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FÖRORD 

 

I denna rapport beskrivs demonstrationen med en femaxlad lastbil som genomfördes i Norra 

Djurgårdsstaden inom FOGA-projektet, Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i 

urban miljö. I projektets arbetspaket 1, Effektivare lastbilstransporter, har en femaxlig lastbil 

för massgodstransporter demonstrerats. 

Arbetspaketet och denna rapport är resultat av ett samarbete mellan Ecoloop, Stockholms stad 

(exploateringskontoret och trafikkontoret), Luleå Tekniska Universitet, Volvo Group och 

Bellmans Åkeri och Entreprenad.  

Ett flertal personer har bidragit till rapporten utöver projektledaren. Maria Johansson 

(Ecoloop) har gjort beräkningarna om transporteffektivitet. Lena Larsson (Volvo), Lennart 

Cider (Volvo) och Emil Olsson (ÅF/Volvo) har skrivit omvärldsanalysen. Jonas Majala och 

Jan Laue (båda Luleå Tekniska Universitet) har ansvarat för mätningarna på testbanan och 

rapportavsnittet om dessa. 

Genomförandet av demonstrationen möjliggjordes av ett samarbete mellan projektparterna. 

Personer som har deltagit i projektet från Exploateringskontoret är Fredrik Bergman och 

Ismail Saeed och personalen på Norra Djurgårdsstadens Masslogistikcenter. Från Bellmans 

Åkeri & Entreprenad har bland annat Lasse Linder, Per Björklund och Patrik Sandahl deltagit. 

Stockholms stads Trafikkontor har representerats i projektet av Amanda Baumgartner, Ingela 

Johansson, Andreas Säfström, Ann-Sofie Pavasson och Robin Billsjö. 

Projektet är finansierats av Naturvårdsverkets Stadsinnovationer -programmet. 

Vi tackar finansiären och alla medverkande för insatserna som gjorde demonstrationen till 

verklighet. 

 

Stockholm i juli 2019 

Maria Mustonen, projektledare 

Ecoloop  
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SAMMANFATTNING 

 

Rapporten beskriver en demonstration med en femaxlad lastbil, HCT City, i 

stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Demonstrationen omfattade 

testkörning med en femaxlad lastbil där användbarhet utvärderades, transporteffektivitet 

beräknades och vägslitage i form av sättningar i en testvägbana mättes. 

Resultaten från demonstrationen med HCT City -lastbilen är lovande. Lösningen är tekniskt 

mogen och har bra användbarhet. Mätningarna i demonstrationen indikerar att 

bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen kan minska med 39% med en femaxlad 

bil jämfört med en bil med fyra axlar. Sättningsmätningen visade att sättningarna var mindre 

än väntade, vilket kan bero på testupplägget. 

För att kunna verifiera transporteffektivitetsnyttan behövs fortsatt testning med en femaxlad 

bil. I den genomförda demonstrationen var transportsträckan mycket kortare än vanligt, och 

mer realistiska och varierande tester behövs för att mäta transporteffektiviteten i olika 

tillämpningar. Mätningar av sättningar genomfördes i sommartid, och en längre testperiod 

med årstidsvariationer behövs för att kunna utvärdera slitaget på längre sikt.  

Hinder för förverkligande är regelverket där bärighetsklass 4 inte tillämpas i urbana miljöer. 
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1 INLEDNING 

Denna är en delrapport i projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban 

miljö (FOGA) som har genomförts inom Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt Norra 

Djurgårdsstaden. FOGA-projektet har vidareutvecklat Norra Djurgårdsstadens 

masslogistiksystem som innefattar samordnade transporter, ett Masslogistikcenter (MLC), 

sortering och uppgradering av schaktmassorna för ökad återanvändning, samordnad 

upphandling av deponier och i framtiden även sjötransporter av massor som på grund av 

föroreningar eller dålig geoteknisk kvalité inte kan återvinnas utan behöver deponeras. 

Lastbilstransporter i tätbebyggda områden är både miljö- och framkomlighetsmässigt 

problematiska, och kapacitetsanvändningen är låg på grund av längd- och 

bärighetsklassrestriktioner. Användning av lastbilar som klarar tyngre laster kan öka 

energieffektiviteten och minska utsläppen och trafikbelastningen. Bruttovikten kan ökas utan 

att öka axelbelastningen genom att förse fordonen med flera axlar. För fordonskombinationer 

med släp håller detta på att implementeras i form av BK4 som tillåter bruttovikter upp till 74 

ton. Allmänt kallas den här typen av effektivare transporter för High Capacity Transport, 

HCT.  

5-axlade singelbilar som är lämpliga för användning i stadsmiljö har tidigare inte 

demonstrerats i Sverige. Den lösning som har demonstrerats i det aktuella projektet förhåller 

sig till Stockholms stads allmänna längdbegränsning som tillämpas i innerstadsområdet och 

innebär 12 meters maximala längd för tunga lastbilar. Vi kallar den demonstrerade lösningen 

för HCT City eftersom den är en effektiv transportlösning anpassad för urban miljö. 

1.1 Mål, syfte och avgränsning 

Demonstrationens mål är: 

• Att utvärdera användbarheten av en femaxlad lastbil för massgodstransporter i urban 

miljö 

• Att mäta transporteffektiviteten och koldioxidutsläppen med den femaxlade bilen 

• Att uppskatta vägslitaget som den femaxlade bilen förorsakar 

Demonstrationens syfte är att öka transporteffektiviteten och minska koldioxidutsläppen för 

massgodstransporter i urban miljö. Utsläppsreduktionen sker både genom att öka nyttolasten 

med hjälp av att ha fleraxlade fordon och genom att använda förnybara bränslen, i detta fall 

HVO, för transporterna. 

Demonstrationen har inte testat högre bruttovikter på längre sträckor eller med olika typer av 

fordon eller fordonskombinationer utan har fokuserat på att testa en singelbil med högre 

bruttovikt.  

1.2 Metod och upplägg 

Demonstrationen genomfördes mellan maj och juli 2019 i Norra Djurgårdsstaden. En 

femaxlad bil hyrdes från Finland eftersom biltypen är tillåten där. Inom den korta projekttiden 

fanns ingen tillgång till ”Stockholmsspecificerade” bilar med 12 meters längd som skulle 

möjliggöra en bruttovikt på 42 ton, och därför valdes en bil med 10 meters längd och 39 tons 

tillåtna bruttovikt för demonstrationsfordon. Bilen har 3 styrande axlar och en egenvikt på ca 

17 ton vilket innebär att den får lasta 22 ton. Den är utrustad med en motor i Euro 6 -klass och 
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luftfjädring som är mer skonsam mot vägbanan en bladfjädring som fortfarande används i 

bilar som körs på sämre underlag, till exempel i gruvsammanhang. 

Användbarheten utvärderades genom att köra bilen tom och med lättare last i varierande 

trafiksituationer. 

Transportuppgiften som bilen utförde var att köra stenar som hade utsorterats från 

schaktmassor i Norra Djurgårdsstaden från Masslogistikcentret till en närliggande 

krossanläggning. Transportavståndet var väldigt kort, 1,1 km en väg. Bränsleförbrukningen 

har mätts utifrån bränslerapporterna som har dragits ut Volvos Dynafleet-system. 

En ny testbana med Stockholms stads BK2-vägstandard byggdes för att göra mätningar av 

vägslitage i form av marksättningar. Testbanan finns avbildad i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Testbana som byggdes för projektet.  
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2 OMVÄRLDSANALYS 

2.1 High Capacity Transport utvecklas i Sverige och i världen 

Vi har bärighetsklassat vägarna i Sverige utvecklingen av dessa kan ses i figur 1. 

Bärighetsklassen BK1 har uppgraderats under de senaste 30 åren från 51,4 till 64 ton. 2018 

tillfördes ytterligare en klass med högre bärighet BK4. Många svenska städer har ännu idag 

ett flertal vägar som är klassade enligt BK3 och BK2.  

I Finland har man två Bärighetstabeller, en för 5-axliga bilar och en för allt annat inklusive 

kombinationer. Detta för att man vill premiera användandet av 5-axliga bilar i stadsmiljö. 

Denna infördes i oktober 2013, samtidigt som det generella höjdes till maximalt 76 tons 

bruttovikt. 

I Holland har man gått ännu längre och har sedan länge godkänt 50 tons bruttovikt på 5-axliga 

bilar. 

 

 

 

Figur 2: Viktutveckling Sverige. 

 

I dagsläget i juni 2019 är maxvikten på en lastbil med 5 axlar på allmän väg 42 ton i Finland, 

50 ton i Nederländerna och rent teoretiskt 44 ton i Sverige. 

Den finska bilen behöver vara 8,2 m över axlar, den holländska 7 m och den svenska 9 m. 

Detta gör att i praktiken är det bara den holländska varianten som maximalt utnyttjar vikten. I 

Helsingfors är maxlängd för en bil 10 meter och det går av ca 2 meter totalt framför och 

bakom axlarna så praktiskt blir det ca 41-42 ton för den finska bilen. En svensk 10-metersbil 

hamnar på ca 38 ton bruttovikt (och då behöver vi bara 4 axlar) för att nå 42 ton behöver bilen 

vara Ca 10,6 m. 
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Figur 3. Bruttoviktstabeller (5-10m över axlar) 

 

2.2 Omvärldsanalys om förnybara bränslen som finns för 
anläggningslastbilar 

Det finns flera olika sorters bränslen som man kan använda i anläggningsbilar. Det finns både 

förbränningsmotorer och eldrivna motorer. Det som är viktigt från vår sida är att man 

energieffektiviserar transporten så mycket som det går. Det har studerats vilka bränslen som 

är energieffektivast och hur de kan implementeras i våra bilar.  

 

 

Figur 4. Biobränsle i förhållande till markeffektivitet 
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Nedan listas alternativa bränslen till fossil diesel där Volvo har drivlinor i olika 

utvecklingsstadier: 

Tabell 1. Alternativa bränslen till fossil diesel där Volvo har drivlinor i olika 

utvecklingsstadier.   

Energibärare    

Flytande bränslen Gasformiga 

bränslen 

Batteri Nätel (elväg) 

Biodiesel/HVO Biogas/Naturgas 

(CNG) 

Hybrid Elväg (prototyp) 

Syntetisk diesel Vätgas Full el  

DME – Dimetyleter    

LNG    

Metanol/Etanol    

Biogas + Biodiesel   

 

Det är brist på alla förnyelsebara bränslen och därför behöver man använda dem på ett smart 

sätt genom att energieffektivisera transporten. Det kan göras genom att lasta bilen med mer 

last och på ett bättre sätt så att bränsleförbrukningen per lastenhet blir lägre.  

Om man till exempel ska effektivisera transporter inom anläggning där en bil ska flytta 120 

ton sand kan man minska CO2 påverkan med 50 % om man väljer en bil med en totalvikt på 

50 ton. 

 

Figur 5. Miljö/trafik påverkan vid-flytt av 120 ton sand med singelfordon 
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Om man istället fraktar 250 ton sand med en bil och ett släp kan även den effektiviseras 

genom att man tar med mer last på resa. 

 

 

Figur 6. Miljö/trafik påverkan vid-flytt av 250 ton sand med fordonskombination. 

 

Man ska alltså använda de bättre bränslena på ett smart sätt genom att ta med mer last för 

varje resa. Då kommer man tjäna mycket på att använda förnyelsebara bränslen. Det är viktigt 

att energieffektivisera i alla led. 

 

 

Figur 7. Från BK2 fossil Diesel till NL-5axlad med HVO diesel 
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3 ANVÄNDBARHET  

Demonstrationsbilen visade sig vara mycket användbar för körningar i stadsmiljön. Med dess 

korta längd på 10 meter och tre styrande axlar är den jämförbar med bilar som i nuläget 

används till liknande transportuppgifter. Bilen har bra framkomlighet i gott som alla vanligt 

förekommande trafikmiljöer och -situationer.   
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4 TRANSPORTEFFEKTIVITET OCH UTSLÄPP 

 

Mätning av transporteffektiviteten genomfördes med bränslerapporter från Volvos Dynafleet-

system och vågrapporter från Masslogistikcentret som underlag. Körtsträckan mellan MLC 

och krossanläggningen är 1,1 kilometer, vilket är en otypiskt kort transportuppgift. Det 

innebär att en större andel av bilens tid går till lastning och lossning än i mer typiska 

transportuppgifter, det vill säga att bilen hade en högre andel av tomgång än vanligt. 

Upplägget innebär även flera start, stopp, accelerationer och bromsningar per tidsenhet. Dessa 

faktorer leder till en högre bränsleförbrukning än i mer typiska transportuppgifter. 

Transporteffektiviteten beräknades enligt Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Transporteffektivitet och koldioxidutsläpp med demobilen. 

Beräkningsvariabel 

 

Enhet Kommentar 

Bränsleåtgång ToR 

MLC-kross: 

88 l/100 km Från bränslerapporter 

Omvandlingsfaktor 

full/tomtransport 

0,6 

 

Bränsleförbrukning, från teoretiska beräkningar  

Andel 

tomtransporter 

50% 

 

Full från MLC till kross, tom tillbaka.  

Last 22 Ton Nyttolast fullastad 

Avstånd MLC – 

kross 

1,1 Km Enligt uppmätning av föraren 

Koldioxidbelastning 

lastbilsdiesel 

2,6 kg CO2-

ekv/l 

Baserat på Bellmans bränslerapporter i tidigare projekt, 

medeltal av de olika bilarna, endast förbränning i 

motorn ej livscykelperspektiv 

Bränsleåtgång per 

transport full: 

0,605 l/transport 

 

Bränsleåtgång per 

transport tom: 

0,363 l/transport 

 

Bränsleåtgång per 

tonkm: 

0,02 l/tonkm 50% fyllnadsgrad, dvs hälften av transporterna går 

tomma. 
    

Koldioxidbelastning 

per tonkm: 

0,05 kg CO2-

ekv/tonkm 

Räknat med standarddiesel (fossil) 
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För att sätta siffrorna i ett sammanhang har en jämförelse med en fyraxlad bil som är lastad 

med BK2-last på 10 ton gjorts. Underlaget för beräkningen kommer från ett tidigare PM 

(Johansson & Mustonen 2018). Den teoretiska beräkningen framgår från Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Transporteffektivitet med en fyraxlad BK2-lastad bil. 

Lastvikt: 10 ton   
 

Bränsleåtgång per 

transport full: 

0,440 l/transport Teoretisk beräkning med jämförelsebil,  

Bränsleåtgång per 

transport tom: 

0,286 l/transport Teoretisk beräkning med jämförelsebil, 

Bränsleåtgång per 

tonkm: 

0,03 l/tonkm 50% fyllnadsgrad, dvs hälften av 

transporterna går tomma. 

Koldioxidbelastning 

per tonkm: 

0,09 kg CO2-

ekv/tonkm 

 

 

Den faktiska transporteffektiviteten med demobilen och den teoretiska transporteffektiviteten 

med en fyraxlade bilen jämförs i Tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Jämförelse mellan demobilen och en fyraxlad BK2-bil. 

    

Bränsleåtgång per 

transport full: 

138% 
 

39-tonnaren har högre bränsleförbrukning 

per transport än den 4-axlade 

Bränsleåtgång per 

transport tom: 

127% 
 

39-tonnaren har högre bränsleförbrukning 

per transport än den 4-axlade 

Bränsleåtgång per 

tonkm: 

61% 
 

39-tonnaren förbrukar mindre bränsle per 

ton-km än den 4-axlade 

Koldioxidbelastning 

per tonkm: 

61% 
 

39-tonnaren orsakar mindre 

koldioxidutsläpp per ton-km än den 4-

axlade 
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5 SÄTTNINGSMÄTNING AV TESTVÄGBANAN 

 

5.1 Uppdrag 

Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Ecoloop och Stockholms stad utfört 

sättningsmätningar av en testvägbana anlagd vid djurgårdsstaden i Stockholms kommun. 

Avsikten med sättningsmätningarna har varit att undersöka utvecklingen av sättningar på 

testvägbanan med avseende på överfarter med en 5-axlig lastbil som varit lastad med 22 ton. 

Detta då målet inom FOGA-projektet är att minska antalet lastbilstransporter vid 

masstransporter inom djurgårdsstaden och därmed minska mängden koldioxidutsläpp till 

förmån för en miljövänligare transportkedja. 

5.2 Beskrivning av testvägbanan 

Testvägbanan är anlagd vid djurgårdsstaden i Stockholms kommun mer specifikt Malmvägen 

10 115 41 Stockholm. Testvägbanan är byggd med BK2 standard som är dimensionerad för 

7000 fordon/dygn (3500 fordon per färdriktning/dygn). Längden och bredden på testvägbanan 

är 25m respektive 4m. 

5.3 Beskrivning av mätmetoden 

Den 5-axliga lastbilen med 22 tons last användes som fordon för att köra över testvägbanan. 

Sättningsmättningarna utfördes med hjälp av en totalstation som skannade av vägbanan och 

därmed skapade en bild av ytan på vägbanan. Med hjälp av detta tillsammans med tillhörande 

programvara till totalstationen har sättningsutvecklingen kunnat utvärderas efter de 

förbestämda intervallerna på antal överfarter. En nollmätning av vägbanan gjordes före 

överfarterna med lastbilen påbörjades för att skapa en referensyta. Därefter gjordes mätningar 

efter följande intervaller: 10, 30, 70, 100, 140, 180, 220, 280, 360, 460 och 600 överfarter. 

Tidsperioden då mätningarna är utförda är mellan 2019-06-18 och 2019-07-11.  

5.4 Mätresultat 

Resultaten från mätningarna presenteras från 6 olika ytsnitt från testvägbanan (Figur 8. Vy 

över skannade testvägbanan där placeringen av valda ytsnitt visas.Varje ytsnitt är taget tvärs 

över hjulspåren från överfarterna med lastbilen. För varje ytsnitt presenteras två tvärsnitt, där 

första snittet visar hela snittet från hjulspåren och det andra snittet visar en förstoring av det 

område som har utsatts för störta deformationerna. Utvecklingen av deformationerna har varit 

små och därmed visas endast resultat från mätningar efter 0, 100, 220, 360 och 600 

lastbilspassager. Där följande färger korreleras med mätningar utförda efter respektive antal 

lastbilspassager: 

Magenta: 0 passager 

Röd: 100 passager 

Grön: 220 passager 

Blå: 360 passager 

Ljusblå: 600 passager 
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Utvecklingen av de totala deformationerna presenteras nedan i tabell.5, där 

genomsnittsvärden av deformationerna anges. För mer utförliga resultat, se bilaga. 

Tabell 5. Genomsnittsvärden på totala deformationer orsakade av antal lastbilspassager. 

Antal 

lastbilspassager 

100 220 360 600 

Total 

deformation 

[mm] 

3 3 4 5 

 

 

Som kan ses från resultaten i tabell 5 har vägbanan först efter 100 passager utvecklat mätbara 

deformationer i storleken 3mm. Efter 100 passager dröjer det till 360 passager innan 

ytterligare mätbara deformationer kan ses, alltså en ökning på 1mm av totala deformationen. 

Till slut uppnås en total deformation på 5mm i genomsnitt efter 600 lastbilspassager.  
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6 DISKUSSION 

Den demonstrerade bilen visade sig att vara användbar i urban miljö. 

I teoretiska beräkningar innan demonstrationen uppskattades att användningen av en femaxlad 

bil skulle öka transporteffektiviteten med 40% jämfört med en fyraxlad BK2-bil. Mätningen i 

den otypiska transportuppgiften med hög andel tomgång visar på en ökad transporteffektivitet 

på 39% jämfört med den teoretiskt beräknade fyraxlade bilen, vilket är mycket nära det 

teoretiska antagandet. För att ytterligare verifiera nyttan behöver man fortsätta testningen med 

mer realistiska och mer varierande transportuppgifter. 

Koldioxidutsläppen är direkt relaterade till bränsleförbrukningen. Användning av 

standarddiesel har antagits för att kunna uppskatta nyttan med en effektivare transport. I 

praktiken tankades demobilen med HVO när det var möjligt. Efter att reduktionsplikten 

introducerades har tillgången till HVO100% blivit mer begränsad eftersom en större andel av 

den tillgängliga HVO:n blandas in i fossildiesel som säljs på bränslestationerna. HVO är ett 

lättanvänt förnybart bränsle eftersom den har samma produktegenskaper som standarddiesel 

och kräver därmed inga anpassningar på fordonet för att kunna användas. Dessutom är den 

godkänd för bruk i lastbilsmotorerna av de stora lastbilstillverkarna. 

När det kommer till klimatnyttan med HVO är uppskattningar från olika bränsleleverantörer 

varierande. Räknat ur ett livscykelperspektiv beror HVO:s klimatpåverkan både på råvaran 

och på tillverkningsprocessen. Olika bränsleleverantörer ger besked mellan 60-90 procents 

minskning av klimatutsläppen med användning av HVO. När man inkluderar även miljö- och 

sociala aspekter i livscykelanalysen har HVO där till exempel palmoljerester används blir 

HVO:s totala hållbarhetsprofil lägre. På vägen till fossilfria transportkedjor för jord- och 

bergmassor kan den rätt använd dock vara ett bra förnybart alternativ. 

Utvecklingen av deformationerna på vägbanan är mindre än det som förväntades innan 

projektet påbörjades. Då lastbilen inte körde i samma hjulspår vid varje överfart utan 

förflyttade sig i sidled har material som trängst till sidorna om hjulen från föregående överfart 

pressats tillbaka vid nästa överfart. Därmed är det rimligt att anta att detta medfört mindre 

deformationsutveckling totalt. 

Ökat vägslitage och trafiksäkerhetsfrågor har varit de viktigaste farhågorna mot HCT-fordon. 

Även negativa överflyttningseffekter har befarats. (Mustonen 2014). Fordon anpassade till 

urban miljö där längdbegränsningar tillämpas har inte tidigare varit en del av HCT-

forskningsprogrammet även om det finns stora behov att effektivisera transporterna i städer 

för bättre framkomlighet, luftkvalitet och minskade klimatutsläpp. I urbana miljöer finns få 

alternativ för lastbilstransporter, och där finns inga negativa överflyttningseffekter. I FOGA-

projektet har lastbilstransporten varit en del av en transportkedja där varje länk har bidragit 

med miljö- och klimatförbättringar.  

När det gäller trafiksäkerheten innebär färre bilar statistiskt till minskad olycksrisk. HCT 

City-bilar har samma yttre mått som standardlastbilar och medför därmed inte någon ökad 

olycksrisk som kan vara fallet när lastkapaciteten ökas genom att öka fordonets längd. Men 

eftersom det är en fråga som finns med i diskussionen behöver säkerhetsfrågan adresseras mer 

ingående i fortsatt arbete med HCT City. 
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Det stora hindret för implementeringen av HCT City är regelverket. I nuläget tillåts 

demonstrationsfordonet lasta endast 14 ton i BK1, varken är transporteffektivt eller 

ekonomiskt försvarbart. 
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7 SLUTSATSER 

 

Demonstrationen visar att en femaxlad bil har potential att effektivisera 

massgodstransporterna i urban miljö med ca 40%. Den visade sig vara användbar för de 

transportuppgifter som den är avsedd för. Det uppmätta vägslitaget var mindre än väntat, 

vilket troligtvis beror på testupplägget. 

Mer kunskaper om lösningens nyttor och kvantifiering av de eventuella nackdelarna behövs. 

Därför behöver lösningen testas vidare och aspekter som transporteffektivitet, klimatutsläpp, 

trafiksäkerhet och vägslitageeffekterna ytterligare belysas. I fortsatt arbete bör testning med 

olika typer av bilar göras. 

Kunskaperna från det fortsatta arbetet kan användas som beslutsunderlag för eventuella 

ändringar i regelverket på nationell och på kommunal nivå. 

7.1 Förslag på fortsatta mätningar av vägslitage 

 

Gällande förslag på fortsatta mätningar är det viktigt att utreda först vad målet med 

undersökningen är. Med hänsyn till detta projekt är det med andra ord viktigt att veta ifall 

målet är att prediktera deformationsutvecklingen med 5-axligt fordon kontra standardfordon, 

d.v.s. om man vill veta hur mycket snabbare en väg bryts ner med 5-axligt fordon kontra 

standardfordon. Det andra är ifall man vill veta hur underliggande infrastruktur under vägen 

påverkas av 5-axliga fordon kontra standardfordon. 

Ifall man vill ha en prediktering av deformationsutvecklingen med 5-axligt fordon kontra 

standardfordon så rekommenderas försök med standardfordon på en testvägbana och test med 

5-axligt fordon på en annan testvägbana. Det bästa för mätning av deformationer på dessa 

vägbanor vore med hjälp av töjningsgivare installerade in i vägkroppen för att även kunna se 

vilka materiallager som påverkas mest etc. 

För att kunna veta hur inbyggd infrastruktur under vägen påverkas bör liknande infrastruktur 

byggas in under testvägbanorna samt att installation av töjnings och spänningsgivare 

installeras inuti infrastrukturen.  
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BILAGA: FIGURER FRÅN SÄTTNINGSMÄTNINGEN AV TESTVÄGBANAN 

 

Testvägbana 

 

Figur 8. Vy över skannade testvägbanan där placeringen av valda ytsnitt visas. 

 

Ytsnitt 1 

 

Figur 9. Tvärsnitt av skannade ytan vid ytsnitt 1 med måttenhet i meter. 
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Figur10. Förstorad vy av tvärsnittet vid området med störts deformationer längs ytsnitt 1 med 

måttenhet i meter. 

 

Ytsnitt 2 

 

Figur 11. Tvärsnitt av skannade ytan vid ytsnitt 2 med måttenhet i meter. 

 

 

Figur 12. Förstorad vy av tvärsnittet vid området med störts deformationer längs ytsnitt 2 

med måttenhet i meter. 
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Ytsnitt 3 

 

Figur13.Tvärsnitt av skannade ytan vid ytsnitt 3 med måttenhet i meter. 

 

 

Figur14. Förstorad vy av tvärsnittet vid området med störts deformationer längs ytsnitt 3 med 

måttenhet i meter. 

 

Ytsnitt 4 

 

Figur 15. Tvärsnitt av skannade ytan vid ytsnitt 4 med måttenhet i meter. 
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Figur 16. Förstorad vy av tvärsnittet vid området med störts deformationer längs ytsnitt 4 

med måttenhet i meter. 

 

Ytsnitt 5 

 

Figur 17. Tvärsnitt av skannade ytan vid ytsnitt 5 med måttenhet i meter. 

 

 

Figur 18. Förstorad vy av tvärsnittet vid området med störts deformationer längs ytsnitt 5 

med måttenhet i meter. 
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Ytsnitt 6 

 

 

Figur19. Tvärsnitt av skannade ytan vid ytsnitt 6 med måttenhet i meter. 

 

 

Figur 20. Förstorad vy av tvärsnittet vid området med störts deformationer längs ytsnitt 6 

med måttenhet i meter. 
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Rapporten beskriver en demonstration med en femaxlad lastbil för 

massgodstransporter i Norra Djurgårdsstadens masslogistiksystem i 

Stockholm. 

 

Lastbilen har är användbar i urban miljö och har potential att effektivisera de 

aktuella transporterna med upp till 40%.  

 

Demonstrationen var en del av FOGA-projektet (Fossilfria transportkedjor 

för jord- och bergmassor i urban miljö), som har vidareutvecklat Norra 

Djurgårdsstadens masslogistiksystem och utrett effektivare 

lastbilstransporter, omställning till fossilfria drivmedel och styrmedel för att 

åstadkomma detta.   

http://www.ecoloop.se/

