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Trafikverkets däckrapport drar fel slutsatser
”Konsekvenser av olika däckskonfigurationer för tunga fordons inverkan på vägnätet”

TRV rapport 2016:139 publicerad utan remiss.
Johan G granskade den, på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag, Volvo
Lastvagnar samt Skogsindustrierna:
• Däckrapportens analys bygger på allvarliga felaktigheter och
därför drar felaktiga slutsatser.
• Rapporten bör dras tillbaka. En omarbetad version 2.0 har goda
förutsättningar att ge värdefull kunskap.
• Däckrapporten bör omarbetas med helhetssyn i samverkan med
experter från transportnäringen.
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Effektiva tunga transporter med ansvarsfull hänsyn till

vägkapital, miljö och trafiksäkerhet
TRV fick (tyvärr) mandat att införa krav på dubbelmontage på vissa BK4-vägar.

Exempel på allvarliga fel och brister i Trafikverkets däckrapport:
• Ingen hänsyn till risk för livsfarliga vältolyckor.
• Vägslitage beräknat för olagliga lastfall 50 á 60 kN på vanliga 385 mm däck.
• Ingen hänsyn till minskad dynamisk vägbelastning.
• Missat att högkapacitetsfordon ger sänkt axellast på alla vägar, inkl. BK4, och
radikalt minskat vägslitage på de 4300 km svagaste vägarna (BK2 & BK3).
• Helt orealistisk uppskattning av vägunderhållskostnad från trafik.
• Saknar uppdelning av hur kostnad för vägunderhåll påverkas av trafiklast
respektive klimat, byggfel mm. Enligt Vägverket (2000) vållas inte mer än 1/4 av
kostnaden av trafiklast.
Ansvarsfull hänsyn av TRV inkluderar att se möjligheter, snarare än överdriva problem.
Samhället vinner på att låta åkaren välja däckkonfiguration.
www.HelgumsGrus.se
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WSP utredning för åkeribranschen

Förkortad väglivslängd – Orsaker & kostnader

Utdrag om däckkonfiguration:
• Singelmonterade breddäck förebygger livsfarliga vältolyckor.
• Singelmonterade breddäck kom när 8 t axlar ersatte 10 t axlar på semitrailer.
• Vanligt med fel i beräkningar av vägslitage för singelmonterade breddäck.
Trafikverkets däckrapport saknar referens till WSP expertrapport om förkortad väglivslängd.
www.HelgumsGrus.se
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Singelmonterade breddäck

förebygger livsfarliga vältolyckor
Lastbilschaufför är Sveriges dödligaste yrke.
24 % av alla som dog på jobbet 2016 var lastbilsförare.
Hälften av de som dött under körning, har vält.
→ Mest vältbenäget är släp.
→ Breddäck ger släpen ökad effektiv spårvidd.
→ Ökad spårvidd ger ökad vältstabilitet.
Breddäck ger 9.6 % förbättrad vältstabilitet.
Enligt Riksdagens beslut om Nollvisionen, har förebyggande av
svåra olyckor högsta prioritet.
Däckkonfigurationens betydelse för vältrisk är belyst i WSP
vägslitagerapport, men är inte beaktat i TRV däckrapport.
Volvo Engineering Report 664247

+9.6 %
www.HelgumsGrus.se
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Standard breddäck bär 2 ton lägre axellast

EU-projektet COST 334

I Europa dominerar EU-semitrailers med kort tvåaxlig dragbil
fullständigt för fjärrtransporter.
Breddäck slog igenom på 1980-talet, när tillåten bruttovikt för
semitrailerekipage höjdes till 40 ton:
→ Två 10-tonsaxlar med parmonterade däck ersattes med tre 8tonsaxlar med singelmonterade breddäck.

www.HelgumsGrus.se

Ett vanligt fel bland vägtekniker är att jämföra vägpåkänning från
parmonterade däck och breddäck vid 10 ton axellast.
Slutsats:
-Vid jämförelse av vägslitage, ska standard 385 mm breddäck belastas
med 2 ton lägre axellast, än vad TRV räknat med.

2019-04-26

Kända fördelar med enkelmonterade breddäck

→ Lägre rullmotstånd ger 2 - 5 % minskad
drivmedelsförbrukning och utsläpp av CO2 & NOx.
→ Minskad kostnad för fälgar och däck.
→ Sänkt tjänstevikt 150 kg/axel ger ökad lastkapacitet;
färre lastbilar på vägnätet.

Lönsamhetsanalys för övergång från parmonterade
däck till breddäck.
Från Vos, ”Wide base tyres and heavy vehicles –
outlines of a cost/benefit analysis”

www.HelgumsGrus.se
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Singelmonterade breddäck jämfört med tvillingdäck:

-Etablerad kunskap

Enkelmonterade breddäck ger höga påkänningar upptill i
vägkroppen; i slitlager och bärlager.
Vägskador förebyggs med skjuvtålig beläggning.
Långt ned i vägkroppen, i förstärkningslager och undergrund
avgörs påkänningarna i betydligt högre grad av axellast, än av
däckens typ (St Venant´s princip, år 1855).

www.HelgumsGrus.se
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Singelmonterade breddäck:

Slutsatserna i TRV däckrapport saknar relevans
Trafikverkets analyser av påkänning i vägkroppen avser i huvudsak 50 kN (5 ton)
hjullast på standard 385 mm breddäck.
Studien inkluderar även lastfall 60 kN på 385 mm breddäck.

Däckbredd hos breddäck på väg. Almqvist, 2011.

www.HelgumsGrus.se

Lastfall 50+ kN på 385 mm breddäck är irrelevant:
→ 84 % av breddäcken har 385 mm bredd = standard.
→ Standard 385:or sitter typiskt på 8 (9) tons axlar.
→ Standard 385:or är godkända för max 45 kN (4.5 ton).
→ 50 kN (5 ton) hjullast, dvs 10 tons axellast, är tillåtet på
specialförstärkta 385-däck. Dessa dyrare däck har låg
marknadsandel och är sällsynta på väg.
Utifrån fel lastfall, saknar slutsatserna i TRV däckrapport relevans.
Slutsats: TRV däckrapport behöver omarbetas i sin helhet.
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Irrelevant lastfall även i studie vid Skogforsk
Vid Skogforsk gjordes 2010 körförsöket ’Test av singelhjul’’.
Resultaten är omtalade bl.a. på vägkongressen Via Nordica, då de visade lägre spårslitage med parmonterade
däck, än med standard 385 mm breddäck.
Tre orsaker att studiens resultat saknar relevans för vanlig väg:
→ Körförsök med 10 ton axellast; tillåtet på parmonterade däck. Lastfallet innebär 1 ton
axelöverlast på testade Michelin 385/65 R22,5 XZY3 breddäck, godkända för 4.5 ton/st.
→ Studien utförd på en 4 dm tjock bädd av 0/8 mm sand (!) utan slitlager. Denna sandbädd är
ojämförbar mot konstruktion hos typiska landsvägar, med slitlager av såväl grus som asfalt på
0/32+ mm bärlager. Slit- & bärlager har flerfaldig bärförmåga mot sand.
→ Delen av sandbädden där singelmonterade breddäck testades, var enligt rapporten betydligt
mer fuktig än delen där parmonterade däck testades.
Fuktens smörjande effekt mellan sandkornen bidrog till spårbildning under breddäcken.
Rapport ”Test av singelhjul” av G. Röhfors, Skogforsk, daterad 2011-02-16.
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Singelmonterade breddäck

skonar klena & ojämna svenska länsvägar (1)
Enkelmonterade breddäck ger lägre ofjädrad massa.
Axlar för breddäck byggs därför med 25 % mjukare svängningsdämpning.
Mjukare dämpning minskar stötar på ojämna vägar, så att förare, fordon och
vägkroppen skonas.
Fordon byggda för breddäck ger störst dynamisk nytta på ojämna länsvägar.
Verklighetens skillnad i dynamisk vägbelastning mellan dubbelmontage & enkla
breddäck har felaktigt inte beaktats i TRV teoretiska analyser av statisk last.

www.HelgumsGrus.se
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Singelmonterade breddäck

Studie av svenska ekipage, n = 447:
-Över 1.3 kg/cm2 tryckskillnad mellan inner& ytterdäck hos vart 10:e par tvillingdäck!
Josephsson & Svensson, Chalmers

Olika tryck i
inre & yttre däck

Hjulspåret ojämnt
i sidled

EU-projektet COST 334

skonar klena & ojämna svenska länsvägar (2)

→ Många dubbelmonterade hjul har ojämnt däcktryck; inre ventilen svår att nå.
→ Vid dubbelmontage får yttre däcket vara blankslitet till dess korden syns.
Samtidigt krävs 5 mm mönsterdjup på det inre däcket. TSFS 2009:19 Däck, 4§.
Detta ger systematisk skillnad i profilhöjd och därmed i marktryck.
→ Körning med dubbelmonterade däck ökar vägslitaget på spårig & ojämn väg.
Dvs. ökat vägslitage, i synnerhet på underdimensionerade och därmed ojämna länsvägar.
TRV studie tar ändå ställning för dubbelmonterade däck på lågtrafikerade länsvägar <400 ÅDT, omfattande
Sveriges ojämnaste landsvägar.
www.HelgumsGrus.se
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Ogrundad oro för tyngre lastbilar (1)
TRV däckstudie utgår felaktigt från antagandet att vägslitaget ökar med större
högkapacitetsfordon (HCV), särskilt på svag länsväg.
I verkligheten har de 4300 km svagaste länsvägarna nedsatt bärighetsklass (BK).
3575 km svaga vägar är i BK2, där max 51.4 t bruttovikt tillåts:
→ Traditionellt ekipage med 7 axlar => 7.3 t/axel är referens.
→ HCV med 9 axlar => 5.7 t/axel.
→ HCV med 11 axlar => 4.7 t/axel.
De 725 km allra svagaste vägarna är i BK3, där max 37.5 t tillåts:
→ Traditionellt ekipage med 7 axlar => 5.4 t/axel är referens.
→ HCV med 9 axlar => 4.2 t/axel.
→ HCV med 11 axlar => 3.4 t/axel.
HCV byggda för att fördela ut 74 ton till lågt marktryck ger radikalt lägre vägslitage på de länsvägar som har allra
lägst bärighet (BK).
TRV däckrapport behöver omarbetas att beakta axellaster enligt ovan.
www.HelgumsGrus.se

2019-04-26

Ogrundad oro för tyngre lastbilar (2)
Verkligheten är att HCV ger sänkt axellast på vägar även i såväl BK4 som BK1:
• Dagens 64 t på traditionellt ekipage med 7 axlar => 9.1 t/axel är referens.
• 74 (64) ton på HCV lastbil med släpvagn, 9 axlar => 8.2 (7.1) t/axel.
• 74 (64) ton på HCV dragbil m dubbeltrailer, 11 axlar => 6.7 (5.8) t/axel.
TRV däckrapport behöver omarbetas att beakta axellaster enligt ovan.
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TRV har överskattat vägunderhåll för breddäck
Utdrag från Trafikverkets årsrapport för genomfört vägunderhåll.
Trafiklastberoende kostnader, se WSP rapport:
Totalt vägslitage från tung trafik kostar max 0.91 Mdr.

TRV rapport ger helt orealistiskt påstående upp till 1 Mdr/år extra kostnad, för att köra
med singeldäck. Dvs mer än totalkostnad för all tung trafik enligt ovan!
www.HelgumsGrus.se
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Axel-/boggilast viktigare än däckkonfiguration
Inverkan på underhållskostnad för klent byggda vägar

Liten skillnad i vägunderhåll mellan breddäck & pardäck, jämfört med olika axel-/boggilast.
www.HelgumsGrus.se
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Så överlastas lagligt lastad tvåaxlad dragbil:

-Lossa gods från semitrailern!

När gods lossas baktill flyttas semitrailerns tyngdpunkt, så mer vikt belastar bilens drivaxel.
Resultatet är olaglig axelöverlast.
Lösningar: Kör med boggiaxlad dragbil, eller lasta om allt gods.
www.HelgumsGrus.se
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En vanlig orsak till förkortad väglivslängd:

-Överlastad drivaxel på EU-tradare
Överlaster

Ett dygns Weigh-In-Motion data för 5-axlade semitrailerekipage på E4 vid Mjölby. Källa: Trafikverket.

Vägslitage från lastbilar kan beskrivas med Fjärdepotensregeln.
Sambandet visar att en EU-trailerdragbil med 15 ton på drivaxeln orsakar lika mycket
vägslitage som fem standardaxlar med 10 ton.
Ett 74-tons ekipage kan ge under två standardaxlar, trots betydligt mer nyttolast.
www.HelgumsGrus.se
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Enkelmonterade breddäck vs. dubbelmontage
Effekten av enkla breddäck i stället för dubbelmontage är noggrant undersökt.
Alla parter delade slutsatsen att samhällsnyttorna med breddäck är stora.
Lönsamheten av breddäck vid fjärrtransport konstaterades vara god på vägar med
80 mm asfalt, samt mycket god på vägar med 150 mm asfalt.
Ny kunskap efter studien: Dubbelmontage ger ökat vägslitage på ojämna vägar, vilket
innebär ökad nytta av breddäck.
De flesta ekipage som trafikerar svaga lågtrafikerade vägar, kör övervägande på
större välbyggda vägar. Restriktioner för breddäck innebär därför bristande
helhetssyn.

www.HelgumsGrus.se
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Effektiva tunga transporter med ansvarsfull hänsyn till

vägkapital, miljö och trafiksäkerhet

Allvarliga fel och brister i Trafikverkets däckrapport:
• Ingen hänsyn till risk för livsfarliga vältolyckor.
• Vägslitage beräknat för irrelevanta lastfall 50 á 60 kN på vanliga 385 mm däck.
• Ingen hänsyn till minskad dynamisk vägbelastning.
• Missat att högkapacitetsfordon ger sänkt axellast på alla vägar inkl. BK4, och
radikalt minskat vägslitage i synnerhet på de 4300 km svagaste vägarna (BK2 &
BK3).
• Orealistisk uppskattning av vägunderhållskostnad från trafik.
• Saknar uppdelning av hur kostnad för vägunderhåll påverkas av trafiklast
respektive klimat, byggfel mm. Enligt Vägverket (2000) vållas 1/4 av kostnaden av
trafiklast.
Ansvarsfull hänsyn av TRV inkluderar att se möjligheter, snarare än överdriva problem.
Samhället vinner på att låta åkaren välja däckkonfiguration.
www.HelgumsGrus.se

2019-04-26

Till sist:

Åkaren som blev extra glad över dubbelmontage

Klokt utformade väg- & broräcken gör skillnad.
Speciellt i trafikfarligt feldoserade ytterkurvor.
www.HelgumsGrus.se
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