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Förord
För att studera slitstyrkan hos olika asfaltbeläggningar och validera VTIs 
slitagemodell har slitageutvecklingen följts upp på ett antal provvägar och 
kontrollsträckor under åren 1990-98.

Denna rapport är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar mätresultaten 
från vintrarna 1998/99 och 1999/2000 med avseende på dubbavnötning, 
spårtillväxt och dubbanvändning. Den andra delen av rapporten behandlar en 
valideringsstudie av VTIs slitagemodell, där beräknade slitagedata jämförs med 
uppmätta från vägen.

Undersökningarna har finansierats av Vägverket, Vägavdelningen i Borlänge. 
Kontaktmän har varit Bengt Krigsman och Hamid Zarghampour. Från VTIs sida 
har Torbjörn Jacobson varit projektledare medan Fredrik Hornwall medverkat vid 
utvärderingen av resultaten och sammanställningen av rapporten. Fredrik 
Hornwall har utfört fältmätningarna.

Linköping i augusti 2000,

Torbjörn Jacobson
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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
VTI har under lång tid följt upp beläggningsslitaget från dubbtrafiken genom 
provvägar och kontrollsträckor. Tidigare fokuserades mätningarna kring 
provvägar där syftet var att studera olika materialparametrars inverkan på 
dubbavnötningen, t ex stenmaterialkvalitet, stenstorlek, stenhalt och typ av 
bindemedel. Främst stenmaterialkvaliteten och andelen grovt stenmaterial visade 
sig ha stor betydelse beläggningens nötningsresistens och en rad mycket slitstarka 
beläggningstyper utvecklades.

På senare år har huvuddelen av mätningarna gjorts på ett antal utvalda 
kontrollsträckor i syfte att korrigera och validera VTIs slitagemodell som är 
framtagen för prognostisering av dubbslitaget. Modellen innebär att beställaren 
kan optimera valet av beläggning efter de förutsättningar som råder för det 
aktuella objektet. För att modellen skall vara aktuell måste den uppdateras med 
färska slitagedata år från år.

Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar slitagedata och 
dubbanvändningen från vintrarna 1998/99 och 1999/2000 på ett antal provvägar 
och kontrollsträckor i södra Sverige. Det innebär att en bedömning av 
vinterdäckslagen som trädde i kraft inför vintern 1999/2000 kan göras med 
avseende på beläggningsslitaget och dubbanvändningen. Den andra delen av 
rapporten behandlar valideringen av VTIs slitagemodell mot mätresultat från 
vägen. Fältmätningar omfattar de fyra senaste vintrarna. Objekten är belägna i 
både södra (de flesta objekten) och norra Sverige. Utifrån erhållna resultat föreslås 
en del korrigeringar och förändringar av modellen och det kontrollprogram som 
hittills använts bör förbättras.

Dubbslitaget och dubbdäcksanvändningen vintrarna 1998/1999 och 1999/2000
Dubbslitaget verkar enligt mätningarna på provvägarna eller kontrollsträckorna 
som ligger i Halland, Västergötland, Bohuslän, Östergötland och Södermanland 
inte ha ökat under den senaste vintern 1999/00 jämfört mot föregående vinter. 
Situationen verkar dock vara annorlunda för Skåne som tidigare haft en betydligt 
lägre användning av dubbdäck än övriga landet. Beläggningsslitaget och 
spårtillväxten vintertid är oförändrade eller något lägre jämfört med vintern 
1998/99. Även SPS-talen visar samma tendens med i de flesta fall lägre värden 
den senaste vintern (ca 25 %). Samtliga värden visar på mycket liten 
dubbavnötning med SPS-tal mellan 2-4 g per dubbat fordon och km väg. 
Spårbildningen är maximalt en millimeter per år för det objekt som uppvisar mest 
slitage. Kombinationen av slitstark beläggning och skonsamma dubbar har 
inneburit en markant reducering av dubbslitaget. Samma utveckling har 
konstaterats under hela 90-talet med minskat slitage från år till år, både i absoluta 
(mm) och relativa (per dubbat fordon) tal. Detta är resultat av de stenrika, mycket 
slitstarka beläggningstyper (kvartsit eller porfyr) som utvecklats och fått stor 
utbredning i kombination med allt skonsammare dubbdäck.

Med undantag av Skåne verkar dubbanvändning inte ha ökat så mycket den 
senaste vintern. Det beror sannolikt på att dubbanvändningen var stor redan innan 
påbudet om vinterdäck. I Göteborg där den tillförlitligaste mätserien finns har
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dubbanvändning mer än fördubblats mellan 1990 och 1999. Under de kallaste 
månaderna hade cirka åtta av tio personbilar dubbade däck. I Stockholm förelåg 
dock en mindre höjning den senaste vintern men där är underlaget osäkert för 
vintern 1998/99.

I Skåne har andelen dubbdäck fördubblats vintern 1999/00 jämfört med vintern 
innan (nära 50 % vintern 1999/2000). Enligt beräkningar i slitagemodell innebär 
det ett ökat slitage men även i detta fall bör de nyare, skonsammare dubbdäcken 
mildra denna effekt. Inga slitagemätningar (fältundersökningar) har dock gjorts i 
Skåne. Mätningen av dubbanvändningen har gjorts i Kristianstad varför sannolikt 
andelen dubbade fordon är något lägre i södra Skåne.

Den beräkning av det årliga beläggningsslitaget som gjordes i slutet av 1990-talet 
(VTI notat 44-1999, behandlar slitaget 1996-99) bör vara giltig även efter påbudet 
om vinterdäck. I utredningen beräknades att dubbtrafiken årligen slet bort ca
110.000 ton beläggningsmaterial. Den markant ökande andelen dubbade fordon i 
Skåne bör ha givit ett större slitage inom denna region men detta uppvägs 
sannolikt av att slitaget i övriga landet minskar något (trots en trafikökning) år 
från år tack vare de skonsammare dubbdäcken. Gamla beläggningar byts 
fortfarande ut mot mer slitstarka vilket kan minska slitaget ytterligare. Samtidigt 
är tendensen att de nya beläggningarna har lägre största stenstorlek (ABS 16 har 
ersatts av ABS 11). Behovet av det slitstarkaste alternativet har också blivit 
mindre, vilket gör att många beställare idag kan välja ett mindre slitstarkt 
stenmaterial eller annan typ av beläggning än stenrika för att optimera 
kostnaderna för åtgärden. Detta kan på sikt medföra en ökning av slitaget om inte 
nyare typer av mindre aggressiva däck fortsätter att utvecklas. En uppskattning av 
det årliga slitaget för 2000 ligger på ungefär samma nivå som året innan, dvs. ca
110.000 ton bortslitet material på hela vägnätet. Det är också viktigt att påpeka att 
många beläggningar på grund av nedbrytning och åldring (det eftersatta 
beläggningsunderhållet) börjat falla sönder och detta skall inte förväxlas med 
slitaget från dubbdäckstrafiken som långsamt nöter (små partiklar slits bort) ned 
beläggningen i hjulspåren.

Valideringen av slitagemodellen
Den nuvarande slitagemodellen stämmer väl överens med slitaget från vägen men 
vissa förändringar anses nödvändiga, delvis beroende på att betingelserna ändrat 
sig sedan modellen utvecklades i början av 1990-talet. Avnötningstillväxten 
(lutningen på kurvan) stämmer mycket väl överens med vad som erhållits på 
vägen. Även slitagets storlek per dubbat fordon överensstämmer bra mellan 
modellen och vägen. Valideringen har dock visat att en del förändringar och 
förbättringar kan göras utifrån det material som tagits fram. I vissa fall behövs 
kompletterande mätningar innan vissa korrigeringar vidtas eller modellen 
utvecklas för nya användningsområden (Prall och strängt vinterklimat). 
Valideringen visade att:

• modellen underskattar initialslitaget -  en korrigering kan göras utifrån de 
resultatet som erhållits.

• slitagefaktorn i modellen behöver korrigeras på grund av relativt minskat 
slitage - en korrigering kan göras utifrån de resultatet som erhållits.
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• modellen verkar överskatta spårbildningen enligt de standardavvikelser 
(trafikens sidolägesfördelning) som erhållits vid valideringsarbetet, förnyade 
sidolägesmätningar rekommenderas, eventuellt kan en höjning av 
standardavvikelserna göras redan nu.

• modellen verkar inte beskriva slitaget i strängt vinterklimat på ett rimligt sätt, 
en korrigering för klimatet i nordligaste Sverige verkar vara nödvändig - fler 
mätningar anses dock behövas innan en faktor kan bestämmas.

Förslag ges även på hur ett framtida kontrollprogram bör se ut. Vid ett sådant 
arbete ställs stora kvalitetskrav på den data som används för att beskriva 
beläggning, trafik och väg. Kontrollsträckoma bör placeras på vägar med hög 
trafik så att inte mätnoggrannheten i mätutrustningarna får alltför stor inverkan på 
resultatet. Den geografiska spridningen är också viktig, bland annat för att fånga 
upp klimatets inverkan.

En ny version av slitagemodellen kommer att ges ut under hösten 2000 med 
korrigeringar för initialslitage, slitagefaktorn och eventuellt ändringar vid 
spårdjupsberäkningen.
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Bakgrund och syfte
VTI har under lång tid följt upp beläggningsslitaget från dubbtrafiken genom 
provvägar och kontrollsträckor. Tidigare fokuserades mätningarna kring 
provvägar där syftet var att studera olika materialparametrars inverkan på 
dubbavnötningen, t ex stenmaterialkvalitet, stenstorlek, stenhalt och typ av 
bindemedel. Främst stenmaterialkvaliteten och andelen grovt stenmaterial visade 
sig ha stor betydelse beläggningens nötningsresistens och en rad mycket slitstarka 
beläggningstyper utvecklades.

På senare år har huvuddelen av mätningarna gjorts på ett antal utvalda 
kontrollsträckor i syfte att korrigera och validera VTIs slitagemodell som är 
framtagen för prognostisering av dubbslitaget. Modellen har sedan en tid använts 
av både entreprenörer och beställare (kurser hålls på VTI) inom 
beläggningsbranschen. Modellen innebär att beställaren kan optimera valet av 
slitlagerbeläggning efter de förutsättningar som råder för det aktuella objektet. För 
att modellen skall vara aktuell måste den uppdateras med färska slitagedata år från 
år, vilket för närvarande sker genom mätningar på ett antal kontrollsträckor.

På senare år har trenden varit att dubbslitaget relativt sett minskat på grund av att 
skonsammare däck med bland annat lättviktsdubbar ersatt de tidigare mer 
aggressiva ståldubbade däcken. Enligt VTIs mätningar i provvägsmaskinen sliter 
lättviktsdubben ungefär hälften jämfört med de tyngre ståldubben. Förutom vikten 
på dubben har också dubbutsticket och dubbkraften reducerats och en fortsatt 
utveckling av allt skonsammare dubbdäck kan förväntas i framtiden.

För att kontrollera slitagemodellens tillförlitlighet har erhållna mätvärden från 
vägen jämförts med det beräknade slitaget och spårdjupet enligt modellen. Den 
del av modellen som behandlar klimatets inverkan på slitagets storlek bygger på 
mätningar från saltade vägar södra och mellersta Sverige under de förhållandevis 
milda vintrarna 1989-93. För att kontrollera hur modellen fungerar för 
beläggningar i kallare klimat gjordes under vintern 1998/99 några mätningar i 
Norrbotten.

I rapporten ges en sammanställning över slitagedata från vintrarna 1998/99 och 
1999/2000. Jämförelser görs även mot tidigare år, bland annat vilken effekt 
påbudet om vinterdäck kan ha haft för dubbslitaget och dubbdäcksanvändningen. 
Uppgifter om dubbdäcksanvändningen har samlats in från några regioner och 
kommuner i södra Sverige.

Sammanfattningsvis behandlar rapporten följande områden:
• dubbavnötningen på kontrollsträckor vintrarna 1998/99 och 1999/00
• hur har slitaget utvecklats på senare år- fortsätter slitaget att minska eller har 

påbudet om vinterdäck medfört mer slitage
• användningen av dubbdäck i några regioner och kommuner
• slitagemodellen -  validering, korrigering av slitagefaktorn, hur fungerar 

modellen vid stränga vinterförhållanden, vilka brister finns och förslag på 
förbättringar
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Mätmetod för dubbavnötning
Dubbslitaget har mätts med VTI:s laserprofilometer som är ett mycket precist 
mätinstrument framtaget för noggranna profilmätningar. 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. 
Mätutrustningen har en precision på 0,01 mm.

Slitaget redovisas dels som medelavnötningen i mm tvärs hela körbanan, dels som 
maximala spårdjupet i mm. Maximala spårdjupet beskriver den spårbildning som 
dubbtrafiken orsakat vägen. Medelavnötning och maximalt spårdjup definieras 
och beräknas enligt följande:

1) medelavnötning = summan av varje enskilt mätvärde, d (mm), genom antalet 
mätpunkter (drygt 400/m)

2) maximalt spårdjup = det värde som av alla d (mm) ger det största 
spårdjupet anges. Spårbotten jämnas av (över 20 cm) för att inte 
ytskrovligheten skall inverka på spårdjupet.
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Bild 1 VTIs laserprofilometer för avnötningsmätning.
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Beräkning av SPS-tal
Med utgångspunkt från avnötningsmätningarna och trafikdata har 
beläggningarnas SPS-tal (specifikt slitage) beräknats på de flesta av mätobjekten.

SPS-talen skall uppfattas som ungefärliga och inte absoluta värden på slitaget 
beroende på att trafikdata och dubbfrekvensen alltid är något osäkra i dessa 
sammanhang. SPS-talet påverkas förutom av trafiken också av hastigheten, vilket 
försvårar direkta jämförelser mellan olika objekt. En heltäckande trafikmätning i 
dessa sammanhang rymmer uppgifter om trafikmängd, fördelningen mellan lätta 
och tunga fordon, fördelningen mellan körfält, trafikens faktiska hastighet, andel 
lättviktsdubb och totala andelen dubbade fordon för det aktuella objektet under 
mätperioden.

SPS-talet definieras och beräknas enligt följande:

Definition:

bortsliten mängd beläggning uttryckt i ton per kilometer väg, som passeras 
av en miljon fordon med dubbade däck

eller
den mängd beläggning, uttryckt i gram, som ett fordon med dubbade däck 
sliter bort på en sträcka av en kilometer

Beräkning:

medelavnötning (mm)*2*körfältsbredd (kg/dm3)
sps  = -------------------------------------------------------------------------------------------------- n o 6

antal dubbade fordon under mätperioden

Antal dubbade fordon = antal personbilar * dubbfrekvens * antal mätdygn

o

Antal personbilar = ADTMai * fördeln mellan tunga och lätta
fordon * fördelning mellan körfält
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Beskrivning av slitagemodellen
Bakgrund
Prognosmodeller som beskriver hur tillståndet förändras i olika delar av en 
vägkonstruktion utgör ett värdefullt verktyg för bedömning av en vägs eller en 
beläggningsåtgärds livslängd och ekonomi. Prognosmodeller utgör också kärnan i 
planeringssystem, Pavement Management Systems, som bygger på olika 
vägkonstruktioners och beläggningslagers tillståndsförändring beroende av 
trafiken och tiden. Den prognosmodell som behandlas i denna rapport beskriver 
storleken av slitlagerbeläggningars slitage och den spårutveckling som fordon 
med dubbade däck åstadkommer. Modellen bygger på de resultat och den 
erfarenhet som erhållits under de senaste tio årens verksamhet på VTI med 
målsättningen att utveckla och värdera slitstyrkan hos slitlagerbeläggningar av 
asfalttyp.

Målsättning
Målsättningen var att utveckla en datoriserad prognosmodell för den del av 
spårdjupsutvecklingen som orsakas av slitage från dubbade däck. Modellen skall 
dels ge en prognos av en beläggnings slitstyrka utifrån uppgifter om 
beläggningstyp, ingående materials egenskaper, dels ge en prognos av 
spårprofilen utifrån data om vägtyp, trafikbelastning med mera. I det första skedet 
begränsades modellen till att omfatta beläggningar av typ ABT och ABS. Dessa två 
beläggningstyper är dock de helt dominerande slitlagren på högtrafikerade vägar i 
Sverige.

Beskrivning av prognosmodellen
Prognosmodellen består huvudsakligen av tre delar:
• en modell som beräknar hur stort slitaget blir per antal dubbade fordon
• en modell som beräknar hur slitaget fördelas över körfältets bredd 

(slitageprofil)
• en modell som beräknar exempelvis årskostnaden utifrån använda material 

och beräknad livslängd

Den datoriserade versionen har skapats i Microsoft Excel eftersom detta är en 
enkel miljö för att testa och vidareutveckla modellen.

Förväntad nytta
Modellen kan vara ett bra hjälpmedel för följande uppgifter:
• ett tekniskt/ekonomiskt beslutsstöd vid val av beläggningsåtgärd, krav på 

stenmaterialkvalitet med mera på enskilda objekt.
• bedöma tekniska/ekonomiska effekter på vägnätsnivå beroende på vald 

åtgärdsstrategi.
• beräkning av livslängd till nästa åtgärd. Eftersom modellen skall kunna 

användas för att bedöma livslängden, fram till största tillåtna spårdjup, kommer 
den också att kunna tjäna som ett hjälpmedel vid planering och prioritering av 
beläggningsåtgärder.
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• planering och styrning av trafikens sidoläge. På vägavsnitt med spårbunden 
dubbdäckstrafik är det möjligt att förlänga ett slitlagers livslängd genom att 
flytta sidomarkeringslinjerna och därmed även flytta trafikens sidoläge.

• beräkning av årskostnader orsakade av dubbslitaget. Genom att mata in 
uppgifter om materialpriser kan modellen hjälpa till att bedöma om det lönar 
sig att köpa in, och transportera, ett högkvalitativt stenmaterial istället för att 
använda ett billigare stenmaterial som finns tillgängligt lokalt.

• ett pedagogiskt verktyg för att sprida kunskap om hur olika faktorer påverkar 
slitagets storlek och fördelning över körfältsbredden.
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Resultat från vintrarna 1998/1999 och 1999/2000
Objekt
De objekt som följts upp med avseende på dubbavnötningen vintrarna 1998/99 
och 1999/00 redovisas i tabell 1. Utförligare beskrivningar av objekten finns i VTI 
medelande 862 från 1999.

Tabell 1 Uppgifter om kontrollsträckor och provvägar.
Objekt Belägg

ning
Binde
medel

Sten
material

Kul
kvarn

Hastighet
km/h

Väg-
typ

N940, Forsbäck, Halland ABS 11 B85 Kvartsit 5,2 70 6 m
0168, Ytterby, Bohuslän ABS 16 B85 Kvartsit 5,5 70 7m
E20, Lille sko g, Västergötland ABS 16 B85 Kvartsit 5,6 90 m v 1'
Väg 73, Länna, Stockholm
str 1 ABS 16 Mex- 

phalte C
Kvartsit 5,5 110 mv

str 2 ABS 16 Mex- 
phalte C

Porfyr 4,5 110 mv

str 3 ABS 16 B85 Porfyr 4,5 110 mv
E4, Borg, Östergötland
str 1 ABS 16 B85 Porfyr 3,6 110 mv
str 2 ABS 16 Multi-

grade
Porfyr 3,6 110 mv

mv = motorväg

Medelavnötning och maximalt spårdjup
Resultaten av de mätningar som genomfördes på objekten under vintrarna 
1998/99 1999/00 redovisas i tabell 2. Det sammanlagda slitaget sedan 
beläggningarna var nya framgår av figurerna 1 och 2.

Tabell 2 Resultat av slitagemätningar från vintrarna 1998/99 och 1999/00.

Objekt/ sträcka Belägg
ning

Medel
avnötning

mm

Std.avv
mätlinjer

Spår
bildning

mm

SPS-
tal

98/99 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00
N940, Forsbäck ABS 11 0,31 _* 0,02 . * 0,6 .* 4,2 . *

0168, Ytterby ABS 16 0,30 0,19 0,05 0,05 0,5 0,4 3,0 1,8
E20, Lilleskog ABS 16 0,42 0,34 0,01 0,01 0,6 0,5 5,2 4,1
Väg 73, Länna
str 1 ABS 16 0,60 0,41 0,06 0,08 1,0 0,9 5,3 3,4
str 2 ABS 16 0,25 0,24 0,03 0,06 0,4 0,5 2,2 2,0
str 3 ABS 16 0,20 0,22 0,08 0,05 0,4 0,4 1,8 1,8
E4, Borg
Referens ABS 16 0,41 0,29 0,05 0,05 0,7 0,6 3,6 2,6
Multigrade ABS 16 0,34 0,35 0,05 0,03 0,7 0,5 3,0 3,2
* På grund av problem med mätutrustningen kunde inte mätningen utföras 
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□ 99/00
□ 98/99
□ 97/98
■ 96/97
□ 95/96
□ 94/95
■ 93/94 
B 92/93

□ 99/00
■ 98/99
□ 97/98
■ 96/97
□ 95/96
□ 94/95
■  93/94 
E 92/93

Figur 2 Den sammantagna spårbildningen som dubbtrafiken förorsakat 
beläggningen.

SPS-tal
Med utgångspunkt från mätdata från fält och erhållna trafikdata har 
beläggningarnas SPS-tal beräknats. SPS-talen från de mätningar som genomförts 
på objekten redovisas i figur 3. Den trafikdata som låg till grund för 
beräkningarna av SPS-talen finns redovisade i VTI meddelande 862. Trafikdata är 
uppräknad med 3% för SPS-talberäkningen för vintern 1999/00.
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Figur 1 Den sammanlagda medelavnötningen på beläggningen.



@ 96/97 
■ 97/98
□ 98/99
□ 99/00

Figur 3 Utvecklingen av SPS-tal.

Dubbanvändning
En korrekt dubbfrekvensmätning måste i södra och mellersta Sverige (Götaland 
och Svealand) omfatta mätningar minst varannan vecka under vintern om 
medeldubbfrekvensen skall kunna beräknas, vilket är nödvändigt för noggrannare 
slitagestudier och om VTIs slitagemodell skall användas. I Norrland, som har mer 
konstanta vinterförhållanden från år till år, räcker det med en mätning per månad. 
Lagstiftning om vinterdäck bör ge mindre variation i dubbanvändning även i 
södra Sverige och det är möjligt att det i framtiden räcker med färre mätningar 
(november, januari, april).

Räkning av andelen dubbade fordon på en större parkeringsplats (200 fordon 
behövs) rekommenderas före akustiska metoder (lyssna bredvid vägen) eftersom 
de nya lättviktsdubbarna hörs dåligt om vägbanan är moddig eller isig.

I figur 4-5 redovisas andelen dubbade fordon i Göteborgsområdet under senare år. 
Dubbfrekvensen avser perioden november-april. Uppgifterna kommer från 
Gatubolaget i Göteborg och avser mätningar på Hedens parkeringsplats.

Dubbanvändningen i Stockholm redovisas i figur 6. Uppgifterna kommer från 
Vägverket, Region Stockholm. I figurerna 7 och 8 redovisas dubbanvändningen i 
Linköping och i Skåne (Kristianstad). Mätningarna har gjorts av VTI resp. 
Vägverket, Region Skåne.

Samtliga mätningar följer den metodik som beskrivs ovan.
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Figur 4 Andelen fordon med dubbade däck i Göteborgsområdet 1990-2000. 
Värdena avser medeldubbfrekvensen under perioden november-april.

Figur 5 Fördelning av dubbanvändningen över vintersäsongen i Göteborg 
1999/00.

18 VTI notat 8-2000



Figur 6 Andelen fordon med dubbade däck i Stockholmsområdet 1995-2000. 
Värdena avser medeldubbfrekvensen under perioden november-april.

Figur 7 Andelen fordon med dubbade däck i Linköping 1997-2000. Värdena 
avser medeldubbfrekvensen under perioden november-april.
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Figur 8 Andelen fordon med dubbade däck i Skåne 1995-2000. Värdena avser 
medeldubbfrekvensen under perioden november-april.

Bedömning av dubbslitaget vintrarna 1998/99 och 1999/00
Dubbslitaget verkar enligt mätningarna på kontrollsträckorna inte ha ökat under 
vintern (1999/00) jämfört mot tidigare. Beläggningsslitaget och spårtillväxten 
vintertid är oförändrade eller något lägre jämfört med vintern 1998/99. Även SPS- 
talen visar samma tendens med i de flesta fall lägre värden den senaste vintern (ca 
25 %). Samtliga värden visar på mycket liten dubbavnötning med SPS-tal mellan 
2-4 g per dubbat fordon och km väg. Spårbildningen är maximalt en millimeter 
per år för det objekt som uppvisar mest slitage. Kombinationen av slitstark 
beläggning och skonsamma dubbar har inneburit en markant reducering av 
dubbslitaget. Samma utveckling har konstaterats under hela 90-talet med minskat 
slitage från år till år, både i absoluta (mm) och relativa (per dubbat fordon) tal. 
Detta är ett resultat av de stenrika, mycket slitstarka beläggningstyper (kvartsit 
eller porfyr) som utvecklats och fått stor utbredning i kombination med allt 
skonsammare dubbdäck.

Med undantag av Skåne verkar dubbanvändning inte ha ökat så mycket den 
senaste vintern (1999/00). Det beror sannolikt på att dubbanvändningen redan 
ökat innan vinterdäckslagen om vinterdäck kom. I Göteborg där den 
tillförlitligaste mätserien finns har dubbanvändning mer än fördubblats mellan 
1990 och 1999. Under de kallaste månaderna hade ca 8 av 10 personbilar dubbade 
däck (figur 5 ). I Stockholm förelåg dock en mindre höjning den senaste vintern 
men där är underlaget osäkert för 1998/99.

Vid så låga slitagenivåer som det numera handlar om (0,1-0,7 mm i medelslitage 
tvärs körbanan) får mätnoggrannheten större betydelse för resultatet, vilket kan 
förklara de mindre fluktuationer som kan förekomma mellan olika mätningar. Vid 
valideringen av modellen har slitaget under flera vintrar lagts ihop. I framtiden

20 VTI notat 8-2000



bör mätningarna göras på så högtrafikerade vägar som möjligt, dock får inte 
köbildning förekomma. Antalet mätlinjer (profiler) bör också ökas (numera oftast 
5 per objekt).

I Skåne som tidigare haft en låg dubbanvändning jämfört med t ex Göteborg och 
Stockholm på grund av det mildare klimatet har andelen dubbdäck fördubblats 
vintern 1999/2000 jämfört med vintern innan. Det innebär ett ökat slitage men 
även i detta fall bör de nyare, skonsammare dubbdäcken mildra denna effekt. Inga 
slitagemätningar har dock gjorts i Skåne. Mätningen av dubbanvändningen har 
gjorts i Kristianstad (norra Skåne) varför sannolikt andelen dubbade fordon är 
något lägre i södra Skåne. Den markant ökande dubbanvändningen i Skåne kan ha 
medfört ett förhållandevis stort beläggningsslitage eftersom slitlagren i denna 
region inte är dimensionerade med extremt slitstarkt stenmaterial som fallet är i 
övriga landet för högtrafikerade väger. Skånekvartsit är sannolikt det vanligaste 
förekommande stenmaterialet på medel- till högtrafikerade vägar men denna 
bergart (egentligen är det en sandsten eller kvartsitisk sandsten) är inte lika 
slitstark som de kvartsiter och porfyrer som används i övriga landet. Några objekt 
med Skånekvartsit och andra typiska skånska bergarter bör följas upp under 
vintersäsongen 2000/2001. På det mest högtrafikerade vägarna i Skåne (t ex E6) 
används sedan länge kvartsit från västra Sverige som har bra slitstyrka.

Den beräkning av det årliga beläggningsslitaget som gjordes i slutet av 1990-talet 
(VTI notat 44-1999, behandlar slitaget 1996-99) bör vara giltig även efter påbudet 
om vinterdäck. I utredningen beräknades att dubbtrafiken årligen slet bort ca
110.000 ton beläggningsmaterial. Den markant ökande andelen dubbade fordon i 
Skåne har medfört en betydande ökning av slitaget inom denna region men detta 
uppvägs sannolikt av att slitaget i övriga landet minskar något år från år tack vare 
de skonsammare dubbdäcken. Gamla beläggningar byts fortfarande ut mot mer 
slitstarka vilket kan minska slitaget ytterligare. Samtidigt är tendensen att de nya 
beläggningarna har lägre största stenstorlek (ABS 16 har ersatts av ABS 11). 
Behovet av det slitstarkaste alternativet har också blivit mindre, vilket gör att 
många beställare idag kan välja ett mindre slitstarkt stenmaterial eller annan typ 
av beläggning än stenrika för att optimera kostnaderna för åtgärden. Detta kan på 
sikt medföra en ökning av slitaget om inte nyare typer av mindre aggressiva däck 
fortsätter att utvecklas. En uppskattning av det årliga slitaget för 2000 är det ligger 
på oförändrad nivå, dvs. ca 110.000 ton bortslitet material på hela vägnätet. Det är 
också viktigt att påpeka att många beläggningar på grund av nedbrytning och 
åldring (det eftersatta beläggningsunderhållet) börjat falla sönder och detta skall 
inte förväxlas med dubbslitaget som nöter (små partiklar slits bort) ned vägen i 
hjulspåren.
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Validering av slitagemodellen, version 2.0
Allmänt
För att validera VTIs prognosmodell för dubbavnötning har ett antal sträckor valts 
ut för slitageuppföljning. De flesta sträckorna är placerade omkring Göteborg och 
i samtliga fall handlar det om beläggningar som redan legat ett år innan den första 
mätningen gjordes (de skulle vara inslitna innan mätningarna). Även några äldre 
sträckor i Stockholm och Norrköping ingår i valideringen. Förutom 
slitagemätningar höst och vår har också riktade trafikmätningar utförts av VTI för 
insamling av aktuella indata till modellen. Uppgifter om beläggningens 
sammansättning, stenmaterialkvalitet och dubbfrekvens har erhållits från 
Vägverket, Region Väst, Göteborgs Gatukontor och i vissa fall genom analyser av 
massaprov.

Valideringen omfattar beläggningsslitaget under perioden 1996-2000.1 några fall 
har beläggningen åtgärdats 1999.

Tabell 3 Objekt som ingår i valideringen av slitagemodellen.

Objekt Belägg-
ningstyp

Binde
medel

Sten
material

Kul
kvarn

Hastig
het

Väg-
typO

E6, Abro-Kallebäck
str 1 ABS 16 PMB

20
Kvartsit 6,0 90 mv

str 3 ABS 16 B85u Kvartsit 6,0 90 mv
str 5 ABS 16 B85 Kvartsit 6,0 90 mv
str 7 ABS 16 B85 Kvartsit 6,0 90 mv
str 8 ABS 16 B85 Porfyr 5,0 90 mv
str 10 ABS 20 B85 Kvartsit 6,0 90 mv
Väg 73, Länna
str 1 ABS 16 Mex-

phalte
C

Kvartsit 5,5 110 mv

str 2 ABS 16 Mex-
phalte

C

Porfyr 4,5 110 mv

str 3 ABS 16 B85 Porfyr 4,5 110 mv
E4, Borg
str 1 ABS 16 B85 Porfyr 3,6 110 mv
str 2 ABS 16 Multi-

grade
Porfyr 3,6 110 mv

N940, Forsbäck - Fjärskog ABS 11 B85 Kvartsit 5,2 70 6 m
0168, Rollsby - Ytterby ABS 16 B85 Kvartsit 5,5 70 7m
P190, Huvden - Brogården ABT 16 B85 Ortens 10,7 90 7m
E20, Lilleskog - Hedvigsborg ABS 16 B85 Kvartsit 5,6 90 mv
E6, Nordre älv - Kareby ABS 16 B85 Kvartsit 5,5 110 mv

Inblandning av 0,5% Vestop ast.
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Beläggningsslitage (dubbavnötning)
I tabell 4 redovisas slitagedata från mätningarna vintrarna 1996/97 och 1997/98. 
Dubbslitaget på sträckorna som ingår i valideringen för vintrarna 1998/99 och 
1999/00 finns redovisade tidigare i rapporten.

Tabell 4 Slitagedata på kontrollsträckor 1996/97 och 1997/98.

Objekt Beläggnings
typ

Medel-
avnötning

mm

Spår
bildning

mm

SPS-tal

96/97 97/98 96/97 97/98 96/97 97/98
E6, Abro- 
Kallebäck
str 1 ABS16, kv 0,66 0,61 1,5 1,7 4,4 3,9
str 3 ABS16, kv 0,70 0,58 1,5 1,8 4,6 3,7
str 5 ABS16, kv 0,71 0,63 1,7 1,8 4,7 4,0
str 7 ABS16, kv 0,59 0,46 1,5 1,4 3,9 3,0
str 8 ABS16, po 0,55 0,44 1,4 1,5 3,6 2,8
str 10 ABS20, kv 0,64 0,57 1,4 1,5 4,2 3,7
Väg 73, Länna
str 1 ABS16, kv 0,54 0,35 1,1 0,9 6,2 3,4
str 2 ABS16, po 0,38 0,07 0,7 0,3 4,4 0,7
str 3 ABS16, po 0,30 0,21 0,6 0,5 3,4 2,0
E4, Borg
str 1 ABS16, po 0,27 0,24 0,6 0,4 3,2 3,6
str 2 ABS16, po 0,27 0,37 0,5 0,5 3,2 2,3
Forsbäck, N940 ABS11, kv 0,10 0,11 0,4 0,7 2,2 1,8
Ytterby, 0168 ABS16, kv 0,24 0,36 0,4 0,7 3,8 4,4
Huv den, P190 ABT 16, ort. 0,17 0,20 0,4 0,4 16,2 14,9
Alingsås, E20 ABS16, kv 0,42 0,20 0,7 0,7 8,4 3,2
Kungälv, E6 ABS16, kv 0,29 0,26 0,7 1,0 2,9 2,0

Kontroll av slltagefaktorn
Under vintrarna 1996/97 och 1997/98 har modellen validerais mot 16 olika 
beläggningar (ABS och ABT). Under vintern 1998/99 validerades modellen mot 8 
beläggningar då 3 objekt inte mättes. Den senaste vintern, 1999/00, var antalet 
beläggningar 7 st. Alla uppgifter som utgör indata till modellen finns insamlade 
(bilaga 1) och slitagemätningarna har gjorts på 1-8 år gamla beläggningar med 
varierande beläggningstyp, vägkategori och hastighet. De utvalda beläggningarnas 
egenskaper varierar också med avseende på typ av stenmaterial, gradering, största 
stenstorlek och kulkvarnsvärde. Beläggningarna ligger i Halland, Bohuslän, 
Västergötland, Östergötland och Södermanland.

För varje kontrollobjekt har insamlade data avseende beläggning, trafik och väg 
satts in i modellen. Därefter har slitagefaktorn och standardavvikelsen på trafikens 
sidolägesfördelningen (stdav) korrigerats så att medelavnötningen och 
spårtillväxten stämmer med de uppmätta värdena från vägen. Resultaten från 
valideringen framgår av tabellerna 5-11 och figur 9. Trafikdata som framgår i
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bilaga 1 är uppräknad med ett uppskattat värde på 3 % (trafikökningen senaste 
året) vid beräkningen av slitagefaktorn vintern 1999/00.

Observera att det var valideringen från 1996/97 som ligger till grund för den 
slitagefaktor (markerad med rött i tabellen nedan) som används i den senaste 
släppta versionen av modellen (version 2.0). Version 2.0 har också använts vid 
valideringen för vintrarna 1997/98, 1998/99 och 1999/00.

Tabell 5 Resultat av valideringen vintern 1996/97.

Objekt Sträcka

nr

Medel
slitage

mm

Spår-
Slitage

mm

Slitage
faktor

mm

Std.
avv

Antal
dagar

st
E6, Abro- 
Kallebäck

1 0,66 1,5 0,00103 350 172

3 0,70 1,5 0,00108 360 172
5 0,71 1,7 0,00108 340 172
7 0,59 1,5 0,00089 325 172
8 0,55 1,4 0,00095 320 172
10 0,64 1,4 0,00135 355 172

Länna väg 73 1 0,54 1,1 0,00134 380 140
2 0,38 0,7 0,00110 410 140
3 0,30 0,6 0,00087 410 140

Borg E4 1 0,27 0,6 0,00080 390 170
2 0,27 0,5 0,00080 400 170

Alingsås E20 1 0,42 0,7 (0,00190 u) 445 136
Ytterby väg 168 1 0,24 0,4 0,00120 445 138
Huvden väg 190 1 0,17 0,4 (0,00220 1}) 390 138
Forsbäck väg 940 1 0,15 0,4 0,00080 335 138
Kungälv E6 1 0,29 0,7 (0,00054 2)) 335 135

Medelvärde: 0,00102
Std. avv: 0,00019

11 Det höga värdet beror på att vägbanan ej slitits in ordentligt (initialslitage) 
2) Det låga värdet kan bero på att kontrollsträckan ligger i en nedförsbacke
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Tabell 6 Resultat av valideringen vintern 1997/98.

Objekt Sträcka

nr

Medel
slitage

mm

Spår
slitage

mm

Slitage
faktor

mm

Std.
avv

Antal
dagar

st
E6, Abro- 
Kallebäck

1 0,61 1,70 0,00103 286 157

3 0,58 1,80 0,00095 257 157
5 0,63 1,80 0,00102 280 157
7 0,46 1,40 0,00073 262 157
8 0,44 1,50 0,00081 234 157
10 0,57 1,50 0,00091 303 157

Länna väg 73 1 0,35 0,90 0,00075 309 180
2 0,07 0,30 (0,00018)1} 186 180
3 0,21 0,50 0,00053 335 180

Borg E4 1 0,24 0,40 0,00083 522 180
2 0,37 0,50 0,00101 509 180

Alingsås E20 1 0,20 0,70 0,00126 330 157
Ytterby väg 168 1 0,36 0,70 0,00190 405 165
Huvden väg 190 1 0,20 0,40 (0,00237) 2) 398 164
Forsbäck väg 940 1 0,11 0,70 0,00053 228 164
Kungälv E6 1 0,26 1,00 (0,00054)3) 210 158

Medelvärde: 0,00094
Std. avv.: 0,00035

] ) Utgår på grund av orimlig slitageprofil vid mätningen.
2) Det höga värdet beror på att vägbanan fortfarande ej slitits in ordentligt.
2) Det låga värdet beror troligen på att kontrollsträckan ligger i en nedförsbacke

Tabell 7 Resultat av valideringen vintern 1998/99.

Objekt Sträcka

nr

Medel
slitage

mm

Spår
slitage

mm

Slitage
faktor

mm

Std.
avv

Antal
dagar

st
Länna väg 73 1 0,60 1,00 0,00123 480 179

2 0,25 0,40 0,00061 505 179
3 0,20 0,40 0,00049 408 179

Borg E4 1 0,34 0,70 0,00098 393 180
2 0,41 0,70 0,00119 479 180

Alingsås E20 1 0,42 0,60 0,00151 558 180
Ytterby väg 168 1 0,30 0,50 0,00119 479 180
Forsbäck väg 940 1 0,31 0,60 0,00122 401 180

Medelvärde: 0,00105
Std. avv: 0,00034
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Tabell 8 Resultat av valideringen vintem 1999/00.

Objekt Sträcka

nr

Medel
slitage

mm

Spår
slitage

mm

Slitage
faktor

mm

Std.
avv

Antal
dagar

st
Länna väg 73 1 0,41 0,9 0,00078 364 173

2 0,24 0,5 0,00054 380 173
3 0,22 0,4 0,00050 444 173

Borg E4 1 0,29 0,6 0,00085 390 180
2 0,35 0,5 0,00102 550 180

Alingsås E20 1 0,34 0,5 0,00118 542 181
Ytterby väg 168 1 0,19 0,4 0,00073 379 181
Forsbäck väg 940 1 - - - - -

Medelvärde: 0,00080
Std. avv: 0,00024

Tabell 9 Utvärdering av slitagefaktorn.

Objekt Sträcka
nr

Slitagefaktor
mm

96/97 97/98 98/99 99/00 Medel
E6, Åbro- 
Kallebäck

1 0,00103 0,00103 avslutad avslutad 0,00103

3 0,00108 0,00095 Avslutad Avslutad 0,00102
5 0,00108 0,00102 Avslutad Avslutad 0,00105
7 0,00089 0,00073 Avslutad Avslutad 0,00081
8 0,00095 0,00081 Avslutad Avslutad 0,00088
10 0,00135 0,00091 Avslutad Avslutad 0,00113

Länna väg 73 1 0,00134 0,00075 0,00123 0,00078 0,00103
2 0,00110 (0,00018) 0,00061 0,00054 0,00075
3 0,00087 0,00053 0,00049 0,00050 0,00060

Borg E4 1 0,00080 0,00083 0,00098 0,00085 0,00087
2 0,00080 0,00101 0,00119 0,00102 0,00101

Alingsås E20 1 (0,00190) 0,00126 0,00151 0,00118 0,00132
Ytterby väg 168 1 0,00120 0,00190 0,00119 0,00073 0,00126
Huvden väg 190 1 (0,00220) (0,00237) Utgår - (0,00229)
Forsbäck väg 940 1 0,00080 0,00053 0,00122 - 0,00085
Kungälv E6 1 (0,00054) (0,00054) Utgår - (0,00054)

Medel
Std.avv

0,00102
0,00019

0,00094
0,00035

0,00105
0,00034

0,00080
0,00024

0,00097
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Figur 9 Utvecklingen av slitagefaktom under fyra vintrar.

Tabell 10 Utvärdering av standardavvikelsen för trafikens 
sidolägesfördelning.

Objekt Sträcka
nr (1

Std.avv 
trafikens sidolägesfördelning)

96/97 97/98 98/99 99/00 Modell
E6, Abro- 
Kallebäck

1 350 286 - - 250

3 360 257 - - 250
5 340 280 - - 250
7 325 262 - - 250
8 320 234 - - 250
10 355 303 - - 250

Länna väg 73 1 380 309 480 364 250
2 410 - 505 380 250
3 410 335 408 444 250

Borg E4 1 390 522 393 390 250
2 400 509 479 550 250

Alingsås E20 1 - 330 558 542 250
Ytterby väg 168 1 445 405 479 379 275
Forsbäck väg 940 1 335 228 401 - 275

Tabell 11 Värden på stdav i version 2.0.

Typsektion Std.avv i version 2.0
7m 275
9m 350
13 m 450
breda körfält 500
motorväg 250
tunnel 225
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Kommentarer till kontroll av slitagefaktor och standardavvikelse
Den slitagefaktor som för närvarande används i modellen (0,00102) är något 
högre än medelvärdet över de senaste fyra vintrarna (0,00097). Tendensen är att 
slitaget minskar något från år till år. Den senaste vintern gav en slitagefaktor på 
0,0008 mm (mm per dubbat fordon). Minskningen är ca 22 %. Några mätningar 
har strukits på grund av att beläggningen inte var insliten ordentligt, slitaget 
orealistiskt lågt (provsträcka i nedförsbacke) eller att mätprofilen blivit fel 
(mycket stor spridning mellan enskilda linjer). Spridningen mellan enskilda 
mätobjekt har blivit större på senare år jämfört med 1996/97. En orsak är att 
objekten till viss del varierar från år till år men också på de låga slitagevärdena 
som uppmätts.

Vid kontrollen av standardavvikelsen för trafikens sidolägesfördelning som ligger 
till grund för beräkningen av spårdjupstillväxten visade sig att den erhållna 
standardavvikelsen för varje enskild delsträcka eller mätår i de flesta fall låg på 
högre värden än de värden som modellen använder sig av. Trafikens 
sidolägesfördelning verkar enligt slitagemätningarna vara större än vad modellen 
har antagit. Det innebär att spårbildning blivit mindre än beräknat samtidigt som 
spåret också blivit bredare. Förnyade sidolägesmätningar på några typer av vägar 
kan behövas. En förklaring kan vara att det markant minskade dubbslitaget under 
1990-talet inte ger de tydliga slitagespår som förr var så vanliga och detta kan ha 
påverkat fordonens läge i körfältet.

De i de flesta fall mycket låga slitagevärdena som erhållits (i ett historiskt 
perspektiv) har försvårat valideringen av modellen. När medelslitaget ligger på 
0,2-0,4 mm per en vinter kan mätnoggrannheten och variationer på vägen få en 
stor inverkan på resultatet. De sträckor som årligen följs upp och som ingår i 
valideringen av modellen kan därför behöva bytas ut mot vägar med högre 
trafikvolym så att ett större slitage erhålls.

Orsaken till det reducerade slitaget på senare år är alltmer skonsammare dubbdäck 
och att äldre mer aggressivare däck börjar bli nedslitna. Situationen har därför i 
hög grad förändrats sedan modellen utvecklades i början av 90-talet. En förnyad, 
jämförande undersökning i VTIs provvägsmaskin kan behövas där dagens 
slitstarka beläggningar testas med de däck som numera används. Provplattor kan 
också läggas ut på vägen för mer ingående studier av dubbslitaget i den vägmiljö 
som numera föreligger.
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Jämförelse mellan fältmätningar och slitagemodellen verslon 2.0 
Allmänt
För att åskådliggöra samt studera överensstämmelsen mellan värden beräknade 
med hjälp av modellen och uppmätta fältvärden har en jämförelse gjorts. De 
objekt som behandlas är:

• E6, Åbro-Kallebäck
• Väg 73, Länna
• E4, Borg
• E20, Alingsås
• Väg 0168, Rollsby-Ytterby
• Väg N940, Forsbäck-Fjärskog

Beläggningarnas ålder varierar mellan 3-8 år och beläggningarna har följts upp 
(1990-98) sedan de var nya eller ett år gamla.

Beräknade värden på medelavnötning och spårbildning utifrån indata om 
beläggning, trafik och väg under en ”medelvinter” har jämförts med uppmätta 
resultat.

Indata och beräkningar i modellen (version 2.0)
För att kunna prognostisera beläggningsslitaget från dubbade däck behövdes ett 
antal data om beläggningen, trafiken och vägen. I figur 10 visas vilka indata som 
finns i denna del av modellen.

Indata till slitageprofilmodell Version 2.0
(Gula fält) nov-98

Rubrik i diagram: Södervägen
Underrubrik i diagram: Kvalitetssten

Typsektion (1/2/3/4/5/6): 1 (1=7 m; 2=9 m; 3=13 m; 4= breda körfält; 5=motorväg;6=tunnel)
Tillåten hastighet: 90 (50,70, 90 alt 110 km/h)

ÅDT körfält: 5500 fordon/dygn
Slitageperiod/år: 166 vinterdygn/år

Dubbandel: 52 % (medel under slitageperioden)
Andel lättviktsdubb: 70 % (0,10,20,30....%)

Saltad väg (J/N): J
Antal beräkningsår: 3 st

Tillåtet spårdjup: 17 mm
Uppskattat övrigt spårdjup: 4 mm

Tillgängligt slitage-spårdjup: 13 mm

Stenhalt >4mm: 75 vikt-%
Största stenstorlek (MS): 16 mm

Kulkvarnsvärde (KV): 9,1

Figur 10 Indata till slitagemodellen för beräkning av livslängd, spårdjup och 
spårprofil.

I bilaga 1 framgår enskilda data. Trafikdata (ÅDTkörfäit) som har använts har inte 
korrigerats under uppföljningstiden eftersom trafikökningen bedömdes vara liten. 
För att få en korrekt bild över antalet dubbade fordon har följande faktorer 
beaktats:
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• Slitageperiod (antal vinterdygn under uppföljningsperioden)
• Dubbandel (andel dubbade fordon av ÅDT under vinterperioden)
• Andel lättviktsdubb (andel av den dubbade trafiken som använder 

lättviktsdubb)

”Slitageperiod” - antal vinterdygn
Som indata till ”slitageperiod” i modellen användes medelvärdet av den mätperiod 
(P) uttryckt i antal vinterdygn per år för varje vinter under de åren som 
mätningarna i fält omfattade. Det vill säga:

S litageperiod = (P i +P2+ .... Pn)/ n där

P 1,2..n = Mätperiod (dygn) år 1, år 2,......år n
n = Antal mätperioder (vintrar)

Dubbandel
Dubbandelen som användes som indata till beräkningarna i modellen beräknades 
genom att dividera det totala antalet dubbade fordon (Tdubb,ot) under 
uppföljningsperioderna med det totala antalet fordon (Ttot) som passerat objekten 
under samma perioder. Det totala antalet fordon som passerat objektet beräknades 
enligt följande:

Ttot= ÅDT (P,+P2+..... P„)

ÅDT = Antalet personbilar och personbilar med släp i körfältet per dygn 
Pi,2,3..n = Mätperiod (dygn) år 1, år 2  år n

Det totala antalet dubbade fordon som trafikerat objektet under den sammanlagda 
uppföljningstiden (endast vintrarna) beräknades sedan enligt följande.

Tdubbtot = ÅDT (Dt x P i+D2x P2+  Dnx Pn)

ÅDT = Antalet personbilar och personbilar med släp i körfältet per dygn 
Di,2 = Medeldubbfrekvensen (%) i regionen år 1, år 2 ....år n 
Pi,2..n = Mätperiod (dygn) år 1, år 2  år n

Den genomsnittliga dubbandelen under objektets uppföljningstid blir således:

Dubbandelobjekt = Ttot/Tdubbtot
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Andel lättviktsdubb
För att kunna beräkna andelen dubbtrafik (Tiätt) som använde den nya 
lättviktsdubbade däcken istället för de gamla ståldubbade behövdes ett förlopp 
över hur de gamla däcken byttes ut mot de nya lättviktsdubbade. Ett antagande 
enligt nedanstående tabell och diagram gjordes över hur de gamla däcken slets 
ned och byttes ut mot nya från och med att de ståldubbade däcken försvann från 
marknaden. Ett sådant antagande är alltid ett känsligt moment i ett modellarbete.

Andel lättviktsdubb (antaget utfasningsförlopp)
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99

0 0 10 25 40 60 80 100 100

Figur 11 Antagande för hur de gamla ståldubbade däcken slets ned och byttes
ut mot lättdubb.

Andelen trafik med lättviktsdubb under uppföljningsperioden (T jä tt)  beräknades 
enligt nedanstående för varje objekt:

Tiätt = Tlätttot/ Tdubbtot där

Tdubbtot = Totalt antal dubbade fordon under hela uppföljningen av objektet 
Tlätttot = Totalt antal dubbade fordon med lättviktsdubb under hela 

uppföljningen av objektet

eller

Tdubbtot = ÅDT (Di x P 1+D2 X P2+ Dnx Pn)

Tlätttot = ÅDT (Di x P i x T1+ D 2x P2x T2+ D„x Pn x Tn) där

Di,2..n = Medeldubbfrekvensen (%) i regionen år 1, år 2 ....år n
P1,2..n = Mätperiod (dygn) år 1, år 2 ,  år n
Ti,2 ..n = Andel lättviktsdubb (%) år 1, år 2 ...år n enligt antagandet om

utfasningsförloppet ovan.
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Resultat - ackumulerad medelavnötning
För att jämföra modellen mot de mätvärden som har erhållits under ett antal år för 
några objekt ställdes den ackumulerade medelavnötningen upp mot den 
medelavnötning som vägen borde erhålla enligt modellen.

Modellen tar hänsyn till initialslitaget genom att för de första 300.000 överfarterna 
förhöja slitagefaktorn till det dubbla.

För tre av objekten beaktades inte initialslitaget eftersom mätningar av slitaget i 
fält inte har förekommit sedan beläggningarna var nya. Dessa objekt var Alingsås, 
Ytterby och Forsbäck i Göteborgsregionen.

Figur 12 Medelavnötning på E6, Åbro-Kallebäck.

Figur 13 Medelavnötning på E6, Åbro-Kallebäck.
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Figur 14 Medelavnötning pä E6, Äbro-Kallebäck.

Figur 15 Medelavnötning pä väg 73, Länna.

Figur 16 Medelavnötning pä väg 73, Länna.
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Figur 17 Medelavnötning på E4, Borg.

Figur 18 Medelavnötning på E20, Alingsås.

Figur 19 Medelavnötning på väg 0168, Rollsby-Ytterby.
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Figur 20 Medelavnötning på väg N940, Forsbäck-Fjärskog.

Kommentarer

Enligt jämförelserna av medelavnötningen verkar modellen i nästa samtliga fall 
underskatta inverkan av initialslitaget. Skillnaden verkar vara ca 0,5 mm den 
första vintern. Om inverkan av initialslitaget skulle korrigeras stämmer 
utvecklingen av den ackumulerade medelavnötningen mycket bra för de flesta 
sträckorna i analysen. Det innebär att slitagefaktorn som bestämmer lutningen på 
kurvan stämmer relativt bra med verkligheten i de flesta fallen. Mot denna 
bakgrund kommer initialslitaget att korrigeras i nästa version av slitagemodellen.

Enligt de uppmätta värdena för medelavnötningen på sträcka 10 vid E6, Åbro 
verkar inverkan av en större stenstorlek i beläggningen inte ha haft så stor effekt 
på avnötningen som modellen utvisar. Om det förekommer variationer i 
stenhalten kan denna effekt bli mindre.

För sträckorna som ursprungligen togs ut för uppföljning och validering av 
slitagemodellen (Alingsås, Ytterby och Forsbäck) är överensstämmelsen mellan 
mätvärden och modellen relativt bra. I detta fallet har dock inte inverkan av 
initialslitaget studerats eftersom beläggningarna var ett år då uppföljningarna 
började (skulle vara inslitna).

Resultat -  spårutveckling
För att jämföra spårutvecklingen mellan fältmätningar och slitagemodellen 
ställdes de värden som modellen beräknade mot den spårbildning som uppmättes 
på vägen (avläses från avnötningsprofilen). I detta sammanhang avser 
spårbildningen det spår som beläggningsslitaget åsamkat vägen och inte andra 
typer av spårbildning (deformationer).
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Figur 21 Utveckling av spärdjup pä E6, Äbro-Kallebäck.

Figur 22 Utveckling av spärdjup pä E6, Äbro-Kallebäck.

Figur 23 Utveckling av spärdjup pä E6, Äbro-Kallebäck.
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Figur 24 Utveckling av spärdjup pä väg 73, Länna.

Figur 25 Utveckling av spärdjup pä väg 73, Länna.

Figur 26 Utveckling av spärdjup pä E4, Borg.
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Figur 27 Utveckling av spårdjup på E20, Alingsås.

Figur 28 Utveckling av spårdjup på väg 0168,

Figur 29 Utveckling av spårdjup på väg N940, Forsbäck-Fjärskog.
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Kommentarer

I de fall avvikelser förelåg mellan modellens beräkningar och uppmätta fältvärden 
visade det sig att modellen (som väntat) överskattar spårtillväxten. Som tidigare 
nämnts verkar trafikens sidolägesfördelning vara större än vad som antagits i 
modellen. Standardavvikelser från mätningar i slutet av 1980-talet har legat till 
grund för beräkningsprogrammet för spårdjup. I modellen är trafikens 
sidolägesfördelning baserad på trafikmätningar på ett antal objekt av olika 
kategorier (motorväg, 13m, 9m, 7m o.s.v.) som sedan ligger till grund för de 
värden på standardavvikelser som finns i modellen.

För sträckorna som ursprungligen togs ut för uppföljning och validering av 
slitagemodellen (Alingsås, Ytterby och Forsbäck) är överensstämmelsen mellan 
mätvärden och modellen relativt bra. För dessa objekt går dock inte initialslitaget 
att jämföra eftersom de var ett år gamla då uppföljningen startade.

Inverkan av kallt vinterklimat -  jämförande mätningar i Norrbotten
Under vintern 1998/99 genomfördes mätningar av dubbslitaget på två objekt i 
norra Sverige utanför Luleå. Mätningarna genomfördes för att undersöka 
modellens giltighet för stränga vinterförhållanden samt att få erfarenhet om hur 
stort slitaget från dubbade fordon var i nordligaste Sverige. Objekten som 
undersöktes var:

• Rv 97, Luleå-Boden- ABT 16/B85
- ÅDT 6030 (1998)
- Kulkvarnsvärde 12,0 (slipvärde 2,35)

• E4, Ersnäs (söder om Luleå)- ABS 11/B180
- ÅDT 8060 (1998)
- Kulkvarnsvärde 5,8

Resultaten från mätningarna i fält samt en enklare jämförelse mellan modellen 
och fältmätningarna gjordes. Resultaten redovisas i figurerna 30-31.

Figur 30 Medelavnötningen för objekt i Norrbotten. 
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Figur 31 Spårbildning relaterad till dubbtrafiken, objekt i Norrbotten. 

Kommentarer

Vid fältmätningarna erhölls nästan dubbelt slitage jämfört med beräkningarna i 
modellen. Uppföljningen omfattar dock endast en vinter och enligt uppgift från 
Vägverket, Region Norr var vintern extremt svår (ingen normal vinter) med 
onormalt låga temperaturer. Beläggningarna som var flera år gamla uppvisade 
SPS-tal på 10 (ABS 11) och 19 (ABT 16) gram per dubbat fordon och kilometer. I 
södra Sverige låg SPS-talen för ABS med kvartsit och porfyr mellan 2 och 6 
under samma tid. Ett onormalt stort slitage observerades över hela Norrbotten 
enligt Vägverket, Region Norr. De vägar som undersöktes saltades under en del 
av vintern (i början och slutet). Vägbanan bedömdes ligga öppen från snö och is 
under en stor del av vintern (kall snö blåser av vägen). Förnyade mätningar 
rekommenderas och en korrigeringsfaktor bör tas fram om liknande resultat 
erhålls vid fler mätningar.

Slitaget var också oväntat stort med tanke på trafikvolymen. Ett slitstarkare 
stenmaterial vore sannolikt effektivt på de mest trafikerade vägarna runt Luleå 
och eventuellt även på andra högtrafikerade vägar i norra Sverige.
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Kommentarer och rekommendationer efter valideringen av 
slitagemodellen
Vid en jämförelse mellan resultaten från en prognosmodell och uppmätta värden 
påverkas utfallet av kvaliteten på de indata som används i modellen, 
tillförlitligheten i de beräkningsprogram som ingår i modellen och av kvaliteten 
på fältmätningarna. En försvårande faktor i detta sammanhang är de låga 
slitagevärdena som uppmätts på senare år genom de extremt slitstarka 
beläggningar som används på högtrafikerade vägar i kombination med allt 
skonsammare dubbdäck. När slitaget närmar sig tiondels millimeter blir 
mätnoggrannheten av större betydelse och variationer i beläggningen blir också 
mer utslagsgivande. Även kvaliteten på alla de data som beskriver beläggningens 
sammansättning och egenskaper, trafikvolymen i det aktuella körfältet, 
dubbanvändningen, hastigheten, trafikens sidolägesfördelningen med mera får en 
större betydelse vid allt mindre slitage. Detta har i viss mån försvårat en helt 
korrekt bedömning av slitagemodellen.

Den nuvarande slitagemodellen stämmer väl överens med slitaget från vägen men 
vissa förändringar anses nödvändiga, delvis beroende på att betingelserna ändrat 
sig sedan modellen utvecklades i början av 1990-talet. Spårtillväxten (lutningen 
på kurvan) stämmer mycket väl överens med vad som erhållits på vägen. Även 
slitagets storlek per dubbat fordon överensstämmer bra mellan modellen och 
vägen. Valideringen har dock visat att en del förändringar och förbättringar kan 
göras utifrån det material som tagits fram. I vissa fall behövs kompletterande 
mätningar innan vissa korrigeringar vidtas eller modellen utvecklas för nya 
användningsområden (Prall och strängt vinterklimat). Valideringen visade att:

• modellen underskattar initialslitaget -  en korrigering kan göras utifrån de 
resultatet som erhållits

• slitagefaktorn i modellen behöver korrigeras på grund av relativt minskat 
slitage - en korrigering kan göras utifrån de resultatet som erhållits

• modellen verkar överskatta spårbildningen enligt de standardavvikelser som 
erhållits vid valideringsarbetet, förnyade sidolägesmätningar rekommenderas, 
eventuellt kan en höjning av standardavvikelserna göras redan nu

• modellen verkar inte beskriva slitaget i strängt vinterklimat på ett rimligt sätt, 
en korrigering för klimatet i nordligaste Sverige verkar vara nödvändig - fler 
mätningar anses dock behövas innan en faktor kan bestämmas

Som ett alternativ till uppgifter om stenhalt, stenstorlek och kulkvarnsvärde vilka 
beskriver beläggningens slitstyrka kan Prallslitage (Prallvärde) användas som 
indata i modellen. Prov kan då tas på vägen istället för som nu uppgifter om 
slitlagret hämtade från kvalitetskontrollen eller arbetsreceptet. Variationerna kan 
vara stora i beläggningen när det gäller materialsammansättningen och 
stenmaterialets kvalitet.

En fortsatt validering behövs dels för att korrigera slitagefaktorn, dels behöver 
trafikens sidolägesfördelning för olika vägkategorier ses över. Det är möjligt att 
det markant minskade beläggningsslitaget påverkat trafikens sidoläge på vägen 
under senare år. Inga tydliga slitagespår kunde observeras på flera av de sträckor 
som ingick i uppföljningen. På motorvägar brukar dock trafiken följa 
linjemarkeringen men sannolikt föreligger vissa skillnader från väg till väg och
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även inom samma väg (t ex fordon byter körfält och omgivningen varierar). 
Förnyade mätningar av trafikens sidolägesfördelning med hjälp av kablar 
rekommenderas (VTI har en metod för detta) därför.

Vid mätning av slitaget görs laserprofileringar höst och vår. Från de två 
mätningarna tas avnötningsprofilen fram. Skelettasfalt får en taggig kurva på 
grund av den höga makrotexturen och denna förstärkts också om stenlossning 
förekommer. Maximala spårdjupet tas fram manuellt från avnötningskurvan 
genom att en linje läggs mellan ryggarna och avståndet mellan linjen och 
spårbotten mäts. För att inte makrotexturen (ytskrovligheten) skall påverka 
spårdjupet läggs en rakare kurva in (ungefärlig medelvärdesbildning per 10 cm) i 
den taggiga, uppmätta profilen. Detta görs för hand eftersom ”spikar” och 
”dippar” annars kan få en alltför stor inverkan på medelvärdet. När spårslitaget är 
litet (0,4-0,6 mm) som fallet varit på flera av kontrollsträckorna får texturen en 
större inverkan på resultatet och det kan vara svårt att exakt placera linjen som 
beskriver spårbotten. Om den placeras någon tiondels millimeter fel får detta 
förhållandevis stor inverkan på den ackumulerade spårtillväxten. Metodiken bör 
ses över och medelvärdesbildningen av profilen kan kanske göras med hjälp av 
matematisk modell istället för manuellt som nu.

För att fånga upp effekterna av de nya däcken rekommenderas försök i 
provvägsmaskinen med representativa däck och några olika beläggningsmaterial 
och asfalttyper eller att provplattor läggs ut i fält på några objekt. Försök i PVM 
går relativt fort medan fältförsök beskriver den situationen på vägen där typen av 
däck och även konditionen på däcken kan variera. De tidigare försöken gav dock 
en bra korrelation mellan PVM och vägen.

Antalet objekt som följs upp bör vara färre än nu men samtidigt bör stor 
noggrannhet läggas på insamlingen av data om beläggning, trafik, hastighet mm. 
Objekten bör spridas inom södra och mellersta Sverige. För att studera klimatets 
inverkan (främst sträng vinter) bör ett par sträckor följas upp i norra Norrland. Det 
är av stor vikt att trafikvolymen är stor på kontrollobjekten men sträckor där 
köbildning kan befaras bör undvikas. Fler mätlinjer behövs också vid varje 
kontrollsträcka.

En ny version av slitagemodellen kommer att ges ut under hösten 2000 med 
korrigeringar för initialslitage, slitagefaktorn och eventuellt ändringar vid 
spårdjupsberäkningen.
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Indata till slitagemodellen vid validering
Faktorer för validering av slitagefaktorn och standardavvikelsen

Insättning av tabellens indata till modellen för resp. vinter och objekt gav ett värde på medelavnötningen (styrs av slitagefaktorn) 
och spårtillväxt (styrs av standardavvikelsen).
Värdet på slitagefaktorn och standardavvikelsen korrigerades sedan till dess att modellen gav samma värde som fältmätningarna 
På detta vis syns om slitagefaktorn hade förändrats.

Objekt Sträcka Typsektion Hastighet ADTkörfält Slitageperiod Dubbanclel Stenhalt Största Kul kvarn
skyltad uppmätt 1) 96/97 97/98 98/99 96/97 97/98 98/99 >4mm sten

E6, Abro-Kallebäck 1 mv 90 86 15282 172 157 - 49 52 - 70 16 6
3 mv 90 86 172 157 - 70 16 6
5 mv 90 86 172 157 - 70 16 6
7 mv 90 86 172 157 - 70 16 6
8 mv 90 86 172 157 - 70 16 5

10 mv 90 86 172 157 - 70 20 6
Länna väg 73 1 mv 110 100 7859 140 180 179 60 60 66 73 16 5,5

2 mv 110 100 7859 140 180 179 73 16 4,5
3 mv 110 100 7859 140 180 179 73 16 4,5

Borg E4 1 mv 110 104 7735 170 180 180 57 57 66 72 16 3,6
2 mv 110 104 7735 170 180 180 72 16 3,6

Alingsås E20 1 mv 90 96 6091 136 157 180 49 52 60 74 16 5,6
Ytterby väg 168 1 7m 70 76 7610 138 165 180 49 52 60 75 16 5,5
Huvden väg 190 1 7m 90 90 1263 138 164 - 49 52 - 76 16 10,7
Forsbäck väg 940 1 6m 70 71 5611 138 164 180 49 52 60 75 11 5,2
Kungälv E6 1 mv 110 96 12409 135 158 - 49 52 - 75 16 5,5
Rv 97, Luleå 1 13m 90 - 3015 - - 180 - - 90 55 16 12
E4, Luleå 1 13m 90 - 4030 - - 180 - - 90 70 11 5,8

1) Värdet på trafikmängden är uppräknat med 3% (uppskattad trafikökning) till utvärderingen av slitagefaktorn vintern 1999/2000. Värdet som framgår av 
tabellen är ej uppräknat!

Bilaga 
1 

1 
(6)



Uppmätta värden på dubbslitage under uppföljningsperioderna
Objekt Sträcka Medelavnötninqi, mm

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 Summa
E6, Åbro-Kallebäck 1 0,86 0,61 0,54 0,7 0,62 0,6 0,66 0,61 - 5,20

3 0,78 0,45 0,6 0,71 0,57 0,67 0,7 0,58 - 5,06
5 0,8 0,53 0,56 0,68 0,57 0,63 0,71 0,63 - 5,11
7 0,74 0,53 0,53 0,59 0,47 0,55 0,59 0,46 - 4,46
8 0,82 0,42 0,6 0,55 0,42 0,47 0,55 0,44 - 4,27
10 0,84 0,52 0,56 0,64 0,51 0,58 0,64 0,57 - 4,86

Länna väg 73 1 - 1,22 0,42 0,54 0,35 0,60 3,13
2 - 0,83 0,35 0,38 0,07 0,25 1,88
3 - 1,02 0,3 0,3 0,21 0,20 2,03

Borg E4 1 - 0,86 0,25 0,34 - 0,27 0,37 0,34 2,43
2 - 1,09 0,26 0,36 - 0,27 0,24 0,41 2,63

Alingsås E20 1 - 0,42 0,20 0,42 1,04
Ytterby väg 168 1 - 0,24 0,36 0,30 0,90
Huvden väg 190 1 - 0,17 0,20 - 0,37
Forsbäck väg 940 1 - 0,15 0,11 0,31 0,57
Kungälv E6 1 - 0,29 0,26 - 0,55

Objekt Sträcka Spårslitaqe, mm
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 Summa

E6, Åbro-Kallebäck 1 2,04 1,1 1,2 1,5 1,3 1,4 1,5 1,7 - 11,74
3 1,7 0,8 I 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 - 10,90
5 1,78 0,9 1,2 1,4 1,3 1,4 1,7 1,8 - 11,48
7 1,63 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,5 1,4 - 9,93
8 1,76 0,7 1 1,1 0,8 1,2 1,4 1,5 - 9,46
10 1,92 0,8 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 - 10,12

Länna väg 73 1 - 1,5 0,7 1,1 0,9 1,00 5,20
2 - 1,1 0,6 0,7 0,3 0,40 3,10
3 - 1,3 0,5 0,6 0,5 0,40 3,30

Borg E4 1 - 1,6 0,7 0,5 - 0,6 0,5 0,70 4,60
2 - 1,7 0,6 0,4 - 0,5 0,4 0,70 4,30

Alingsås E20 1 0,7 0,7 0,60 2,00
Ytterby väg 168 1 0,4 0,7 0,50 1,60
Huvden väg 190 1 0,4 0,4 0,80
Forsbäck väg 940 1 0,4 0,7 0,60 1,70
Kungälv E6 1 0,7 1,0 1,70



Antal mät-dygn och dubbanvändning under uppföljningstiden
Objekt Sträcka Antal daqar

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 Summa Medel
E6, Åbro-Kallebäck 1 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256 157

3 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256 157
5 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256 157
7 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256 157
8 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256 157
10 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256 157

Länna väg 73 1 - 154 152 140 180 179 805 161
2 - 154 152 140 180 179 805 161
3 - 154 152 140 180 179 805 161

Borg E4 1 - 179 180 180 - 170 180 180 1069 178
2 - 179 180 180 - 170 180 180 1069 178

Alingsås E20 1 - 136 157 180 473 158
Ytterby väg 168 1 - 138 165 180 483 161
Huvden väg 190 1 - 138 164 - 302 151
Forsbäck väg 940 1 - 138 164 180 482 161
Kungälv E6 1 - 135 158 - 293 147

Objekt Sträcka Dubbanvändninq, % Totalt Andel lättvikt
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 av ÄDT totalt uppföljning

E6, Åbro-Kallebäck 1 37 26 27 46 35 52 49 52 60 0,408 0,482
3 37 26 27 46 35 52 49 52 60
5 37 26 27 46 35 52 49 52 60
7 37 26 27 46 35 52 49 52 60
8 37 26 27 46 35 52 49 52 60
10 37 26 27 46 35 52 49 52 60

Länna väg 73 1 45 57 60 60 66 0,579 0,800
2 45 57 60 60 66
3 45 57 60 60 66

Borg E4 1 37 44 45 - 57 59 66 0,513 0,659
2 37 44 45 - 57 59 66

Alingsås E20 1 49 52 60 0,542 0,948
Ytterby väg 168 1 49 52 60 0,541 0,948
Huvden väg 190 1 49 52 - 0,506 0,912
Forsbäck väg 940 1 49 52 60 0,541 0,948
Kungälv E6 1 49 52 - 0,506 0,911
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Beräkning av antal dubbade fordon och slitageperiod

Objekt Sträcka Antal daqar
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 Summa

E6, Åbro-Kallebäck 1 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256
3 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256
5 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256
7 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256
8 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256
10 132 147 166 150 162 170 172 157 - 1256

Länna väg 73 1 - 154 152 140 180 179 805
2 - 154 152 140 180 179 805
3 - 154 152 140 180 179 805

Borg E4 1 - 179 180 180 - 170 180 180 1069
2 - 179 180 180 - 170 180 180 1069

Alingsås E20 1 - 136 157 180 473
Ytterby väg 168 1 - 138 165 180 483
Huvden väg 190 1 - 138 164 - 302
Forsbäck väg 940 1 - 138 164 180 482
Kungälv E6 1 - 135 158 - 293

Objekt Sträcka Dubbanvändninq, % ÅDT Totalt antal under uppfölininqen Andel
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 fordon dubbade fordon fordon med lättviktsdubb lättdubb

E6, Åbro-Kallebäck 1 0,37 0,26 0,27 0,46 0,35 0,52 0,49 0,52 - 15282 19194192 7822856 3767258 0,482
3 0,37 0,26 0,27 0,46 0,35 0,52 0,49 0,52 - 15282
5 0,37 0,26 0,27 0,46 0,35 0,52 0,49 0,52 - 15282
7 0,37 0,26 0,27 0,46 0,35 0,52 0,49 0,52 - 15282
8 0,37 0,26 0,27 0,46 0,35 0,52 0,49 0,52 - 15282
10 0,37 0,26 0,27 0,46 0,35 0,52 0,49 0,52 - 15282

Länna väg 73 1 0,45 0,57 0,60 0,60 0,66 7859 6326495 3662923 2931753 0,800
2 0,45 0,57 0,60 0,60 0,66 7859
3 0,45 0,57 0,60 0,60 0,66 7859

Borg E4 1 0,37 0,44 0,45 - 0,57 0,59 0,66 7735 8268715 4241333 2794988 0,659
2 0,37 0,44 0,45 - 0,57 0,59 0,66 7735

Alingsås E20 1 0,49 0,52 0,60 6091 2881043 1561001 1479821 0,948
Ytterby väg 168 1 0,49 0,52 0,60 7610 3675630 1989406 1886489 0,948
Huvden väg 190 1 0,49 0,52 - 1263 381426 193113 176032 0,912
Forsbäck väg 940 1 0,49 0,52 0,60 5611 2704502 1463910 1388027 0,948
Kungälv E6 1 0,49 0,52 - 12409 3635837 1840379 1676208 0,911
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Jämförelse av erhållna värden i fält mot vad modellen ger med aktuella 
parametrar på mätperiod, trafik, dubbfrekvens mm

Mätning i fält, mm Enligt modell
Objekt Sträcka Antal år Mätstart Antal mätdygn Dubbfrekvens Andel lättviktsdubb Medelavnötn. Spårslitage Per år

år totalt totalt, % totalt, % Totalt per år Totalt per år Medelavn. Spårdjup livslängd
E6, Åbro-Kallebäck 1 8 0 1256 0,408 0,482 5,20 0,65 11,74 1,47 0,51 1,60 7

3 8 0 1256 5,06 0,63 10,90 1,36 0,51 1,60 7
5 8 0 1256 5,11 0,64 11,48 1,44 0,51 1,60 7
7 8 0 1256 4,46 0,56 9,93 1,24 0,51 1,60 7
8 8 0 1256 4,27 0,53 9,46 1,18 0,44 1,40 9
10 8 0 1256 4,86 0,61 10,12 1,27 0,38 1,20 10

Länna väg 73 1 5 0 805 0,579 0,800 3,13 0,63 5,20 1,04 0,40 1,30 10
2 5 0 805 1,88 0,38 3,10 0,62 0,33 1,10 12
3 5 0 805 2,03 0,41 3,30 0,66 0,33 1,10 12

Borg E4 1 6 0 1069 0,513 0,659 2,43 0,41 4,60 0,77 0,28 0,90 14
2 6 0 1069 2,63 0,44 4,30 0,72 0,28 0,90 14

Alingsås E20 1 3 1 473 0,542 0,948 1,04 0,35 2,00 0,67 0,22 0,70 18
Ytterby väg 168 1 3 1 483 0,541 0,948 0,90 0,30 1,60 0,53 0,21 0,50 27
Huvden väg 190 1 2 1 302 0,506 0,912 0,37 0,19 0,80 0,40 - - -

Forsbäck väg 940 1 3 1 482 0,541 0,948 0,57 0,19 1,70 0,57 0,20 0,60 22
Kungälv E6 1 2 1 293 0,506 0,911 0,55 0,28 1,70 0,85 - - -
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Beräkning av vad modellen ger för på initialslitage på objekten

Initialslitaget för medelavnötningen år 1 beräknades genom att sätta in ÅDT 300 000,
1 dygn, 100%dubb (0% lätt) och 1 beräkningsår i modellen.

Spårdjupet efter 1 år beräknades genom att använda de sanna indata för varje objekt i 
modellen men beräkna på 1 år. Totalt spårdjup efter 1 år är värdet på 
spårtillväxten år 1 inkulsive initialslitaget.

Initialslitage
Objekt Sträcka Medelavnötning Spår år 1

mm mm
E6, Åbro-Kallebäck 1 0,2 2,1

3 0,2 2,1
5 0,2 2,1
7 0,2 2,1
8 0,17 1,8
10 0,14 1,6

Länna väg 73 1 0,17 1,8
2 0,15 1,5
3 0,15 1,5

Borg E4 1 0,15 1,3
2 0,15 1,3

Alingsås E20 1 Ej initialslitage -

Ytterby väg 168 1 Ej initialslitage -

Forsbäck väg 940 1 Ej initialslitage -
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