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Förord 
För att undersöka beläggningsslitaget från dubbtrafiken har mätningar utförts 
under vintern 2004/2005. Under 1980- och 1990-talen gjordes regelbundna 
inventeringar av dubbslitaget (se litteraturlistan).  

Uppdraget har finansierats av Vägverket, huvudkontoret i Borlänge. 
Kontaktman har varit Thomas Winnerholt, Vägavdelningen. Provsträckorna har 
valts ut i samråd med Vägverket Region Stockholm (Håkan Jonsson). Från VTI:s 
sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare och ansvarat för undersökningen. 
Vid uppdateringen av slitagemodellen har Lars-Göran Wågberg, VTI, medverkat. 
Mätningarna och beräkningarna har utförts av Håkan Carlsson och Nils-Gunnar 
Göransson på VTI. 
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Undersökning av dubbslitaget vintern 2004/2005 och validering av VTI:s 
slitagemodell 
 
av Torbjörn Jacobson 
VTI 
581 95 Linköping 
 
 

 
Sammanfattning 
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, största stenstorlek och andelen grovt 
stenmaterial visade sig ha stor betydelse för beläggningens nötningsresistens och 
en rad mycket slitstarka beläggningstyper utvecklades. 

Vintern 2004/2005 utfördes slitagemätningar på ett antal utvalda 
kontrollsträckor i Stockholmsregionen. Syftet med undersökningen är att se om 
beläggningsslitaget förändrats under senare år och utifrån uppmätta slitagedata i 
fält validera slitagemodellen. Några andra förändringar kommer också att införas i 
den nya slitagemodellen, t.ex. skall Prallslitage kunna användas som indata för att 
beskriva beläggningens nötningsresistens och SPS skall kunna beräknas utifrån 
data om slitaget, trafiken och vägen. SPS (specifika slitaget) anger i gram hur 
mycket material som ett dubbat fordon (två axlar) sliter bort per km väg. VTI:s 
slitagemodell är framtagen för prognostisering av dubbslitaget. Modellen innebär 
att beställaren kan optimera valet av beläggning efter de förutsättningar som råder 
för det aktuella objektet. I modellen kan den årliga spårtillväxten som orsakats av 
dubbtrafiken, spårprofilen tvärs vägen och årskostnaden för beläggningsslitaget 
beräknas. Resultaten från mätningarna vintern 2004/2005 visar att de beräknade 
värdena från modellen mycket väl stämde överens med de uppmätta i fält.  

Undersökningen av asfaltbeläggningarna i Stockholmsområdet pekar mot att 
beläggningsslitaget från dubbtrafiken relativt sett (per dubbat fordon och km) ökat 
på senare tid. En orsak är att asfaltbeläggningarna inte längre proportioneras med 
lika hög andel av slitstarka stenmaterial som tidigare. Den nyligen införda CEN-
standarden i Vägverkets tekniska anvisningar för asfaltbeläggningar innebär 
sannolikt att slitaget kommer att öka ytterligare, under förutsättning att 
dubbanvändningen och trafikvolymen är oförändrad, eftersom kravet på 
stenmaterialets (ballasten) slitstyrka mildrats.  

Dubbanvändningen i Stockholm var under vintern (november–april) 57 %. Det 
är något lägre än i slutet av 1990-talet. 
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1 Bakgrund och syfte 
VTI:s årliga uppföljningar av provvägar och kontrollsträckor från 1990-talet 
visade att det relativa beläggningsslitaget (slitaget i gram per dubbat fordon, SPS-
talet) från dubbade fordon successivt minskade under denna tid. Orsaken var dels 
att skelettasfalt med slitstark specialsten började användas på det högtrafikerade 
vägnätet, dels att de äldre ståldubbade däcken ersattes med mer skonsamma däck 
med lättviktsdubbar. Effekterna av lättviktsdubbens införande framgår av figur 1. 
Det minskade spårslitaget innebar i många fall flerdubblad livslängd för 
slitlagerbeläggningarna. Samtidigt som beläggningarna blev mera slitstarka och 
dubbarna mera skonsamma ökade dubbanvändningen i södra Sverige. I figur 2 ges 
ett exempel från Göteborg på hur dubbanvändningen utvecklades under 1990-
talet. 
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Figur 1 Utvecklingen av relativa slitaget på en skelettasfalt med kvartsit i 
Göteborg (E6) under 1990-talet. 
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Figur 2 Andelen fordon med dubbade däck i Göteborgsområdet 1990–2000. 
Värdena avser dubbfrekvensen under november–april.  
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Från början fokuserades verksamheten på VTI kring provvägar där syftet var att 
studera olika materialparametrars inverkan på dubbavnötningen, t.ex. sten-
materialkvalitet, stenstorlek, stenhalt och typ av bindemedel. Främst stenmaterial-
kvaliteten, maximala stenstorleken och andelen grovt stenmaterial visade sig ha 
stor betydelse för beläggningens nötningsresistens. Skelettasfalt med högkvali-
tativt stenmaterial visade sig vara den slitstarkaste beläggningstypen. Vid denna 
tid utvecklades även provningsmetoder för slitagestudier, t.ex. Kulkvarn, Prall, 
PVM och laserbalken. 

I mitten av 1990-talet utvecklades VTI:s slitagemodell som är framtagen för 
prognosering av dubbslitaget. Modellen har sedan slutet av 1990-talet använts av 
både entreprenörer och beställare 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 
regelbundet uppdateras med färska slitagedata.  

På senare år kan slitaget ha ökat pga. att slitlager med mindre stenstorlek blivit 
allt vanligare. Skelettasfalt är inte heller det naturliga valet på högtrafikerade 
vägar nu när dubbdäcken är mindre aggressiva för asfalten. På en del håll har 
ortens material ersatt den mycket slitstarka specialstenen (kvartsit, porfyr). 
Genom ”smart” krossningsteknik och selektivt uttag i täkterna kan ortens material 
få relativt låga kulkvarnsvärden. Det är dock tveksamt om kvaliteten är lika jämn 
som för specialsten eftersom många lokala täkter består av inhomogena material. 
Nyligen har kraven på slitstyrka sänkts genom den nya CEN-standarden som 
infördes 2004. Numera när specialsten används är det vanligt att den blandas med 
ortens material så att den precis klarar gränsvärdena. Många av de kvartsiter men 
främst porfyrer som tidigare användes hade kulkvarnsvärden långt under 6. 

En annan faktor som kan ha påverkat slitstyrkan hos beläggningarna är en allt 
högre grad av asfaltåtervinning. Det är i detta sammanhang viktigt att 
returasfalten innehåller högkvalitativt stenmaterial om återvinningsmassan skall 
användas på högtrafikerade vägar. Detta kräver i sin tur god sortering av 
returasfalten i mellanupplaget. 

Andra faktorer till ökat slitage är allt mer trafik i kombination med hög 
dubbanvändning (vinterdäckslagen har förlängt dubbsäsongen). Förändringar i 
däckens profil, ringtryck, bilarnas vikt, dubbens vikt och utformning samt 
hastigheten är andra faktorer som påverkar dubbslitaget, både negativt och 
positivt. Enligt en finsk studie från 2004 där olika faktorer kopplade till trafik, 
fordon och däck kartlagts (de som beskrivs ovan) beräknas dubbslitaget på grund 
av detta öka med ungefär 3 procent den närmaste tiden.  

Ett ökat slitage medför också mera slitagedamm, vilket inte är bra för miljön, 
speciellt i storstäderna.  

Syftet med denna undersökning är att se om beläggningsslitaget förändrats 
under senare år samt validera och modifiera slitagemodellen.  
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2 Mätmetod för dubbavnötning 
Dubbavnötningen 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. 

 

 
Bild 1 VTI:s laserprofilometer för avnötningsmätning. 

 
 

3 SPS-tal 
SPS-talet anger i gram hur mycket material som ett dubbat fordon (två axlar) sliter 
bort per km väg. SPS-talen skall uppfattas som ungefärliga och inte absoluta 
värden på slitaget beroende på att trafikdatan och dubbfrekvensen alltid är något 
osäkra i dessa sammanhang. SPS-talet påverkas förutom av trafikdatan också av 
hastigheten, vilket försvårar direkta jämförelser mellan olika objekt. I denna 
undersökning var dock den skyltade hastigheten 110 km/tim för samtliga 
mätobjekt. SPS-talet definieras och beräknas enligt följande: 
 
Definition: 

 
- bortsliten mängd beläggning uttryckt i ton och 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 
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Beräkning: 
 
   medelavnötning (mm)*2*körfältsbredd (m)*skrymdensitet (kg/dm³) 
SPS = ----------------------------------------------------------------------------------- *106

 antal dubbade fordon under mätperioden 
 
 Antal dubbade fordon = antal personbilar * dubbfrekvens * antal mätdygn 
 
 
 Antal personbilar = ÅDTtotal * fördelning mellan tunga och lätta fordon * 

fördelning mellan körfält 

 

 

Med utgångspunkt från avnötningsmätningarna och insamlad trafikdata har 
beläggningarnas SPS-tal beräknats. Dubbfrekvensen kommer från besiktningar av 
fordon på IKEA:s parkeringsplats i Skärholmen, Stockholm.  

 
 

4 VTI:s prognosmodell för dubbslitage 
VTI:s datoriserade prognosmodell för dubbslitage beskriver storleken av 
slitlagerbeläggningars slitage och den spårutveckling som fordon med dubbade 
däck åstadkommer. Modellen används av Vägverket och entreprenörer som stöd 
vid val av beläggningar. 

Modellen är 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 med avseende på dubbslitaget 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 

• 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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Prognosmodellen består huvudsakligen av tre delar: 
 
1. en delmodell som beräknar hur stort slitaget blir per antal dubbade fordon 
2. en delmodell som beräknar hur slitaget fördelas över körfältets bredd 

(slitageprofil) 
3. en delmodell som beräknar exempelvis årskostnaden utifrån använda 

material och beräknad livslängd. 
 

Slitagemodellen validerades senast mot mätresultat från vintrarna 1997/1998, 
1998/1999 och 1999/2000 (VTI notat 8-2000). Resultaten från fältmätningarna 
stämde väl överens med de beräknade värdena enligt modellen men vissa 
förbättringar eller kontroller föreslogs: 

• modellen underskattade initialslitaget 
• slitagefaktorn i modellen måste korrigeras efter rådande förhållanden. 

Under 1990-talet minskade det relativa slitaget år från år på grund av att 
andelen fordon med skonsammare däck ökade (korrigering av 
slitagefaktorn är ett av syftena med denna undersökning) 

• modellen verkade överskatta spårbildningen enligt de standardavvikelser 
(trafikens sidolägesfördelning) som erhållits vid valideringen. Förnyade 
sidolägesmätningar på vägen rekommenderades 

• modellen verkade inte beskriva slitaget i strängt vinterklimat på ett rimligt 
sätt. En korrigering för klimatet i nordligaste Sverige är nödvändig 
(erfarenheter från en utredning i Region Norr) om modellen även skall 
användas där (för närvarande gäller den för södra och mellersta Sverige. 

 
4.1 Förslag till förändringar och förbättringar av modellen 
Med åren som gått efter den senaste valideringen har förutsättningarna för 
beläggningsslitaget förändrats på många punkter. Det finns även önskemål om att 
slitagemodellen skall innehålla fler möjligheter beträffande indata och prognoser. 
Under 2004–2005 kommer därför slitagemodellen att kompletteras och även 
valideras mot nya slitagedata. 

Följande kompletteringar är aktuella: 
• Validering av slitagefaktorn (faktorn som beskriver slitagets storlek) 
• Validering av storleken på initialslitaget 
• I den svenska versionen ta bort uppgiften om andelen lättviktsdubb 
• Modellen skall kunna beräkna SPS (SPecifikt Slitage), bl.a. med tanke på 

bedömning av partikelalstring m.m. 
• Eventuellt görs en ändring i indelning i regioner eller klimatzoner 
• Modellen skall täcka in 2+1 eller 1+1 vägar 
• Pralldata skall kunna utgöra indata i modellen. 

 
Slitagemodellen kommer även i fortsättningen att utgöras av kalkylblad i 
Microsoft Excel eftersom det är tämligen enkelt att utveckla och förändra 
modellen i den miljön. 

Längre fram föreslås att trafikens sidolägesfördelning kontrolleras på körfält 
med olika vägbredd så att modellen beräknar spårutvecklingen på ett korrekt sätt. 
En trend är att körfältsbredden minskats ned på många om eller nybyggda vägar.  
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5 Dubbanvändningen i Stockholm 
5.1 Vintern 2004/2005 
En till två gånger per månad har dubbanvändningen kontrollerats på IKEA:s 
parkeringsplats vid Skärholmen. Vid varje tillfälle kontrollerades ca 200 fordon. 
Resultatet framgår av figur 3. 
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Figur 3 Andelen fordon med dubbade däck i Stockholm vintern 2004/2005. 
Medelvärdet avser dubbfrekvensen under november–april.  

 
5.2 Vintrarna 1990–2000 
Som jämförelse redovisas i figur 4 en äldre sammanställning över dubbdäcks-
användningen i Stockholm från åren 1985–2000. 
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Figur 4 Andelen fordon med dubbade däck i Stockholmsområdet 1985–1998. 
Värdena avser medeldubbfrekvensen under november–april.  

 
I början av 1990-talet minskade dubbanvändningen pga. flera i följd milda vintrar.  
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5.3 Typ av dubbdäck 
Under 1990-talet skedde en utveckling mot skonsammare dubbdäck. Lättare 
dubbar (max 1,1 g för personbilsdäck), begränsningar av antalet dubbar i person-
bilsdäck, begränsat dubbutstick (max 1,2 mm för personbilsdäck) samt 
begränsningar av dubbkraften (max 120 N för personbilsdäck) är åtgärder som 
vidtogs. Vägverkets författningssamling från 1996 (VVFS 1996:194) behandlar 
föreskrifter för dubbdäck. 

Enligt försök i VTI:s provvägsmaskin sliter lättviktsdubbarna (ca 1,0 g) 
ungefär hälften mot ståldubben (1,8 g). De resultaten har också verifierats genom 
de årliga uppföljningar som tidigare utfördes på kontrollsträckorna. Idag bör de 
ståldubbade däcken vara borta från fordonsparken eftersom försäljningen 
upphörde under första delen av 1990-talet. På senare år har t.ex. Nokia Tyres sålt 
däck med fyrkantiga dubbar som enligt fabrikanten hade mycket bra isgrepp. Den 
typen av dubbar har inte testats i VTI:s provvägsmaskin. 

 
6 Kontrollsträckor 2004/2005 
I samråd med Vägverket Region Stockholm valdes sex sträckor (beläggningar) ut 
för mätning (tabell 1 och 2). 

 
Tabell 1 Kontrollsträckor på E4 mellan Södertälje och länsgränsen. 
Objekt Riktning Sträcka Slitlager Lagd Entreprenör 
1 K1, syd Efter avfart E20 ABS16 70/100 2004 Kvalitetsasfalt 
2 K1, syd Pershagen ABS16 70/100 2002 Skanska 
3 K1, syd Innan avtag. Järna ABS16 70/100 2003 Kvalitetsasfalt 
4 K1, syd Järna–länsgränsen Novachip16 2002 Skanska 
 
Tabell 2 Kontrollsträckor på E18 mellan Jakobsberg och Stäket. 
Objekt Riktning Sträcka Slitlager Lagd Entreprenör 
5 K1, väst Jakobsberg–Kallhäll ABS16 B85 2000 Sandahls 
6 K1, väst Kallhäll–Stäket ABS16 70/100 2002 Sandahls 

 

VTI notat 36-2005 11 



Objekt 1 Objekt 2 
 

 
 
Objekt 3 Objekt 4 

   
 

Objekt 5 Objekt 6 

   
 
Enligt fotona verkar slitlagren på objekt 2, 3 och 5 innehålla röd porfyr (typ 
Älvdalen). Slitlagret på objekt 2 liknar den typ av ABS16-beläggningar med röd 
porfyr som användes i Stockholmsområdet under senare delen av 1990-talet. 
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6.1 Uppgifter om beläggningsmassan 
Följande asfaltdata har hämtats från entreprenörernas arbetsrecept: 

 
Tabell 3 Beläggningsdata från arbetsrecept. 
Objekt Kulkvarns-

värde 
Bind.halt 
% 

Stenhalt 
>4 mm, % 

Inblandning av 
asfaltgranulat, % 

1 6,1 (11–16) 6,3 74 20 
2 5,8 (8–11) 5,8 75 – 
3 <6 (11–16) 6,3 74 15 
4 6 (11–16) – 65 – 
5 4,6 (11–16) 6,3 73 <20 
6 4,6 (11–16) 6,1 73 <20 

 
 

6.2 Trafikdata 
Trafikdatan (tabell 4) har erhållits från Vägverket Konsult i Stockholm (de gör 
mätningar vart fjärde år). Trafikens fördelning mellan körfälten K1 och K2 har 
genom okulär besiktning kontrollerats på de aktuella mätsträckorna. 

 
Tabell 4 Trafikdata på aktuella mätsträckor. 
Objekt ÅDTtotal ÅDTtotal

personbilar

Fördelning 
mellan 
K1/K2 

ÅDT 
personbilar

mätsträcka

Dubb-
frekvens 
% 

ÅDTdubbade 
personbilar 

mätsträcka

1 30 550 27 650 60/40 8 295 57 4 728 
2 27 032 24 271 65/35 7 888 57 4 496 
3 27 032 24 271 65/35 7 888 57 4 496 
4 22 420 19 850 70/30 6 948 57 3 960 
5 33 730 30 610 60/40 9 183 57 5 234 
6 28 420 26 350 65/35 8 564 57 4 881 
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7 Uppmätt slitage vintern 2004/2005 
Slitagemätningarna utfördes i fyra tvärsektioner per sträcka. En första mätning 
gjordes den 2004-10-29. Den andra mätningen utfördes den 2005-04-28. Från 
avnötningsprofilen har medelavnötningen och maximalt spårdjup beräknats. 
Utifrån trafik- och beläggningsdata samt medelslitaget har SPS-talet beräknats. 
Resultaten framgår av tabell 4. 

 
Tabell 4 Slitagedata från fältmätningar. 
Objekt Medel- 

avnötning 
mm 

Standard 
avvikelse 

Maximalt 
spårdjup 

mm 

SPS-
tal 

1, E4 0,69 0,049 1,86 7,3 
2, E4 1) 0,40 0,073 1,03 4,9 
3, E4 0,70 0,029 1,51 7,8 
4, E4 0,49 0,024 1,34 6,2 
5, E18 0,60 0,050 1,68 5,7 
6, E18 0,58 0,022 1,66 5,9 
1) Den låga avnötningen beror delvis på att sträckan var avstängd en period under vintern för 
reparationer av broar (SPS-talet har korrigerats för detta). 

 
Slitaget påverkas av trafikmängden. Om hänsyn tas till denna ligger det relativa 
slitaget (SPS-talet) mellan 4,9–7,8 gram bortsliten asfalt per km dubbat fordon. 
Enligt recepten förekommer inblandning av asfaltgranulat i fyra av de aktuella 
beläggningarna, vilket kan ha påverkat slitstyrkan i olika grad hos 
beläggningarna. I övrigt har de enligt recepten ungefär likvärdig sammansättning. 
På sträckorna med de lägsta SPS-talen verkar det grövre stenmaterialet ha bättre 
kvalitet enligt okulär besiktning av vägytan (högre andel av högkvalitativ porfyr, 
se fotona).  

Asfaltbeläggningen vid objekt 1 var nylagd under sommaren 2004. 
Avnötningen brukar under första vintern vara något större än följande år pga. 
initialslitaget (ger ca 0,5 mm större spårdjup).  

Avnötningen från dubbtrafiken har förorsakat en spårbildning på 1,0–1,9 mm. 
Förutom skillnader i beläggningens kvalitet och trafikens hastighet kan även 
trafikens sidolägesfördelning påverka spårtillväxten. 

Tidigare undersökningar har inte visat att slitaget med åren försämras pga 
åldring, försämrad beständighet eller strukturell nedbrytning om slitlagret har 
fullgod kvalitet. Därför bör de beläggningar som ingår i denna undersökning vara 
jämförbara trots varierande ålder. Det bör tilläggas att slitageförhållandena på 
motorvägar är ”tuffa” med mycket spårbunden trafik och höga hastigheter. Det 
ger en högre spårtillväxt än på övriga vägnätet.  

De resultat som erhållits vid mätningarna visar att beläggningarna har god 
slitstyrka. De beläggningar som lagts 2000–2002 verkar dock ha bättre slitstyrka 
än de som lagts senare. På senare år har andelen av högkvalitativa 
porfyrbeläggningar (de med stor andel av porfyr) minskat i Stockholmsområdet 
pga poleringsrisken. Numera proportioneras också en ABS-beläggning mot 6 i 
kulkvarnsvärde (lokalt material blandas in i specialsten). Tidigare kunde allt 
grövre stenmaterial i en porfyrbeläggning (75 %) ha ett kulkvarnsvärde mellan  
4–5.  
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8 Har slitaget ökat/minskat på senare år? 
För att kunna jämföra slitaget mellan olika vägar och över tiden brukar SPS-talet 
användas. SPS-talen skall uppfattas som ungefärliga och inte absoluta värden på 
slitaget beroende på att trafikdatan och dubbfrekvensen alltid är något osäkra i 
dessa sammanhang. SPS-talet påverkas förutom av trafikdatan också av 
hastigheten, vilket försvårar mer exakta jämförelser mellan olika vägobjekt.  

Vid mätningarna vintern 2004/2005 låg SPS-talen mellan 5–8 på de undersökta 
slitslagren av typ ABS16 (eller motsvarande beläggning) med kulkvarnsvärden 
lika eller mindre än <6.  

Enligt VTI notat V 132 från 1990 låg SPS-talen mellan 6–10 på skelettasfalt 
med porfyr enligt mätningar från E4, Stockholm enligt mätningar från vintern 
1989/90. Vid denna tidpunkt var dubbdäcken betydligt mer aggressiva för slitaget 
(minst det dubbla) jämfört med dagens lättviktsdubb. Enligt VTI notat 8/93 låg 
slitaget för samma plattor ungefär på motsvarande nivå vintern 1999/93. 

I mitten på 1990-talet erhölls på E6, Göteborg (90 km/tim) SPS-tal på 4–5. Vid 
provvägsförsöket på E18/E20 öster om Örebro erhölls SPS-tal mellan 4–6 på 
ABS16 innehållande kvartsit av god kvalitet (VTI notat 17-1996). Vid denna 
tidpunkt hade lättviktsdubben introducerats på den svenska däcksmarknaden. 
ABS 16 med porfyr på Nynäsvägen i Stockholm (väg 73, Länna, motorväg, 
110 km/tim) erhöll SPS-tal på 4–6 (VTI notat 64-1996).  

I slutet på 1990-talet, när andelen lättviktsdubb blivit betydligt högre, låg SPS-
talen för ABS16 innehållande kvartsit i de grövre fraktionerna på 3–4 på E6, 
Göteborg (VTI meddelande 862). På E4, Norrköping med ABS16, porfyr låg 
SPS-talen på 2-4 och på väg 73, Länna på 2–3. På E18, Jakobsberg erhölls på 
remixad ABS16-beläggning med porfyr SPS-tal på 3. Enligt en inventering i 
Göteborgsområdet (ABS16, kvartsit) på E6, Kungälv låg SPS-talet på 3. 

Sammanställning över utvecklingen av SPS-tal på ABS16 med högkvalitativa 
stenmaterial på motorvägar eller motortrafikled med hastighet av 90 eller 
110 km/tim i Stockholm, Göteborg, Örebro och Norrköping: 

 
 SPS-tal 
1990 6–10 
1995 4–6 
1999 2–4 
2005 5–8 
 

De beläggningar som ingår i undersökningarna mellan 1990–1999 består av 
högkvalitativa stenmaterial i fraktionerna över 4 mm och utgörs av porfyrer från 
Älvdalen eller Adelöv och kvartsiter från Järpås eller Kärr. Kulkvarnsvärdena på 
dessa material ligger mellan 4–5. Exakt var de grövre stenmaterialen i 
beläggningarna från undersökningen vintern 2004/2005 kommer ifrån är okänt 
men vissa av dem innehåller porfyr. Gemensamt är att kulkvarnvärdena enligt 
arbetsrecepten ligger omkring 6 eller i några fall lägre. Inblandat asfaltgranulat 
kan dock ha påverkat slitstyrkan negativt om det grövre stenmaterialet i granulatet 
har sämre slitstyrka (okänt).  

Undersökningen av asfaltbeläggningarna i Stockholmsområdet pekar mot att 
beläggningsslitaget från dubbtrafiken relativt sett (per dubbat fordon och km) ökat 
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på senare tid. En orsak är att asfaltbeläggningen inte längre proportioneras med 
lika hög andel av slitstarka stenmaterial som tidigare. Förklaringen till detta är att 
entreprenörerna numera anpassat det grövre stenmaterialets kvalitet till kraven i 
de tekniska anvisningarna på 6 (numera 7) i kulkvarnsvärde. Det innebär om 
specialsten med kulkvarnsvärde lägre än 6 används blandas det ut med sämre 
material så att blandningen hamnar så när 6 som möjligt. Tidigare så hade många 
av de högkvalitativa beläggningarna en överkvalitet i förhållande till kraven i 
ATB VÄG (låg betydligt under 6 i kulkvarnsvärde) eftersom beställaren, utöver 
kravet på slitstyrka, även ställde krav på vilka täkter eller områden stenmaterialet 
skulle komma ifrån.  

Om inblandat asfaltgranulat har sämre slitstyrka än stenmaterialet kommer det 
att påverka slitstyrkan hos beläggningen negativt.  

En annan orsak till att entreprenören numera undviker alltför slitstark porfyr 
eller alltför hög andel av porfyr i beläggningen är risken för polering. 
Undersökningar har visat (t.ex. VTI notat 6-1999) att friktionen markant kan 
försämras och hamna på låga värden vid intensiv trafik på vägar/gator med utsatt 
läge (ytor där acceleration och retardation är vanligt förekommande) om ABS-
beläggningar med högvärdig porfyr används. Samma undersökning visar också att 
porfyrbeläggningar fungerar bra på gator/vägar med jämn trafikrytmen eftersom 
trafikpoleringen där är betydligt lägre.  

Undersökningen visar således att slitaget vintern 2004/2005 verkar vara större 
än i slutet av 1990-talet. Den nyligen införda CEN-standarden i Vägverkets 
tekniska anvisningar för asfaltbeläggningar innebär sannolikt att slitaget kommer 
att öka ytterligare, under förutsättning att dubbanvändningen är oförändrad, 
eftersom kraven på ballastens slitstyrka mildrats.   

 
 

9 Jämförelse mellan uppmätta värden och 
beräknade enligt VTI:s slitagemodell 

För varje kontrollobjekt har insamlade data avseende beläggning, trafik och väg 
satts in i modellen och slitaget har sedan beräknats. Resultaten framgår av tabell 
5. Som jämförelse har det uppmätta slitaget lagts in i tabellen 
 
Tabell 5 Jämförelse av slitagedata mellan fältmätningar och slitagemodellen. 
Objekt Uppmätta värden Beräknade värden 

 Medel- 
avnötning 

mm 

Maximalt 
spårdjup 

mm 

Medel- 
avnötning 

mm 

Maximalt 
spårdjup 

mm 
1, E4 0,69 1,9 0,64 1) 2,1 1)

2, E4 0,40 1,0 0,40 0,9 
3, E4 0,70 1,5 0,45 1,4 
4, E4 0,49 1,3 0,47 1,5 
5, E18 0,60 1,7 0,55 1,7 
6, E18 0,58 1,7 0,51 1,6 
1) Initialslitaget medräknat  
 
De beräknade värdena stämmer mycket väl överens med de uppmätta från 
kontrollobjekten. De skillnader som finns kan bero på en viss osäkerhet i 
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beläggnings- och trafikdatan. En tendens är dock att medelavnötningen överlag är 
något större i fält än enligt beräkningarna i modellen. Framförallt för objekt 3 är 
slitaget i fält större än vad modellen anger. I arbetsreceptet för den aktuella 
beläggningen anges kulkvarnsvärde på mindre än 6. Enligt okulär besiktning av 
beläggningen verkar stenmaterialet ha sämre kvalitet än angivit (låg halt av 
porfyr, se bilden).  
 
 
10 Förslag till förändringar av slitagemodellen 
Eftersom det beräknade slitaget och det uppmätta stämmer så väl överens behöver 
inga förändringar göras av de faktorer som påverkar uppskattningen av slitaget 
eller fördelningen av slitaget i tvärprofiler. De förändringar som är aktuella är: 

 
• Att typsektionerna (körfältsbredden) utökas för smalare körfält (2+1 vägar 

och extremt smala körfält).  
• Indata för andel lättviktsdubb tas bort. I beräkningarna ingår alltid 100 % 

däck med lättviktsdubb. 
1. SPS-tal (SPecifikt Slitage per km och dubbat fordon). 
2. Bortsliten mängd asfalt per 100 m väg per år 
3. Bortsliten mängd asfalt under beläggningens livslängd. 

 
Som alternativ för att beskriva beläggningen slitstyrka (idag kulkvarnsvärde, 
stenhalt och största stenstorlek) läggs Prallvärdet in i modellen. 

Enligt den förra valideringen från år 1997–2000 ansågs att initialslitaget 
underskattades något och att modellen verkade överskatta spårbildningen. I denna 
undersökning märks inte de tendenserna. Idag är användningen av transporter 
(jeepar, vans, skåpbilar, minibussar) större. Den typen av fordon har något större 
spårvidd och bredare däck än personbilar och bör därför ge något bredare spår. 
Tyngre dubbade fordon ger också ett större slitage än personbilar.  
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