbyggnadskost- 
nadens variation med olika lastbilstyper vid varierande axeltryck. Ett dylikt 
kostnadssamband blir mest renodlat om trafiken begränsas till den fordonskate- 
gori som är av intresse att studera, nämligen lastbilar med minst de axel- och 
boggitryck som för närvarande gäller i vårt land.

Som lastfordon har valts sådana typer som förekommer i praktiken. För



massgodstransporter har sålunda fyra olika typer valts, vanlig lastbil med och 
utan boggi samt semitrailer likaledes med och utan boggi. För fjärrgods- och 
virkestransporter har ett fordonståg bestående av 3-axlig dragbil +  2-axlig 
släpvagn förutsatts komma till användning. Hos varje fordonstyp varieras axel
trycket i tre steg, 8, 10 och 12 ton (boggi: 12, 16 och 20 ton) och därmed också 
lastförmågan. Varje fordonstyp med tre olika axeltryck tänkes alltså var för 
sig transportera en viss antagen godsmängd per år. Eftersom godsmängden hål
les konstant medför stigande lastförmåga ett färre antal erforderliga lastfordon.

För att få en uppfattning om vägkostnadens beroende av den transporterade 
godsmängden har beräkningar genomförts för tre alternativa godsmängder. 
I praktiken är godsmängden för olika vägar mycket varierande, och exempel 
på detta redovisas i tabellerna 9— 11 ,  som bygger på de axeltrycksmätningar 
som regelbundet utföres av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. I slutet av 
kapitel III  redovisas tre beräkningsexempel, som hänför sig till massgodstrans
porter och ett beräkningsexempel för vardera av fjärrgods- och virkestransport- 
områdena. Med antagna värden på amorteringstid och räntesats har slutligen 
anläggningskostnaden omräknats i årskostnad och angivits i öre/tkm. Efter sum
mering av denna kostnad och den årliga underhållskostnaden erhålles vägkost- 
naden/år. Denna har för alla beräkningsalternativen sammanställts i tabell 24. 
Det erhållna resultatet diskuteras i kapitel IV , där också jämförande beräk
ningar baserade på andra dimensioneringsmetoder än den här tillämpade redo
visas.

I kapitel V  behandlas fordonskostnader. Den kostnadsanalys som refereras 
där är baserad på en separat utredning [39] som på Väginstitutets uppdrag 
utförts av överingenjör L.-Å. Jöndell, Göteborg.

Jöndells utredning hänför sig till samma fordonstyper som lagts till grund 
för beräkning av vägkostnaderna i kapitel III . För varje fordonstyp har axel- 
och boggitrycket varierats i tre steg med 8, 10 och 12 tons singelaxeltryck 
respektive 12, 16 och 20 tons boggiaxeltryck.

Jöndells utredning hänför sig till tre transportområden, massgods-, fjärrgods- 
och virkestransportområdena. I det avsnitt som hänför sig till massgodstrans
porter behandlas var för sig de s k grundvärdena, dvs de delkostnader, av vilka 
fordonskostnaden är sammansatt.

De beräknade grundvärdena har i tillämpliga delar också lagts till grund för 
beräkning av fordonskostnaderna inom de två övriga transportområdena. Var 
och en av dessa kostnadsposter analyseras, och genom summering av alla kost- 
nadselement erhålles fordonskostnaden uttryckt i samma enhet som vägkost
naden, öre/tkm.

Även fordonskostnaderna är beräknade under vissa antaganden. Sålunda har 
fordonen förutsatts fullt utnyttjade året runt. Ett sådant antagande leder till 
lägsta möjliga fordonskostnader, vilka inte generellt kan tillämpas på alla last
fordon i praktiken, eftersom dessa i viss utsträckning inte alltid kan utnyttjas 
helt. De fordonskostnader Jöndell beräknat för massgodstransporter har sam
manställts i tabell 29 och i fig 17, och de som gäller fjärrgods- och virkestrans
porter i fig 18 och 19. De redovisade värdena är att betrakta som genomsnitt-
7 Optim alt  axeltryck



liga och någon felkalkyl har Jöndell inte gjort. I ett särskilt avsnitt i kapitel V 
i denna uttredning göres därför en bedömning av osäkerheten i dessa genom
snittskostnader.

Resultat och kommentar

I tabell 30 i kapitel V I har väg- och fordonskostnaderna summerats för vart 
och ett av de antagna axel- och boggitrycken. A v tabellen framgår, att den 
genomsnittliga transportkostnaden tycks uppvisa optimalvärden i två av de 
fem beräkningsexemplen, nämligen vid transport av massgods och virke med 
godsmängden 0,1 milj ton/år, men inte i de övriga beräkningsexemplen.

Resultatet från den tidigare nämnda felkalkylen visar, att spridningen i 
fordonskostnaderna kan vara mycket betydande. Att exakt ange läget av de 
gränser, inom vilka transportkostnaden kan variera, är inte möjligt, men genom 
att väga olika faktorer mot varandra kan man antaga att de gränsvärden, som 
angivits inom parentes i tabell 30 kan bedömas vara de mest sannolika.

Studerar man dessa gränsvärden i stället för genomsnittsvärdena är det svårt 
att överhuvudtaget beräkna några optimalvärden. Detta beror på att transport- 
kostnadskurvan är en summakurva, som sammansätts av en stigande delkurva 
och en fallande delkurva. Om ökningen hos den ena nästan fullständigt upp
vägs av minskningen hos den andra, blir spridningen av dominerande betydelse. 
Dessutom har den totala godsmängden avgörande inverkan på storleken av det 
optimala axeltrycket. Man kan konstatera, att ett minimum pä transp ortko st- 
nadskurvan inom det här behandlade axeltrycksomrädet kan näs enbart i de 
fa ll, dä godsmängdens storlek föranleder en vägkostnad, som räkar passa med 
storleken pä fordonskostnaderna, dvs där ökningen i vägkostnad balanserar 
minskningen i fordonskostnad. Även om ett optimum alltså inte låter sig be
stämmas beräkningsmässigt, huvudsakligen mot bakgrund av den osäkerhet som 
vidlåder de redovisade fordonskostnaderna, är de tendenser som framkommit av 
stort intresse som underlag för ett resonemang.

Vid stor godsmängd faller transportkostnadskurvorna oavbrutet beroende på 
att fordonskostnadskurvan sjunker snabbare än vägkostnadskurvan stiger. Bort
sett från den spridning som fordonskostnaderna kan anses behäftade med kan 
man konstatera att fordonskostnadskurvan blir flackare och flackare ju mer 
fordonens lastförmåga (axeltryck) växer. Detta betyder att fordonskostnadens 
dominanta inslag i transportkostnaden successivt avtar med stigande fordons- 
last. Vinsten på fordonssidan genom att öka lastförmågan utöver en viss gräns 
— förslagsvis 50 å 60 ton — blir obetydlig.

Beträffande innebörden av stor godsmängd kan nämnas, att transportkost
naden har en fallande tendens redan vid godsmängden 0,5 Mt/år vilken i detta 
sammanhang därför kan anses vara stor. Detta kan utläsas ur tabell 30 och kan 
tolkas så, att de högsta där antagna axel- och boggitrycken, 12 respektive 20 ton 
är transportekonomiskt mer gynnsamma vid denna godsmängd än 8 respektive 
12 ton. Vid godsmängderna 1,0 och 1,5 Mt/år blir denna tendens mer uttalad.



Detta förutsätter givetvis — liksom förutsättes i tabell 30 — att redan till- 
låtna axel- och boggitryck utnyttjas till fullo. Sker icke detta utan fordonen 
genomsnittligt kör med exempelvis halv last, stiger fordonskostnaden och blir 
då en ännu mer dominerande andel av transportkostnaden. Denna pekar då 
ännu tydligare mot en axeltryckshöjning än i förra fallet, men detta får inte 
tolkas som en höjning av det tillåtna axeltrycket utan av det axeltryck som de 
halvlastade fordonen har. Om nämligen redan tillåtna axeltryck inte utnyttjas 
finns ingen anledning att höja dem ytterligare.

Under förutsättning av att godsmängden är stor och att åkerinäringen drivs 
rationellt med fullt utnyttjande av bl a tillåtna axeltryck bör en höjning av axel- 
och boggitrycken till förslagsvis 12  respektive 20— 22 ton vara till gagn för 
transportekonomien på de vägar, där dessa förutsättningar gäller.

Vägar med ringa godsmängd kan rimligtvis inte ges samma byggnadstekniska 
standard som de med stor godsmängd men det är önskvärt, att även en sådan 
väg tillfälligt kan belastas med samma axeltryck som gäller för vägnätet i övrigt. 
Resultatet från AASHO-försöket ger en anvisning om hur dessa båda krav skall 
tillgodoses.

Vad slutligen beträffar kostnadsökningen för en axeltryckshöjning kan näm
nas, att årskostnaden för vägens överbyggnad stiger med ca 7 %  om axeltryc
ket höjs med 2 ton. Antages överbyggnadskostnaden genomsnittligt utgöra Vs 
av vägens totalkostnad uppgår sålunda kostnadsökningen till ca 2,5 %  av den 
totala vägkostnaden, eller 5 %  vid en axeltryckshöjning från 8 till 12 ton. I 
praktiken kan naturligtvis kostnader tillkomma för extra terrassering, grund
förstärkning och dylikt men att siffermässigt bestämma dessa är inte möjligt.

Om en upprustning genomföres på endast de vägar där godsmängden är 
störst kan den nämnda kostnadshöjningen verka tolerabel, särskilt mot bak
grund av att en högre bärighetsstandard på just dessa vägar är transportekono
miskt mest motiverad. Blir det däremot fråga om en upprustning av hela väg
nätet, inklusive alla broar, till sådan bärighetsstandard, att omlastningar icke 
skall behöva ske, krävs uppenbarligen mycket stora insatser av kapital och 
arbetskraft, samtidigt som den transportekonomiska vinsten kan ifrågasättas 
för de vägar, där godsmängden är ringa. Den avvägning man här står inför är 
mycket svårbemästrad. Hur den i praktiken kommer att ske torde helt bero av 
tillgången på kapital och arbetskraft.

Trots de förenklingar i skilda hänseenden som de redovisade beräkningarna 
baserats på ger resultatet vid handen, att ett optimalt axeltryck för ett helt 
vägnät icke kan bli en praktisk realitet. Detta beror främst på att godsmängden, 
som till stor del avgör balansen mellan fordons- och vägkostnad, varierar från 
väg till väg. Endast på sådana vägar där godsmängden är konstant, såsom på 
enskilda industrivägar, kan en optimering bli praktisk meningsfull.
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Optimum Axle Loads 

Summary

As the design axle load for a road increases, the cost of road construction, 
and perhaps also the cost of road maintenance, become higher. It has been 
found that vehicles having high single-axle and tandem-axle loads are more 
economical in transportation owing to their greater pay load capacities, and 
are therefore more favourable in this respect, than vehicles having low axle 
loads. Consequently, the use of vehicles characterised by high axle loads 
leads to a decrease in the vehicle cost per ton of transported goods. Since 
an increase in the axle load thus entails an increase in the road cost, but 
causes a reduction in the vehicle cost, it has been assumed that this problem 
must be solved by determining an optimum, that is, a certain definite axle 
load— the optimum axle load—at which the sum of the road cost and the 
vehicle cost is reduced to a minimum. The term “ road cost”  is employed in 
this connection to denote the sum of all costs of road construction and 
road maintenance, while the term “ vehicle cost”  is used to designate the 
sum of all costs involved in the purchase and in the operation of road vehi
cles. By calculating the optimum axle load, it would be possible to find the 
axle load for which a whole road system or its parts should be designed so 
as to ensure that the transportation should be as economical as possible. 
Accordingly, in order to determine an optimum axle load, it is necessary 
that the two cost components, i.e. the road cost and the vehicle cost, should 
be calculated separately for different assumed values of the single-axle and 
tandem-axle loads.

After the relation between the road cost and the axle load as well as that 
between the vehicle cost and the axle load have been determined, and have 
been expressed in terms of the same unit, viz., in monetary units per metric 
ton-kilometre, these relations can be summed for each of the assumed values 
of the axle loads. Then the cost of transportation will be determined as a 
function of the axle load.

Assumptions and Methods of Calculation

In reality, the road cost as well as the vehicle cost are dependent on many 
variables. The calculations of the road cost and the vehicle cost which are 
dealt with in the present investigation were necessarily based on a great 
number of assumptions. For instance, in computing the road cost, it is not 
possible to use the actual total cost of road construction as a starting-point. 
The final road cost is influenced by many factors, and in practice it is a well- 
known fact that the total costs of road sections which are comparable in 
respect of standard can vary within very wide limits, primarily on account



of differences in subgrade and terrain conditions. A  road designed for a low 
axle load, but constructed on a difficult ground, can entail higher costs than 
a road which is designed for a higher axle load, but is built in a terrain 
that involves lower costs of construction. Attempts have been made to 
calculate the optimum axle loads on the basis of the actual road costs, but 
the cost relations which are obtained from such calculations obviously lead 
to erroneous conclusions because the optimum character of the problem 
under consideration will no longer be present if  the road cost as well as the 
vehicle cost decrease as the axle load increases. In this investigation, the road 
cost is assumed to be identical with the cost of pavement, i.e. surfacing, base, 
and sub-base. This implies that the costs of rights-of-way, earthworks, such 
as clearing and grubbing, excavation, embankment construction, grading, 
dressing, etc., for the prospective road sections covered by the cost calcu
lations are assumed to be identical, and hence are regarded as independent 
of the axle load. This assumption is particularly justifiable if the axle loads 
serving as a basis for the calculations are comprised within a narrow axle 
load range. On these assumptions, the road cost is equal to the sum of the 
cost of pavement and the cost of maintenance. Accordingly, the road cost 
used in these calculations is lower than the actual, total road cost, but the 
difference between these costs, just as the position of an optimum, if any, 
will remain unchanged when the axle load is varied. Therefore, the assumption 
referred to above does not alter the character of the problem.

In order that it may be possible to compare the costs of construction of 
roads designed for different axle loads, it is furthermore necessary to assume 
that these roads will have to handle equal quantities of goods during their 
service life. I f  it is supposed that this quantity of goods is conveyed by vehicles 
which differ in pay load capacity, this implies that the number of axle 
passages, i.e. the number of axle load applications, will vary since small vehi
cles must perform a greater number of trips than large vehicles in order 
to transport equal quantities of goods. A  method of considering the axle 
load as well as the number of axle load applications has been described in 
the report which presents the results of the AASHO  Road Test, U.S.A. 
As these results relate to American conditions, viz., those met with in the 
test area, near Ottawa, 111., and hence cannot be directly applied in other 
countries, a special section of Chapter I of the present investigation is devoted 
to these questions, and to the reliability of the above-mentioned test results 
on the whole. On the basis of the results obtained from the AASHO  Road 
Test, Chapter II deals with a method which enables different axle loads to be 
reduced to an equivalent axle load of a certain definite assumed magnitude, 
which has been taken to be 8.2 metric tons.

The results obtained by means of this method of evaluation are represented 
in a graph in Fig. 7. This graph shows the values of the ratio of the single
axle load to the tandem-axle load which were determined so as to be brought 
into relation with the bearing capacity of the road. These values were then 
applied to the examples which are calculated in Chapter III. For instance,



Fig. 7 shows that a single-axle load, brought into relation with the bearing 
capacity of roads provided with flexible pavements, is equivalent to a tandem- 
axle load which is 1.85 times greater.

Chapter III deals with the calculations of the road costs for two road 
sections, viz., K  7.0 +  2 V  3.0 and K  7.0 +  2 V  1.0, where K  is the width 
of the carriageway, in metres, and V is the width of the shoulder, in metres. 
The results of these calculations are represented in Fig. 9 in the form of a 
relation between the costs of road construction (cost of pavement) and the 
thickness index, D, a concept has been introduced in the analysis of the results 
of the AASHO  Road Test, and which is an expression of the bearing capacity 
of the road. Thus, the calculations which served as a basis for Fig. 9 were 
founded on the results of the AASH O  Road Test. The road costs of the above- 
mentioned road sections were calculated with the aid of Fig. 7 and Fig. 9 after 
determining the load action on the road.

The load was assumed to be due to lorry traffic only. Of course, an ordinary 
road is subjected to loads which are caused by light as well as heavy vehicles 
of various types, and, by using the curves of evaluation shown in Fig. 7, 
practically any axle load can in principle be readily reduced to an equivalent 
number of the axle loads of a standard magnitude. However, the purpose 
of the calculations in question was to determine the variation in the cost 
of pavement with the type of lorry at varying axle loads. Such a cost relation 
will be most sharply defined if the traffic is restricted to the category of 
vehicles that it is of interest to study, namely, to lorries having at least the 
maximum single-axle and tandem-axle loads which are at present permissible 
in Sweden.

The types of lorries dealt with in these calculations have been chosen so 
as to correspond to those which are met with in the actual practice. Thus, 
four different types have been chosen for the transportation of bulk goods, 
viz., an ordinary lorry with and without a tandem axle, as well as a semi
trailer, likewise with and without a tandem axle. A  vehicle combination con
sisting of a three-axle lorry and a two-axle trailer was assumed to be used 
for long-distance goods transportation and for timber haulage. For each type 
of vehicle, the axle load, and hence also the pay load capacity, was varied 
in three steps, viz., 8, 10, and 12 metric tons (for tandem axles, the corre
sponding figures were 12, 16, and 20 metric tons). Accordingly, every separate 
vehicle of each type, characterised by three different axle load steps, was 
supposed to transport a certain definite assumed quantity of goods per year. 
Since the quantity of goods to be transported was taken to be constant, 
an increase in the pay load capacity of the vehicles implied a decrease in 
the number of requisite lorries.

In order to form an estimate of the variation in the road cost with the 
quantity of goods to be transported over the roads, the calculations were 
carried out for three alternative values of the quantity of goods. In practice, 
the quantity of goods conveyed over different roads is subject to very wide 
variations. This is exemplified in Tables 9 to 1 1 ,  which are based on the



axle load measurements that are regularly made by the National Swedish 
Road Board. Three examples which refer to bulk goods transportation and 
two examples which relate to long-distance goods transportation and to 
timber haulage, respectively, are calculated in the last part of Chapter III. 
Finally, on the basis of the assumed values of the depreciation period and 
the rate of interest, the cost of road construction was converted into an 
annual cost, and was expressed in monetary units per metric ton-kilometre. 
The sum of this cost and the annual cost of maintenance constitutes the road 
cost per year. The values of the latter cost for all the alternatives used in 
the calculations are given in Table 24. The results obtained in this way are 
discussed in Chapter IV, which also contains comparative calculations based 
on methods of road design other than that which was used in the investigation 
under review.

Chapter V  deals with vehicle costs. The cost analysis presented in this 
chapter is based on a separate investigation [39] which was carried out at the 
request of the National Swedish Road Research Institute by Mr. L.-Å. Jöndell, 
Gothenburg.

The investigation made by Mr. Jöndell related to the same types of vehicles 
that served as a basis for the calculation of the road cost in Chapter III. For 
each type of vehicle, the single-axle and tandem-axle loads were varied in 
three steps, viz., 8, 10, and 12 metric tons for the single-axle load, and 12, 
16, and 20 metric tons for the tandem-axle load.

Mr. Jondell’s investigation covered the same three branches of goods 
transportation as those which have been mentioned above, viz., bulk goods 
transportation, long-distance goods transportation, and timber haulage. The 
section which is devoted to bulk goods transportation deals separately with 
each one of the “ basic cost components” , i.e. the items which compose the 
vehicle cost.

Whenever applicable, the basic cost components have also served as a basis 
for the calculations of the vehicle costs in the other two branches of goods 
transportation. Each one of these cost items was analysed, and the vehicle 
cost, expressed in terms of the same unit as the road cost, i.e. in monetary 
units per metric ton-kilometre, was obtained by summing up all the cost 
components.

The vehicle costs were also calculated on certain definite assumptions. Thus, 
the vehicles were supposed to be utilised to the full. Such an assumption leads 
to vehicle costs which are as low as possible, and which cannot be applied 
generally to all lorries in practice because the lorries cannot always be com
pletely utilised. The vehicle costs which have been calculated by Mr. Jöndell 
for bulk goods transportation are given in Table 29, and are shown in Fig. 17, 
while the vehicle costs for long-distance goods transportation and for timber 
haulage are represented in Figs. 18 and 19, respectively. These cost figures 
are to be regarded as average values, and no calculation of errors has been 
made by Mr. Jöndell. The uncertainty involved in these average costs is there
fore evaluated in a separate section in Chapter V of the present investigation.



Results and Comments

Table 30 in Chapter VI gives the sum of the road cost and the vehicle cost 
for each one of the assumed single-axle and tandem-axle loads. As is seen 
from this table, the average cost of transportation seems to exhibit optimum 
values in two of the five examples dealt with in the calculations, viz., in 
bulk goods transportation and in timber haulage when the quantity of goods 
is 0.1 million metric tons per year, but not in the other examples.

The results of the above-mentioned calculation of errors have shown that 
the dispersion in the vehicle costs can be considerable. It is not possible to 
deitermine the exact limits within which the cost of transportation can vary, 
but if various factors are weighed against one another, it may be assumed that 
the limiting values which are given in parentheses in Table 30 are to be regarded 
as the most probable.

If these limiting values are studied instead of the average values, then it 
is difficult to compute any optimum values at all. This is due to the fact that 
the curve representing the cost of transportation is a sum curve which is 
composed of an ascending and a descending branch. If the increase in one 
of these branches is completely balanced by the decrease in the other, the 
effect of dispersion predominates. Moreover, the total quantity of goods to 
be transported is the decisive factor in determining the magnitude of the 
optimum axle load. It may be stated that the curve that represents the cost 
of transportation can reach a minimum in the axle load range dealt with in 
this investigation only in the cases where the quantity of goods to be trans
ported corresponds to a road cost which happens to be adapted to the vehicle 
cost, that is to say, where the increase in the road cost balances the decrease 
in the vehicle cost. Accordingly, even though an optimum axle load cannot be de
termined by calculations, mainly on account of the uncertainty involved in 
the vehicle costs which have been reported in the above, the trends which 
have been deduced from the present investigation are of great interest as a
basis for a general argumentation.

I f  the quantity of goods to be conveyed is large, the curves representing 
the cost of transportation continuously fall because the negative slope of the 
curve of vehicle cost is greater than the positive slope of the curve of road 
cost. If we abstract from the dispersion which can be assumed to be involved 
in the vehicle costs, we find that the curve of vehicle cost becomes pro
gressively flatter as the pay load capacity (and hence the axle load) of the 
vehicles increases. This means that the predominant contribution of the vehi
cle cost to the cost of transportation progressively decreases as the pay load
capacity of the vehicles increases. Consequently, the saving in the vehicle 
cost which can be achieved by increasing the pay load capacity above a certain 
definite limit—say, 50 to 60 metric tons—will be insignificant.

As regards the effect of the quantity of goods to be transported, it may 
be mentioned that the cost of transportation tends to decrease even when 
the quantity of goods is only 0.5 million metric tons per year, which is there



fore to be regarded as great in this connection. This can be seen from Table 30, 
and can be interpreted by concluding that the highest single-axle and tandem- 
axle loads assumed in this table, which are 12 and 20 metric tons, respectively, 
are economically more favourable in the transportation of the above-men
tioned quantity of goods than 8 and 12 metric tons, respectively. This trend 
is more pronounced when the quantity of goods increases to 1.0 and 1.5 
million metric tons per year.

Of course, this presupposes that the single-axle and tandem-axle loads which 
are already permissible at the present time will be utilised to the full— as has 
indeed been assumed in Table 30. If this is not the case, and for instance, if 
the average pay load of the vehicles is equal to half their capacity, the vehicle 
cost increases, and its share in the cost of transportation becomes still more 
predominant. This indicates that the axle load should be increased. However, this 
should not be interpreted as an increase in the permissible axle load, but as 
an increase in the axle load of the vehicles which are operated at half their 
pay load capacity. In fact, if the axle loads which are already permissible at 
present are not utilised to the full, there is no reason why they should be 
further increased.

On the assumptions that the quantity of goods to be transported is large, 
and that the transportation facilities are rationally managed so as to enable 
the permissible axle loads, etc., to be utilised to the full, an increase of the 
single-axle and tandem-axle loads to, say, 12  and 20 to 22 metric tons, re
spectively, may be expected to be economically favourable in goods transpor
tation on roads which comply with these assumptions.

The roads which have to handle small quantities of goods cannot reasonably 
be constructed to the same engineering standard as those which have to carry 
a large amount of goods traffic, but it is desirable that the former road types 
also might occasionally be able to withstand the same axle loads that are 
permissible in the other parts of the road system. The results of the AASHO  
Road Test indicate how these two requirements can be fulfilled.

Finally, as regards the increase in cost due to an increase in the axle load, 
it may be pointed out that the annual cost of road pavement increases by 
about 7 per cent if the axle load is increased by 2 metric tons. Accordingly, 
if we assume that the cost of pavement on an average is equal to 1/3 of the 
total road cost, the above-mentioned increase in cost is equal to about 2.5 
per cent of the total road cost, and will therefore amount to 5 per cent if 
the axle load is increased from 8 to 12 metric tons. In practice, the increase 
in cost can of course be higher because additional costs can be caused by extra 
earthwork, subgrade improvement, and the like, but it is not possible to 
determine these costs numerically.

If the bearing capacity is increased only on roads that have to deal with 
the greatest quantity of goods, the above-mentioned increase in cost may seem 
to be tolerable, especially since it is primarily on these roads that an im
provement of the bearing capacity standard is most justifiable from the stand
point of transportation economy. On the other hand, if the whole road



system, including all bridges, is to be improved so as to comply with such 
a bearing capacity standard that is not necessary to reload the goods, it is evident 
that this would require very heavy capital investments and expenditures of 
labour, whereas the resulting economic benefit to transportation would be 
questionable on roads that have to carry small quantities of goods. This 
problem involves several factors that are very difficult to weigh against each 
other. Its practical solution will probably be wholly dependent on the 
availability of capital and labour.

In spite of the simplifications in various respects which had served as a 
basis for the calculations outlined in the above, the results of these calcu
lations seem to indicate that an optimum axle load for a whole road system 
is a concept which is not applicable in practice. This is primarily due to the 
fact that the quantity of goods, which largely determines the balance between 
the vehicle cost and the road cost, varies from one road to another. An 
optimum axle load can have a practical meaning only on roads that are used 
for transporting constant quantities of goods, such as private industrial roads.
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