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1. INLEDNING

På uppdrag av gatukontoret i Linköping har dubbavnötningen följts upp på fyra objekt

inom Linköpings Kommun vintrarna 1991/92, 1992/93 och 1993/94.

2. OBJEKT

Undersökningen avser följande fyra objekt inom Linköping, samtliga med nylagd

beläggning 1991.

1. Landerydsvägen - 90 kg VIACOTOPIÖ - justering + slitlager - 100 % Skärlunda

(granit)

2. Vistvägen - 40 kg VIACOTOP8 - m-justering - 50 % Skärlunda+50 % Adelöv

(porfyr)
3. Norrköpingsvägen - VIACOTOP12 - heating - 20 % Skärlunda+80 % Dalbo

(kvartsit)

4. Industrigatan - 90 kg VIACOTOP12 - fräsn. + topp - 20 % Skärlunda+80 %

Dalbo

3. DUBBAVNÖTNING

Mätningarna har gjorts med VTI:s laserproñlometer som är ett mycket precist mätinstru-

ment framtaget för noggranna proñlmätningar. Vid mätningen placeras instrumentets ben i

fixar som gjutits in i beläggningen. Mättekniken bygger på kontaktlös avståndsmätning

mellan profilometern och vägytan. Slitaget (dubbavnötningen) beräknas ur skillnaden

mellan nollmätningen och slutmätningen som görs på hösten resp våren strax före och

efter dubbsäsongen.

I följande figurer redovisas dubbslitaget i form av medelslitaget över hela körfältsbredden,

spårbildningen (maximalt spårdjup) och SPS-talet (specifikt slitage). En sammanställning

över resultaten ges i bilaga 1. Redovisningen omfattar vintrarna 1991/92, 1992/93 och

1993/94.
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Av bilaga 2 och 3 framgår trafikdatan som ligger till grund för beräkningarna av SPS-talet.

SPS-talet (specifikt slitage) är den mängd asfalt i gram som ett dubbat fordon sliter på en

kilometer. Uppgifterna om trafikdatan och dubbfrekvensen kommer från gatukontoret i

Linköping och omfattar mätningar från vintern 1991/92. Eftersom trafikräkningen endast

gjorts under en vinter bör SPS-talet (i vanlig ordning) bedömas som ett mycket ungefärligt

värde på dubbslitaget. Mer precisa resultat skulle kräva årliga mätinsatser av trafikmängd,

trafikfördelningen mellan tunga - lätta fordon, fördelningen mellan olika körfält och

andelen dubbade fordon. Dessutom inverkar hastigheten på SPS-talet, vilket försvårar

direkta jämförelser även om trafikdatan är korrekt.
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Figur 1 Medelslitaget vintrarna 1991/92, 1992/93 och 1993/94.
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Figur 2 Spårbildning Orsakad av dubbslitaget vintrama 1991/92, 1992/93 och
1993/94.
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Figur 3 SPS-tal vintrarna 1991/92, 1992/93 och 1993/94.
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Kommentarer:

Dubbavnötningen är för samtliga objekt ganska liten, delvis beroende på måttlig trafik

och/eller låga hastigheter. Skelettasfalt i kombination med högkvalitativa stenmaterial är

också en mycket slitstark beläggningstyp. VTIs undersökningar inom området har visat att

dagens bästa asfaltbeläggningar, skelettasfalter med högkvalitativt stenmaterial, är betyd-

ligt slitstarkare än de asfalttyper som förekom tidigare (HABT). En skelettasfalt med t ex.

porfyr kan vara upp till fem gånger så slitstark som motsvarande beläggning med ett sämre

stenmaterial typ "ortens" sten. Utvecklingen mot slitstarkare beläggningar har således

inneburet att spårbildningen från dubbtrafiken minskat kraftigt mot tidigare. De mest

högtrafikerade vägarna i södra Sverige erhåller numera årligen ca 1 - 2 mm spår från dubb-

trafiken.

Första årets slitage (1991/92), som är betydligt större än de följande årens, kan till större

delen förklaras av att initialslitaget haft en stor inverkan på resultatet. En beläggning slits

alltid relativt mer den första tiden innan bruket hunnit slitits bort och stenarna rundats av

(handlar om någon millimeter). Är trafiken eller hastigheten måttlig (som i dessa fall)

måste man av den anledningen vänta en längre tid (några år) innan beläggningens slitage-

motstånd kan bedömas på ett relevant sätt. Man brukar normalt räkna med att det behövs

minst två till tre vintrar innan en slutlig värdering av slitageegenskaperna kan göras.

Av de fyra beläggningarna som ingår i undersökningen uppvisar Industrigatan och

Norrköpingsvägen de bästa resultaten (SPS-tal på 4-5). De beläggningarna innehåller

också hög andel högkvalitativt stenmaterial (kvartsit). Det högre värdet för Vistvägen

(SPS 16) kan delvis förklaras av att största stenstorleken i beläggningen är 8 mm. Slit-

styrkan minskar normalt med minskad stenstorlek. En annan orsak är att andelen porfyr är

50 %, en högre porfyrandel förbättrar sannolikt slitstyrkan hos denna beläggning.

Landerydsvägen innehåller granit från Skärlunda, ett bra "ortens" material, och erhåller

SPS-tal på 9. Resultaten förefaller vara logiska och stämmer ganska väl med tidigare er-

farenheter. SPS-tal på 5 - 6 har tidigare erhållits på t. ex. motorvägar. Det mest påfallande

med undersökningen är att det faktiska slitaget är så litet, endast ca 2 mm spårbildning

efter 3 års trafik. Resultaten stämmer dock bra överens med de erfarenheter som erhållits

från olika provvägsförsök på senare år.

Som det tidigare nämnts måste SPS-talen bedömas med stor försiktighet pga. att de är

mycket ungefärliga. Framförallt trafikdatan från Norrköpingsvägen 1992/93, är osäkra

p.g.a. störningar från vägarbeten längre österut mot Biltema. Fördelningen av trafiken
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mellan körfälten kan ha påverkas av detta OCh är därför svår att uppskatta. Andelen dubba-

de däck vintern 1993/94 kommer från mätningar i Göteborg och är av den anledningen

osäkra. De mätningarna visar att dubbanvändningen ökat kraftigt vintern 1993/94 jämfört

med föregående år. Samtidigt ökar andelen lättviktsdubb på marknaden, vilket bör betyda

att dubbavnötning relativt sett bör minska i framtiden. Resultaten från den senaste vinterns

mätningar tyder Också på detta. Ökad dubbanvändning och sträng vinter har inte inneburet

markant ökat slitage.
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Vintern 1991/92.

Bilaga 1

Sammanställning Över slitagedata

               

 

    

 

   

 

 

Sträcka Medelslitage Maximalt spårdjup SPS-tal

mm mm

Landerydsv. 0,38 0,8 28

Vistv. 0,44 1,0 25

Norrköpingsv. 0,63 1,0 23

Industrig. 0,53 1,0 17

Vintern 1992/93.

Sträcka Medelslitage Maximalt spårdjup SPS-tal

mm mm

Landerydsv. 0,23 0,4 15

Vistv. 0,23 0,6 13

Norrköpirhgsv. 0,09 0,3

Industrig. 0,19 0,6

Vintern 1993/94.

Sträcka Medelslitage Maximalt spårdjup SPS-tal

mm mm

Landerydsv. 0,20 0,6 9

Vistv. 0,43 0,9 16

Norrköpingsv. 0,1 1 0,5 4

Industrig. 0,22 0,6
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Bilaga 2

Sammanställning över väg- och trafikdata för 1991/92 och 1992/93.

            

    

Landeryds- Vistvägen Norrköpings- Industri-

vägen vägen gatan

Skyltad hastighet (km/h) 70 50 70 70

Körfältsbredd (m) 3,50 3,30 3,30 3,50

Beläggnskrymd., (g/cm3) 2,30 2,30 2,30 2,30

Mätstart 91 resp 92- 91 resp 92- 91 resp 92- 91 resp

12-09 12-09 12-09 92-12-09

Mätslut 92 resp 93- 92 resp 93- 92 resp 93- 92 resp

04-29 04-29 04-29 93-04-29

Antal personbilar i körriktningen 2050-2350 1) 2650 4123-2425 1) 4633

Procent i körfält (Klzan) 100 100 85-50 2) 85

Dubbade fordon i körfält per dygn 779-893 954 1443-849 1807

Medeldubbfrekvens under perioden, % 38 36 35 39

Totalt antal dubbade fordon per är 110618- 135468 204913- 256575

1259131) 1196741)

 

1) Första talet avser 1991/92, andra 1992/93

2) Stor osäkerhet råder om trañkens fördelning mellan körfälten på Norrköpingsvägen

p.g.a. vägarbeten längre österut mot Biltema.
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Sammanställning över väg- och trafikdata för 1993/94.

Bilaga 3

      

       

Landeryds- Vistvägen Norrköpings- Industri-

vägen vägen gatan

Skyltad hastighet (km/h) 70 50 70 70

Körfältsbredd (m) 3,50 3,30 3,30 3,50

Beläggnskrymd., (g/crn3) 2,30 2,30 2,30 2,30

Mätstart 93-11-01 93-11-01 93-11-01 93-11-01

Mätslut 94-04-30 94-04-30 94-04-30 94-04-30

Antal personbilar i körriktningen 2350 2650 2425 4633

Procent i körfält (Kl :an) 100 100 50 85

Dubbade fordon i körfält per dygn 1034 1166 1067 2038

Medeldubbfrekvens under perioden, % 44 44 44 44

Totalt antal dubbade fordon 186120 209880 192060 366840
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