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Undersökning av beläggningsslitaget vintern 2006/2007 i Stockholm 

av Torbjörn Jacobson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
VTI har under lång tid följt upp beläggningsslitaget från dubbdäckstrafiken genom 
provvägar och kontrollsträckor. Vintern 2006/2007 utfördes slitagemätningar på ett 
antal utvalda kontrollsträckor i Stockholmsregionen. Syftet med undersökningen var att 
studera: 

• beläggningsslitaget i tätort (Stockholms innerstad) 

• beläggningsslitaget på relativt nylagda slitlager på infarterna till Stockholm 

• andelen personbilar som använder dubbdäck 

• relevansen hos slitagemodellen för innerstadsgator. 

 

Undersökningen av asfaltbeläggningarna på infarterna i Stockholmsområdet visar att 
beläggningsslitaget från dubbtrafiken relativt sett ökat på senare år. Det innebär att varje 
fordon idag sliter bort mer beläggningsmaterial per kilometer vägbana jämfört med för 
några år sedan. En orsak är att asfaltbeläggningarna inte längre proportioneras med lika 
slitstarkt stenmaterial som tidigare. Detta tillsammans med ökad trafikvolym innebär att 
det totala slitaget från dubbdäckstrafiken som bland annat resulterar i spårbildning har 
blivit större jämfört med början av 2000-talet. Spårbildningen på grund av dubbdäcks-
trafiken vintern 2006/2007 var 2–3 mm. 

Slitaget på infartslederna var cirka 4 gångerr större än på de innerstadsgator som ingick 
i undersökningen. En anledning är att hastigheten är markant lägre på gatorna i inner-
staden. Slitaget på innerstadsgatorna var cirka 2 gram per dubbat fordon och kilometer 
medan slitaget på infartslederna var 5–12 gram. 

Dubbanvändningen i Stockholm var under vintern 2006/2007 (november–april) 57 %. 
Det är oförändrat jämfört med vintern 2004/2005 men något lägre i jämförelse med 
slutet av 1990-talet.  

De beräknade värdena (spårdjupen) enligt slitagemodellen hamnade överlag något lägre 
än de uppmätta på sträckorna från infartslederna. Beräkningarna kan ha påverkats av en 
viss osäkerhet i trafikdatan men tendensen är att slitaget i fält varit större än det för-
väntade enligt modellen. De relativt stora spårdjupen pekar även i denna riktning liksom 
SPS-talen (relativa slitaget). 

Vid tidigare jämförelser mellan mätsträckor och slitagemodellen har 
överensstämmelsen varit bättre. Trenden har dock ibland varit att slitaget i fält varit 
något större än vad som kan förväntas enligt beräkningar med hjälp av modellen som 
förutsätter att beläggningen har fullgod och homogen kvalitet.  

På innerstadsgatorna stämmer de beräknade värdena mycket väl överens med de 
uppmätta från kontrollobjekten. Enligt trafikkontoret i Stockholm har slitlagret på de 
aktuella gatorna mycket bra kvalitet och slitstyrka (bättre än på infartslederna).  
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Investigation of pavement wear of studded tyres in Stockholm during the winter 
2006/2007 

by Torbjörn Jacobson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 

Summary 
VTI has during a considerable time of years monitored the wear from studded tyres 
through full-scale tests and control sections. During the winter 2006–2007, 
measurements of the wear were carried out at several control sections in the region of 
Stockholm. The aim of these measurements was to study: 

• the amount of wear caused by studded tyres on urban streets in Stockholm 

• the amount of wear caused by studded tyres on express ways outside Stockholm 

• the number of private cars using studded tyres 

• the relevance of the wear prediction model when used for urban streets. 

 

The result of the study shows that the wear of the asphalt wearing courses on the 
express ways around Stockholm has increased during the last few years even after 
compensation with respect to the increased amount of traffic. This means that every 
vehicle equipped with studded tyres wears away more material from the surface of the 
asphalt wearing course. One reason for this is that less wearing resistant aggregates 
have been used in the wearing courses on the express ways around Stockholm the last 
few years. Together with an increased amount of traffic it results in deeper wearing ruts 
compared with the winters in the beginning of this century. The rut depth caused by the 
traffic with studded tyres was 2–3 mm in the winter 2006/2007. 

The relative wear on the express ways was approximately four times bigger than the 
wear on the urban streets in Stockholm. One reason is the lower speed on the urban 
streets. The wear on the urban streets was approximately 2 g per passing vehicle and 
kilometre, while the corresponding wear on the express ways were 5–12 g. 

The use of studded tyres in the Stockholm area during the winter 2006/2007 
(November–April) was 57%. That is unchanged compared to the winter 2004/2005 but 
somewhat lower than winters in the end of the nineteen nineties. 

The calculated rut depths according to the wear prediction model were from a general 
point of view somewhat less than the results from the measured control sections from 
the express ways. The calculations can have been influenced by certain insecurity in 
traffic data but the trend still is that the wear on the control sections has been bigger 
than what could be expected according to the wear prediction model. Earlier 
comparisons between the wear on full-scale sections and the wear prediction model 
have shown better accordance. There is however a trend that the wear sometimes has 
been somewhat bigger than expected according to the calculations in prediction model. 
The wear prediction model is developed for high quality, well-designed, homogenous 
wearing courses that show a good level of compaction.   
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Regarding the control sections on urban streets the comparison shows a very good result 
between the wear on urban streets and the prediction model. According to the local 
authority the wearing courses on the urban sections show a good quality and wear 
resistance. 
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1 Bakgrund 

VTI har under lång tid arbetat med frågor som berör nötningsresistensen hos vägbelägg-
ningar. Ett antal provningsmetoder och mätutrustningar för slitagestudier har tagits 
fram, t.ex. ett laserinstrument som gjort det möjligt att på vägen mäta slitaget (profilen) 
från dubbdäckstrafiken med mycket hög precision. Under hela 1990-talet gjordes årliga 
uppföljningar av provvägar och kontrollsträckor som visade att det relativa beläggnings-
slitaget från dubbade fordon (slitaget i gram per dubbat fordon, SPS-talet) 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.  

Vintern 2004/2005 utfördes slitagemätningar på ett antal utvalda kontrollsträckor i 
Stockholmsregionen. Syftet var att se om beläggningsslitaget förändrats sedan början av 
2000-talet samt utifrån uppmätta slitagedata i fält validera VTI:s slitagemodell för 
främst tätort. Undersökningen visade på ökat slitage från dubbtrafiken jämfört med 
slutet av 1990-talet. Slitaget hade ökat relativt sätt, dvs. avnötningen i gram per dubbat 
fordon, vilket visar att slitlagerbeläggningen inte var lika slitstark som förut. Orsaken 
berodde till stor del på att asfaltbeläggningen inte längre hade proportioneras med lika 
hög andel av slitstarka stenmaterial som tidigare. Problem med poleringen och därmed 
reducerad friktion är en anledning till denna utveckling. Ökad trafikvolym i kombina-
tion med en fortsatt hög dubbanvändning är andra faktorer som också ger högre slitage. 
Vid denna tidpunkt infördes CEN-standarden för ballast till asfaltbeläggningar, vilket i 
framtiden kan medföra en ytterligare ökning av slitaget från dubbdäckstrafiken eftersom 
kravet på det grövre stenmaterialets kvalitet sänktes. 

Ett ökat slitage medför också större emissioner av PM10 partiklar, vilket inte är bra ur 
miljösynpunkt, speciellt i storstäderna.  
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2 Syfte 
Syftet med undersökningen vintern 2006/2007 är att studera: 

• om beläggningsslitaget har ökat eller minskat på senare år 

• hur slitstarka är de slitlager som numera används på det högtrafikerade vägnätet 

• effekterna av de sänkta kraven på kulkvarnsvärdet i den nya ballaststandarden 

• dubbdäcksanvändningen i Stockholm 

• relevansen hos slitagemodellen i stadsmiljö (innerstad) 

• hur mycket beläggningsmaterial slits bort under vintern på de aktuella 
mätsträckorna i innerstaden. 

 

Mätningarna har utförts på 8 högtrafikerade trafikleder eller gator i Stockholmsregionen 
med varierande slitlager (asfaltbeläggningar). Det bör nämnas att VTI endast i begrän-
sad skala utfört mätningar i stadskärnorna där bl.a. partikelproblemen är som störst. 
Därför är mätningarna i denna undersökning unika utifrån den dammproblematik som 
finns i flera tätorter. Frågor som undersökningen kan ge svar på är hur mycket belägg-
ningsmaterial som slits bort under en vinter på en typisk storstadsgata med intensiv 
trafik. 
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3 Mätning av slitage från dubbade fordon 
Dubbavnötningen på beläggningen 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 (dubbavnöt-
ningen) 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. 
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4 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 den skyltade 
hastigheten 50, 70, 90 och 110 km/h för mätobjekten. 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 

 

 

Beräkning: 

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

 

   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 
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5 VTI:s prognosmodell för dubbdäcksslitage 

Systematiska undersökningar i fält och i VTI:s provvägsmaskin har gjort det möjligt att 
utveckla en prognosmodell för beräkning av dubbdäcksslitaget. Prognosmodellen 
beskriver utifrån data om beläggning, trafik, väg och kostnader den spårutveckling som 
orsakas av dubbdäckstrafiken, hur spåret ser ut (tvärprofil), årskostnad och hur mycket 
material som slits bort per m/väg eller per dubbat fordon/km. Modellen har sedan slutet 
av 1990-talet använts av både entreprenörer och beställare inom beläggningsbranschen. 
Modellen innebär att valet av slitlagerbeläggning kan optimeras efter de förutsättningar 
som råder för det aktuella objektet. För att modellen skall vara aktuell måste den regel-
bundet uppdateras med färska slitagedata. 

Modellen är i första hand framtagen och validerad för vägar/gator med någorlunda 
jämnt trafikflöde och inte för gator (eller trafikleder) där störningar från köer, 
korsningar, busshållplatser, cirkulationsplatser med mera förekommer. En ny version av 
slitagemodellen gavs ut 2006 (version 3.2.03, VTI notat 7-2007). 

Modellen är ett bra hjälpmedel för följande uppgifter: 

• ett tekniskt/ekonomiskt beslutsstöd vid val av beläggningsåtgärd, krav på 
materialegenskaper 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 

• 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 

• beräkning av bortsliten mängd beläggning, eventuellt som underlag för 
partikelprognoser. 

 

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. 
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6 Användning av dubbdäck i Stockholm 
6.1 Vintern 2006/2007 
En till två gånger per månad har dubbanvändningen under vintern 2006/2007 kontrol-
lerats på IKEA:s parkeringsplats vid Skärholmen. Vid varje tillfälle kontrollerades ca 
200 fordon. Resultatet framgår av figur 1. Som jämförelse redovisas mätningarna från 
vintern 2004/2005 i figur 2. 
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Figur 1  Andelen fordon med dubbade däck i Stockholm vintern 2006/2007. 
Medelvärdet avser dubbfrekvensen under november–april.  

 
6.2 Vintern 2004/2005 
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Figur 2  Andelen fordon med dubbade däck i Stockholm vintern 2004/2005. 
Medelvärdet avser dubbfrekvensen under november–april.  
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7 Kontrollsträckor 
I samråd med Vägverket Region Stockholm valdes sex sträckor (beläggningar) ut för 
slitagemätning (tabell 1, tabell 2 och tabell 3 + foton). På varje sträcka har avnötningen 
från dubbdäckstrafiken mätts i fyra sektioner. Avståndet mellan mätsektionerna var ca 
25 m. Det innebär att varje sträcka har en längd på ca 100 m. 

Tabell 1  Kontrollsträckor på E4, Södertälje. 

Objekt Riktning Sträcka Slitlager Lagd Entreprenör Hastighet 

1 K1, syd Efter avfart E20 ABS16, KK6 2004 Kvalitetsasfalt 110 km/h 

2 K1, syd Pershagen ABS16, KK7 2005 Sandahls 110 km/h 

3 K1, norr Pershagen ABS16, KK7 2006 Skanska 110 km/h 

 

Tabell 2  Kontrollsträckor på väg 229. 

Objekt Riktning Sträcka Slitlager Lagd Entreprenör Hastighet 

4 K1, öster Gubbängen–Skarpnäde ABS16, KK7 2005 Sandahls 70 km/h 

 

Tabell 3  Kontrollsträckor på väg 73, Farsta. 

Objekt Riktning Sträcka Slitlager Lagd Entreprenör Hastighet 

5 K1, syd Farsta-Tidbäcksbron ABS16, KK6 2005 Sandahls 90 km/h 

6 K1, syd Söder Tidbäcksbron ABS16, KK7 2006 Sandahls 90 km/h 

 

Objekt 1    Objekt 2 
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Objekt 3    Objekt 4 

   
 

Objekt 5    Objekt 6 

   
 

Enligt fotona och uppgifter från Vägverket innehåller slitlagren på objekt 2, 3, 4 och 5 
helt eller delvis röd porfyr. Objekt 1 och 6 innehåller mörkare material (enligt uppgift 
från Mälby och Oskarshamn, bergart okänd). 

I samråd med Stockholm Stad valdes fem sträckor ut för slitagemätning (tabell 4 och 
tabell 5 + foton). 

 

Tabell 4  Kontrollsträckor på Hornsgatan. 

Objekt Riktning Sträcka Slitlager Lagd Hastighet 

7 K1, öster Innan Ringvägen ABS16, kvartsit 2001 50 km/h 

8 K1, väster Efter Ringvägen ABS16, kvartsit 2001 50 km/h 

9 K2, öster Innan Ringvägen ABS16, kvartsit 2001 50 km/h 

 

Tabell 5  Kontrollsträckor på Ringvägen. 

Objekt Riktning Sträcka Slitlager Lagd Hastighet 

10 K1, söder Efter Rosenlundsgatan ABS16, kvartsit 2004 50 km/h 

11 K2, söder Efter Rosenlundsgatan ABS16, kvartsit 2004 50 km/h 
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Objekt 7–9 (mätsträckor på Hornsgatan) 

 
 

Objekt 10–11 (mätsträckor på Ringvägen) 
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7.1 Uppgifter om beläggningen 
Beläggningsdata har hämtats från entreprenörernas arbetsrecept eller uppgifter från 
beställaren. Resultaten redovisas i tabell 6. 

 

Tabell 6  Beläggningsdata. 

Objekt Bel.typ Kulk. 
värde 

Prall-
värde 

Sten-
halt 

Stenmaterial Anmärkning 

1 ABS 16 70/100 6 >30 74 Mälby Granulat 

2 ABS 16 70/100 <7 26 74 Åland Granulat 

3 ABS 16 70/100 <7 – 75 Hovgården + Gustavs  

4 ABS 16 70/100 <7 28 74 Åland Granulat 

5 ABS 16 70/100 <7 27 76 Åland  

6 ABS 16 70/100 <7 24 75 Oskarshamn  

7–9 ABS 16 70/100 5 – 75 Kvartsit Granulat 

10–11 ABS 16 70/100 5 – 75 Kvartsit – 

 
7.2 Trafikdata 
Trafikdatan (tabell 7) har erhållits från Vägverket Konsult i Stockholm (de gör mät-
ningar vart fjärde år). Trafikens fördelning mellan körfälten K1 och K2 har genom 
okulär besiktning kontrollerats på de aktuella mätsträckorna. 

 

Tabell 7  Trafikdata på aktuella mätsträckor. 

Objekt ÅDTtotal ÅDTtotal

personbilar

Fördelning 
mellan 
K1/K2 

ÅDT 
personbilar 
mätsträcka

Dubb-
frekvens 

% 

ÅDTdubbade 
personbilar 

mätsträcka

1 34 384 30 992 60/40 9 298 57 5 300 

2 30 425 27 195 60/40 8 158 57 4 650 

3 30 425 27 195 60/40 8 158 57 4 650 

4 37 827 33 227 60/40 9 968 57 5 682 

5 46 709 42 181 60/40 12 654 57 7 213 

6 46 709 42 181 60/40 12 654 57 7 213 

7 40 000 1/ 37 400 50/50 9 350 57 5 330 

8   50/50 9 350 57 5 330 

9   50/50 9 350 57 5 330 

10 23 000 2/ 21 045 60/40 6 314 57 3 599 

11   60/40 4 209 57 2 399 

1/ Total trafik för objekt 7–9 

2/ Total trafik för objekt 10–11 
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8 Uppmätt slitage vintern 2006/2007 
Slitagemätningarna utfördes i fyra tvärsektioner per sträcka. En första mätning gjordes 
den 2006-10-30. Den andra mätningen utfördes 2007-04-26. Från avnötningsprofilen 
har medelavnötningen och maximalt spårdjup beräknats. Utifrån trafik- och belägg-
ningsdata samt medelslitaget har SPS-talet beräknats. Resultaten framgår av tabell 8 och 
tabell 9. 

 
8.1 Kontrollsträckor på infartslederna 
Tabell 8  Slitagedata från fältmätningarna på infartslederna. 

Objekt Väg Medel- 
avnötning 

mm  

Standard
avvikelse 

Maximalt 
spårslitage

mm 

SPS-tal 
60/40 

1/ 

SPS-tal 
70/30 

2/ 

1 E4, Södertälje  0,76 0,13 2,2 6,7 5,7 

2 E4, Pershagen 0,93 0,10 2,4 9,3 8,0 

3 E4, Pershagen 1,21 0,27 2,6 12,1 10,4 

4 Väg 229 0,70 0,04 2,0 5,7 4,9 

5 Väg 73, Farsta 1,00 0,08 2,8 6,5 5,5 

6 Väg 73, Farsta 1,03 0,10 2,5 6,7 5,7 

1/ Vid beräkningen av SPS-talet har fördelningen av trafiken mellan körfälten K1 och K2 varit 60/40. 

2/ Vid beräkningen av SPS-talet har fördelningen av trafiken mellan körfälten K1 och K2 varit 70/30. 

 

Objekt 1    Objekt 2 

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 3670

 -4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 3500

 
 

Objekt 3     Objekt 4 

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0
0 3500

 -4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0
0 3500
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Objekt 5     Objekt 6 

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0
0 3410

 -4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0
0 3480

 
Figur 3  Exempel på avnötningsprofiler från mätsträckorna på infartslederna.  

 

Slitaget från dubbtrafiken påverkas av trafikmängden, andel personbilar av totala 
trafikvolymen, andelen fordon med dubbdäck, trafikens fördelning mellan körfälten, 
hastigheten, om beläggningen är nylagd eller insliten och beläggningens nötnings-
resistens.  

Asfaltbeläggningarna vid objekten 3 och 6 var nylagda under 2006. Avnötningen brukar 
under första vintern vara något större än följande år pga. initialslitaget (ger ca 0,5 mm 
större spårdjup). Övriga beläggningar har legat mellan 1 och 5 år för trafik. Hastigheten 
för objekt 1, 2 och 3 är 110 km/h, objekt 5 och 6: 90 km/h och objekt 4: 70 km/h. 

Avnötningen från dubbtrafiken har under vintern 2006/2007 resulterat i en spårbildning 
på 2,0–2,8 mm. Förutom skillnader i beläggningens kvalitet och trafikens hastighet kan 
även skillnader i trafikens sidolägesfördelning påverka spårdjupet. 

SPS-talet ligger mellan 5,7–12,1 gram bortsliten asfalt per km dubbat fordon för 
sträckorna på infarterna om fördelningen mellan körfälten K1 och K2 är 60/40 procent. 
Om fördelningen antas vara 70/30 hamnar SPS-talen hamna mellan 5–10 g. 

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 (förutom initialslitaget) 
vara jämförbara trots varierande ålder. Det bör tilläggas att slitageförhållandena på 
infartsmotorvägarna är stränga med spårbunden trafik vid höga hastigheter. Det ger en 
högre spårtillväxt än på övriga vägnätet.  

Resultaten från mätningarna visar att beläggningarna på infarterna i de flesta fall har 
förhållandevis god slitstyrka men den verkar överlag vara sämre än vid tidigare 
mätningar på den här typen av vägar. På två av objekten är slitstyrkan sämre (de båda 
slitlagren vid E4:an vid Pershagen) än förväntad.  
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8.2 Kontrollsträckor i innerstaden 
Tabell 9  Slitagedata från fältmätningarna på gatorna i innerstaden. 

Objekt Väg/gata Medel- 
avnötning 

mm  

Standard
avvikelse 

Spårdjup 
 

mm 

SPS-tal 

 

7 Hornsgatan 0,40 0,06 1,0 2,4 

8 Hornsgatan 0,30 0,05 0,9 1,8 

9 Hornsgatan 0,33 0,01 0,9 1,9 

10 Ringvägen 0,18 0,02 0,5 1,6 

11 Ringvägen 0,14 0,02 0,5 1,8 

 

Objekt 7    Objekt 8 

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 2850

 -2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 2830

 
 

Objekt 9    Objekt 10 

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 2700

 -2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 3350

 
 

Objekt 11 

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0 2850

 
Figur 4  Exempel på avnötningsprofiler från mätsträckorna i innerstaden.  
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Hastigheten på mätobjekten är 50 km/h. Avnötningen från dubbtrafiken har orsakat en 
spårbildning på 0,5–1,0 mm med det högsta värdet i K1 i riktningen mot Ringvägen. 
Trafiken är på Hornsgatan och Ringvägen mycket spårbunden pga. smala körfält  
(< 3,0 m). SPS-talen ligger mellan 1,6–2,4 gram bortsliten asfalt per km dubbat fordon 
för sträckorna i innerstaden. Vid beräkningen har fördelningen mellan körfälten K1 och 
K2 på Hornsgatan varit 50/50. På Ringvägen är fördelningen 60/40. På Hornsgatan och 
Ringvägen bedöms slitstyrkan hos slitlagret vara bättre än för beläggningarna på 
infarterna även om hänsyn tas till skillnaden i hastighet. Noterbart från mätningarna var 
att skillnaden i avnötning mellan de olika mätlinjerna som var utplacerade på olika 
avstånd och riktningar från korsningarna var förhållandevis liten.  
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9 Bortnött mängd beläggningsmaterial 
På Hornsgatan och Ringvägen har det årliga slitaget från dubbdäckstrafiken beräknats 
utifrån uppmätta avnötningsprofiler samt data om trafikvolym och dubbdäcksanvänd-
ning under vintern. I beräkningen antas att andelen tunga fordon på Hornsgatan är 6,5 % 
och på Ringvägen 8,5 % (uppgifter från trafikkontoret). Beräkningarna visar att slitaget 
per 100 m gata (samtliga körfält) på Hornsgatan sammantaget varit ca 770 kg belägg-
ningsmaterial (ca 3,8 miljoner dubbade fordon har passerat under vintern, SPS-tal 2,0). 
Slitaget på Ringvägen var ca 370 kg beläggningsmaterial per 100 m gata (ca 2,2 miljo-
ner dubbade fordon, SPS-tal 1,7). Slitaget på de infartsleder som ingått i undersök-
ningen var ca 4 ggr större. 
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10 Har slitaget ökat/minskat sedan föregående mätningar? 
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 samman-
hang. SPS-talet påverkas förutom av trafikdatan också av hastigheten, vilket försvårar 
mer exakta jämförelser mellan olika vägobjekt.  

Vid mätningarna vintern 2006/2007 låg SPS-talen mellan 6–12 på 
infartsbeläggningarna som var ABS16 med kulkvarnsvärden på 7 (i något fall 6).  

Vid motsvarande mätningar vintern 2004/2005 på ett antal infartsleder i Stockholm 
hamnade SPS-talen mellan 5–8. Beläggningarna (slitlagren) hade vid detta tillfälle 
kulkvarnsvärden lika eller mindre än 6. Vid båda tillfällena mättes samma slitlager på 
objekt 1.  

Enligt VTI notat V 132 från 1990 hamnade SPS-talen mellan 6–10 på skelettasfalt med 
porfyr på E4, Stockholm vintern 1989/1990. Vid denna tidpunkt var dubbdäcken 
betydligt mer aggressiva för slitaget (minst det dubbla) jämfört med dagens lättvikts-
dubb. Enligt VTI notat 8-1993 hamnade slitaget för samma plattor ungefär på 
motsvarande nivå vintern 1999/1993. 

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

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

Sammanställning över utvecklingen av SPS-tal på ABS16 med högkvalitativa sten-
material på motorvägar eller motortrafikleder med hastighet av 90 eller 110 km/h i 
Stockholm, Göteborg, Örebro och Norrköping: 

 SPS-tal 

1990 6–10 

1995 4–6 

1999 2–4 

2005 5–8 

2007 5–12 

 

De beläggningar som ingår i undersökningarna mellan 1990–1999 bestod av högkvalita-
tiva stenmaterial i fraktionerna över 4 mm och utgjordes av porfyrer från Älvdalen eller 
Adelöv och kvartsiter från Järpås eller Kärr. Kulkvarnsvärdena på dessa material var 
mellan 4–5. Exakt var de grövre stenmaterialen i beläggningarna från undersökningen 
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vintern 2004/2005 kommer ifrån är okänt men vissa av dem innehöll porfyr. Gemen-
samt är att kulkvarnvärdena enligt arbetsrecepten var omkring 6 eller i några fall lägre. 
Inblandat asfaltgranulat kan dock ha påverkat slitstyrkan negativt om det grövre sten-
materialet i granulatet har sämre slitstyrka (okänt). Beläggningarna som ingick i under-
sökningen 2006/2007 hade kulkvarnsvärden på 7 (i något fall 6). Asfaltgranulat hade 
blandats in i vissa av beläggningarna.  

Mätningarna från vintern 2006/2007 av asfaltbeläggningarna på infarterna i 
Stockholmsområdet pekar mot att beläggningsslitaget från dubbtrafiken relativt sett (per 
dubbat fordon och km) fortsatt öka på senare tid. En orsak är att asfaltbeläggningen inte 
längre proportioneras med lika hög andel slitstarka stenmaterial som tidigare. 
Förklaringen till detta är att entreprenörerna numera anpassat det grövre stenmaterialets 
kvalitet till kraven i de tekniska anvisningarna på 7 i kulkvarnsvärde. Tidigare hade 
många av de högkvalitativa beläggningarna en överkvalitet i förhållande till kraven i 
ATB VÄG och 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.  
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11 Jämförelse mellan uppmätta och beräknade värden enligt 
VTI:s slitagemodell 

För varje kontrollobjekt har insamlade data avseende beläggning, trafik och väg satts in 
i slitagemodellen och slitaget har sedan beräknats. Resultaten framgår av tabell 10. 
Indata om beläggningen kommer från entreprenörens arbetsrecept. Fördelningen mellan 
körfälten på Hornsgatan har satts till 50/50 och på Ringvägen till 60/40 mellan körfälten 
K1 (långsamfältet) och K2. Som jämförelse har det uppmätta slitaget lagts in i tabellen. 

 

Tabell 10  Jämförelse av spårdjup mellan fältmätningar och slitagemodellen. 

Objekt Uppmätt 
spårdjup 

mm 

Beräknat 
spårdjup 

mm 

Beräknat 
spårdjup 

mm 

Beräknat 
spårdjup 

mm 

Beräknat 
spårdjup 

mm 

1, E4, Södertälje  2,2 1,7 1/ 2,0 2/ – – 

2, E4, Pershagen 2,4 1,8 1/ 2,0 2/ 2,1 3/ 2,4 4/ 

3, E4, Pershagen 2,6 1,7 1/ 2,0 2/ – – 

4, Väg 229 2,0 1,3 1/ 1,5 2/ 1,6 3/ 1,9 4/ 

5, Väg 73, Farsta 2,8 2,1 1/ 2,5 2/ 2,7 3/ 3,1 4/ 

6, Väg 73, Farsta 2,5 2,1 1/ 2,5 2/ 2,4 3/ 2,8 4/ 

7, Hornsgatan 1,0 1,0 – – – 

8, Hornsgatan 0,9 1,0 – – – 

9, Hornsgatan 0,9 1,0 – – – 

10, Ringvägen 0,6 0,7 – – – 

11, Ringvägen 0,5 0,5 – – – 

1/ Fördelningen mellan körfälten på objekt 1–6 har uppskattats till 60/40 mellan K1 och K2. Indata: 
kulkvarnsvärde 

2/ Fördelningen mellan körfälten på objekt 1–6 har uppskattats till 70/30 mellan K1 och K2. Indata: 
kulkvarnsvärde 

3/ Fördelningen mellan körfälten på objekt 1–6 har uppskattats till 60/40 mellan K1 och K2. Indata: Prall 

4/ Fördelningen mellan körfälten på objekt 1–6 har uppskattats till 70/30 mellan K1 och K2. Indata: Prall 

 

Infartsleder 

De beräknade värdena (spårdjupen) ligger överlag lägre än de uppmätta på sträckorna 
från infartslederna. Om beräkningarna görs med Prallvärden stämmer de beräknade 
spårdjupen bättre överens med de uppmätta än om beräkningarna görs utifrån 
kulkvarnsvärden, vilket indikerar att redovisade kulkvarnsvärden kanske inte stämmer.  

Om fördelningen mellan de två motorvägskörfälten antas vara 70/30 mellan K1 och K2 
stämmer de beräknade värdena bättre överens jämfört med fördelningen 60/40. Beräk-
ningarna påverkas således av en viss osäkerhet i trafikdatan men tendensen är att 
slitaget i fält varit större än förväntat enligt modellen. De relativt stora spårdjupen pekar 
även i denna riktning liksom SPS-talen.  
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De redovisade Prallvärdena indikerar också att kulkvarnsvärdet ligger närmare 8 än 7 
mot bakgrund av att slitlagret utgörs av ABS16 med relativt slitstarkt stenmaterial.  

Vid tidigare jämförelser mellan mätsträckor och slitagemodellen har 
överensstämmelsen varit bättre. Trenden har dock ibland varit att slitaget i fält varit 
något större än vad som kan förväntas enligt beräkningar med hjälp av modellen som 
förutsätter att beläggningen har fullgod och homogen kvalitet.  

 

Innerstadsgator 

På Hornsgatan och Ringvägen stämmer de beräknade värdena mycket väl överens med 
de uppmätta från kontrollobjekten. Enligt trafikkontoret i Stockholm så har slitlagret 
mycket bra kvalitet.  
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