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SAMMANFATTNING

Vintertid har väghållarna många viktiga uppgifter. Att avjämna

vägbanan med isrivarstâl är en av dessa. Detta kan dock resul-

tera i att det bildas räfflor i is/snöväglaget.

Detta kan innebära ett problem om det visar sig att man vid av-

jämningen använder sig av olika ståltyper, som ger upphov till

olika spårmönster i is/snöväglaget.

Problemställningen är om förekomsten av hyvelspår och spårmöns-

tervariationen under nuvarande förhållande kan anses vara ett

allvarligt problem såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som av kom-

fortskäl. Kan det bli aktuellt att förorda ett standardstål?

Det visade sig att problemställningen tidigare inte undersökts

varken i Sverige eller övriga världen.

Man kan i Sverige dela in stålen i konventionella stål och

System 2000. I konventionella stål ingår släta stål, plana och

kupade tandade stål samt också Olofsfors P300. Undersökningens

storlek tillåter inte att man gör en jämförelse i användar-

frekvens mellan de olika ståltyperna.

För att skapa sig en uppfattning om i vilken utsträckning det

förekommer hyvelspår ute på vägarna studerades väglagsprotokoll

för sammanlagt fyra vintrar. Sverige delades in i fyra klimat-

zoner och i varje zon delades vägnätet in efter två halkbekämp-

ningsmetoder (saltad och osaltad/sandad).

På vägar som haft samma halkbekämpningsmetod alla vintrarna är

det endast i norra Sverige som det i stort sett förekommit

hyvelspår. Under en treårsperiod förekom hyvelspår hos ca 20 %

av väglagen packad snö och tjock is.

Däremot på vägar som slutade saltas, är andelen hyvelspår klart

högre oavsett geografiskt läge. I norra Sverige är andelen

hyvelspår drygt 50 % och i övriga Sverige 10-20 %.
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II

Vid jämförelse mellan antalet tillfällen med hyvelspår och

totala antalet väglagsobservationer under en vinter, visar det

sig att det i norra Sverige förekommer hyvelspâr under ungefär

en månad av vintern. I övriga Sverige är motsvarande period

några dagar.

Av Sveriges totala trafikarbete vintertid är 1-2 % på hyvelspår.

Slutsatsen blir att det för större delen av Sverige inte är

vanligt med hyvelspår. I norra Sverige förekommer dock hyvelspår

i en större utsträckning.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Det är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, men också av komfort-

skäl, att vintervägbanan är utan spår och andra ojämnheter. För

att inom fastlagd väglagsstandard hålla högsta möjliga standard

har väghållarna vintertid många viktiga uppgifter.

Att avjämna vägbanan med isrivarstål är en av dessa viktiga upp-

gifter för väghållaren. Detta görs i förebyggande syfte vid två

situationer; dels för att det inte skall bildas för tjocka skikt

av tjock is eller packad snö, som kan bli mycket ojämna i tvär-

led på grund av slitage från dubbdäck; och dels innan det börjat

töa. I den senare situationen finns det annars risk för att det

bildas djupa gropar och andra ojämnheter i vägbanan. Det kan

också bli aktuellt att isriva när trafiken packat snön så pass

att det inte räcker med att enbart salta och ploga eller när det

är för kallt för att salta.

En bieffekt av isrivningen är att den kan resultera i att det

bildas räfflor i is/snöväglaget. River man sedan med ett antal

olika typer av stål så kan räfflorna ha ett skiftande utseende,

vilket kan innebära ett problem för trafikanten i form av olika

grad av spårkänslighet.

Däcksindustrin har ett stort antal faktorer att ta hänsyn till

när de framställer ett optimalt däck. Däcktestare genomför år-

ligen test av olika typer av däck. Varje däcktyp genomgår ett

antal olika testmoment t ex is- och snögreppsprov, sneddragning,

spårkänslighet och våtgrepp.

Bakgrunden till att funderingar att utveckla ett standardstål

togs upp, var denatt man vid ett testtillfälle av olika däck-

typers spårkänslighet upplevde, att en typ av däck som tidigare

klarat sig bra i testet nu fick ett avsevärt sämre testresultat.

Man upplevde att variationer i spårbilden var en bidragande

orsak till däckets sämre resultat. Detta ledde fram till själva

problemställningen. Syftet med undersökningen är att undersöka

om det är nödvändigt med ett standardstål.
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2 STANDARDSTÅL

Kan det tänkas att den situation som råder för tillfället är så

allvarlig att man finner det vara nödvändigt att utveckla ett

standardstål?

För att adekvat kunna svara på denna problemställning måste

vissa förhållanden studeras.

- Hur många olika isrivarstål används idag i produktionen?

- Är det stor skillnad på hyvelspåren som uppstår efter isriv-
ning med olika typer av stål?

- Hur vanligt förekommande år det med råfflor i vägbanan?

- var förekommer spåren? På vâgnåt med stor eller liten
trafikmângd?

de följande avsnitten belyses dessa frågeställningar.H

I ett initialt läge av undersökningen genomfördes en litteratur-

sökning, för att få reda på vad som gjorts i Sverige och i andra

länder vad det gäller att använda eller utveckla ett standard-

stål. Sökningen genomfördes inom området "Specifikationer eller

standarder för snöplogsstål" i ett tiotal databaser (bl a

ROADLINE, IRRD).

Resultatet av sökningen var tunt, vilket indikerar att det

tidigare i Sverige och i övriga länder inte ansetts vara ett

allvarligt problem eller att man först på senare år börjat

använda flera olika typer av isrivarstål.
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3 mm AV ISRIVARSTÅL

Först gäller det att försöka få en uppfattning om vilka olika

typer av isrivarstål som för närvarande används.

3.1 Kbnventionella stål

Under senare år har ett antal olika stålkvalitéer, ståltjock-

lekar och tandutformningar utvecklats och tagits i bruk. Dock

kan alla dessa klassas som konventionella då grundidén är den-

samma. Ett stål, plant eller kupat, tandat eller slätt som river

eller skär is/snövägbanan.

3.1.1 Slätstål

Det allra enklaste stålet är ett plant, otandat s k Slätstål.

Slätstålen måste vara tunnare än tandade stål för att inte tappa

i skärförmåga. Slätstålet har en tjocklek på 6 mm och en höjd av

200 mm. Sifferuppgifterna kommer ur DDa-rapport 84402-45 "Prov

av tunna, otandade stål för ishyvling", DDa 4 Wigander S (1).

3.1.2 Plana och kupade tandade stål

Det plana stålet finns i två varianter - fjäder- respektive bor-

stål. Båda typerna har en höjd av 200 mm. Det nya fjäderstålets

tanddjup är 65 mm och motsvarande för borstålet är 58 mm.

Höjden hos det oanvända kupade stålet är 170 mm och tanddjupet

är 50 mm. Alla sifferupgifter är hämtade ur DDa-rapport 12335

"Isrivarstål till väghyvel", DDa 4 Wigander S och DDa 7 Junes T

(2).

VTI Notat T 130



3.1.3 Olofsfors P3OO

Runt 1984 togs ett nytt isrivarstål till väghyvel fram. Stålet

är perforerat med sexkantiga hål och har en kupad profil. Det

har en höjd av 300 mm som nytt. På grund av att stålet liknar

ett galler kan man efterhand som det slits flytta ner det och på

så sätt använda det under en längre tid jämfört med konventio-

nella stâl. Uppgifterna är hämtade från (2).

 

Figur 1 Figuren som är hämtad ur ett försäljningsblad från
Olofsfors AB visar ett stål av typen P300.
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3.2 System 2000

Vintern 1983/1984 provades i Särna den första prototypen av

System 2000. Det här systemet arbetar (med stift) på ett helt

annorlunda sätt än konventionella stål.

  

Figur 2 Figuren är hämtad ur Boundary Bulletin G4-869
"Sandvik 2000 grader blade".
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4 JÃHFÖRELSE MELLAN OLIKA TYPER AV ISRIVARSTÅL

Det är alltså möjligt och troligt att det används ett antal

olika typer av isrivarstål. Det finns dock ingen möjlighet att

ta reda på den faktiska fördelningen i användningen mellan

stålen.

Man får inte tolka de jämförelser som redovisas mellan olika

ståltyper som definitiva, detta är underlaget alldeles för litet

för.

Kontakt togs med några maskiningenjörer för att ta reda på deras

uppfattning i vilken utsträckning de olika typerna av isrivar-

stål används ute på arbetsområdena.

Det visade sig att man ute på arbetsområdena använder sig av

olika stål beroende på vilken situation som råder för tillfäl-

let. År förhållandena allvarligare är det vanligt att man

använder sig av plana eller kupade tandade stål. Dessa river bra

men medför att det bildas ordentligt med räfflor i vägbanan.

Överlag är det vanligt att man till störst del använder sig av

antingen P300 eller system 2000. Båda anses vara effektiva och

inte ge upphov till några räfflor i väglaget.

Dock råder det skiftande uppfattning om främst System 2000.

Vissa anser att det är effektivt, inte ger upphov till hyvelspår

och att det är ekonomiskt fördelaktigt. Andra däremot hävdar det

diametralt motsatta.

Man måste också ställa fördelarna med att isriva, t ex en hög

avverkningsförmåga och att man kanske får en högre friktion, i

relation till nackdelarna, t ex spår och beläggningsskador.

Fotografi l ooh 2 visar en vintervägbana som isrivits med P300

respektive system 2000 och visar en tydlig skillnad i spår-

mönstret. P300 har en bred tand med ett smalt mellanrum, medan
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system. 2000 istället har en smal tand med ett brett mellanrum"

Hur detta påverkar trafikanten och om isrivarspåren blir kvar

olika länge för de olika typerna vet vi inte. Fotografi 1 och 2

är tagna av Alf Edström.

Fotografi 1 visar en vintervägbana som isrivits med P300.

 

Fotografi 2 visar en vintervägbana som isrivits med system 2000.
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5 FÖREKOMST AV HYVELSPÅR

För att kunna svara på frågan om det kan vara aktuellt att ut-

veckla ett standardstål, måste man på något sätt försöka få

grepp över hur vanligt det är med hyvelspår.

Ett möjligt angreppssätt kan vara att studera väglagsprotokoll.

När väglagsobservatören fyller i dessa har han en ruta att

kryssa i om han gör bedömningen att det förekommer hyvelspår. De

protokoll som studerats har fyllts i för att användas med ett

annat syfte i projektet "Effektivare halkbekämpning med mindre

salt" (3). Vintrarna som studerats är 1985/1986, 1986/1987,

1987/1988 och 1988/1989.

5.1 Resultat

Totalt sett är antalet arbetsområden 22 stycken och antalet

observationsspunkter är ett sextiotal andra och tredje vintern

och ungefär hälften första och fjärde vintern.

För varje arbetsområde och observationspunkt räknas antalet

tillfällen när väglagsobservatören kryssat i "förekomst av

hyvelspår". Man jämför sedan dessa med totala antalet tillfällen

då väglaget klassats som antingen "tjock is" eller "packad snö".

Det är endast i dessa två väglag som man isriver vägbanan och då

det sålunda kan uppstå hyvelspår.

Väglagsobservationerna har delats i tre grupper med avseende på

halkbekämpningsmetod.

- A-saltvägar vanligen med trafik över 1 500 fordon/dygn.

- B-saltvägar vanligen med trafik mellan 800-1 500
fordon/dygn.

- Sandade vägar vanligen med trafik under 800 fordon/dygn.
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Denna indelning av materialet gör att man kan få en uppfattning

om hur ofta hyvelspår förekommer på vägar med olika mycket

trafik.

Med A-saltväg menas väg som halkbekämpas med salt under hela

vintern.

Med B-saltväg menas väg som som normalt halkbekämpas med salt

endast under den första halkperioden under hösten samt då salt-

ning jämfört med sandning ger påtagligt bättre effekt, t ex vid

underkylt regn. I övrigt sandasB-saltvägen.

Med sandad väg menas väg som normalt sandas under hela vintern.

Det är vanligt att man delar in Sverige i fyra klimatzoner

enligt följande indelning:

AB-, C-, D-, E-, F-, G-, P-, R-, T- OCh U-län

Zon 1

Zon 2

Zon 3: 5-, W- och X-län

Zon 4 Y-, Z-, AC- och BD-län

Tyvärr saknas uppgifter om hyvelspår för zon 2.

Studerade väglagsprotokoll för zon 1 kommer från Gotlands och

Kalmar lån. Det ingår 6 arbetsområden med sammanlagt 23 observa-

tionspunkter. Kontrollvinter är 1985/1986.

I zon 3 finns protokoll från Dalarna med 13 arbetsområden och

Värmlands län med 1 område. Sammanlagt är antalet observa-

tionspunkter 29 stycken. Kontrollvinter 1986/1987.

Slutligen zon 4, Västerbottens län, med 2 arbetsområden och 9

observationspunkter. Kontrollvinter 1986/1987.

Vädersituationen för de fyra vintrarna har givetvis en inverkan

på förekomsten av hyvelspår. Uppgifter om vädret är hämtade ur

(3).

VTI Notat T 130



10

Första vintern 1985/1986 beskrivs som kallare än normalt. Även

vintern 1986/1987 beskrivs som kallare än normalt. Vintrarna

1987/1988 och 1988/1989 är bägge milda. Dock rikligt med snö

vintern 1987/1988.

5.1.1 Oförändrad halkbekämpningsmetod

Först studeras en situation där det inte skett någon förändring

av halkbekämpningsmetod under den undersökta perioden.

I tabell 1 redovisas totala antalet observerade tillfällen med

respektive väglag samt antalet observerade tillfällen med hyvel-

spår för halkbekämpningsmetoden A-salt.

Tabell 1 Totala antalet observerade tillfällen med respektive
väglag och totala antalet observerade tillfällen med
hyvelspår för A-saltvägar.

 

 

KLIMAT VÅGLAG TILLFÃLLEN TILLFÃLLEN
zon VÄGLAG HYVELSPÅR

1 Packad snö 211 0

Tjock is 12 0

3 Packad snö 142 3

Tjock is 9 2

4 Packad snö 179 29

Tjock is 151 27

   

Högsta andel hyvelspår finner man i den nordligaste delen av

Sverige där man observerat hyvelspår i 17 % av antalet möjliga

tillfällen. För övriga Sverige är motsvarande siffra endast

några procent oavsett geografiskt läge. Detta indikerar att det

inte är vanligt med räfflor i större delen av Sverige på det

högtrafikerade vägnätet.
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I tabell 2 redovisas motsvarande uppgifter som i tabell 1 för

halkbekämpningsmetod B-salt.

Tabell 2 Totala antalet observerade tillfällen med respektive
väglag och totala antalet observerade tillfällen med
hyvelspår för B-saltvägar.

  

mmm' VÄGLAG TILLFÃLLEN TILLFÅLLEN
zon VÅGLAG HYVELSPÅR

1 Packad snö 84 0

Tjock is 30 0

3 Packad snö 36 0

Tjock is 0 0

   

Inget tillfälle då man observerat hyvelspår.

Halkbekämpningsmetoden "Sand" förekommer endast i klimatzon 3.

Väglaget "packad snö" har observerats vid 220 tillfällen och vid

6 av dessa tillfällen observerade man hyvelspår. För Väglaget

"tjock is" observerade man hyvelspår vid 10 tillfällen och väg-

laget förekom vid 32 tillfällen.

5.1.2 Förändrad halkbekämpningsmetod

I de väglagsundersökningar som gjordes i (3) ingick också att

studera vilka skillnader i väglag som erhölls när saltning er-

sattes av sandning på A- och B-saltvägar. De förhållanden som då

skapades liknar ungefär dem som råder i län där även mer hög-

trafikerade vägar inte saltas, t ex Jämtlands och Norrbottens

län.

På sådana vägar borde andelen hyvelspår vara högre än på de

flesta andra typer av vägar.
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I tabell 3 redovisas liknande uppgifter som i tabellerna 1 och

2, fast nu för ursprungliga A- och B-saltvägar som fått föränd-

rad halkbekämpningsmetod de två sista vintrarna (för klimatzon 1

de tre sista). På grund av att materialet med B-saltvägar som

fått förändrad halkbekämpningsmetod är litet redovisas A- och

B-saltvägar ihopslagna.

Tabell 3 Totala antalet observerade tillfällen med respektive
väglag och totala antalet observerade tillfällen med
hyvelspår för A- och B-saltvägar när saltning upp-

  

hörde.

mmm' VÅGLAG TILLFÄLLEN TILLFÄLLEN
zon VÄGLAG HYVELSPÅR

1 Packad snö 423 48

Tjock is 55 17

3 Packad snö 251 20

Tjock is 102 53

4 Packad snö 136 45

Tjock is 215 151

   

Som väntat är andelen hyvelspår på vägar där man förändrat halk- 4

bekämpningsmetod under den studerade perioden högre jämfört med

vägar där man haft samma metod.

I klimatzon 1-3 är andelen hyvelspår 10-20 % och i nordligaste

Sverige är andelen hyvelspår drygt 50 % av tiden med väglag

packad snö/tjock is.

5.1.3 Approximation av trafikarbetet på hyvelspår i Sverige
under en vinter

I avsnitten 5.1.1 och 5.1.2 jämförs antalet tillfällen med

hyvelspår med antalet möjliga tillfällen då hyvelspår kan före-

komma.
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Man kan också jämföra antalet tillfällen med hyvelspår med det

totala antalet väglagsobservationer, oberoende av väglag, för

att få reda på hur vanligt det är med hyvelspår under hela

vintern.

I tabell 4 redovisas andelen väglagsobservationer med hyvelspår

under en vinter.

Tabell 4 Andelen väglagsobservationer med hyvelspår under en
vinter på vägar med nedanstående halkbekämpningsmetod

  

mmm' VÃGNÃT
zon A-SALT B-SALT SAND

1 0 , 0 % 0 , 0 % -

2 .. .. _

3 0,1 % 0,0 % 1,5 %

4 1,5 % - -

 

  

För vissa klimatzoner saknas det uppgifter om andelen hyvelspår

för hela zonen eller för ett visst vägnät. Utifrån närliggande

klimatzoner och län uppskattas dessa andelar.

På sandvägnätet i klimatzon l antas andelen hyvelspår vara unge-

fär 0,5 %.

Ett korrekt antagande bör vara att andelen hyvelspår för zon 2

ligger mellan zon 1 och 3.

Eftersom klimatzon 4 består av dels Jämtlands och Norrbottens

län där inga vägar saltas, dels Västerbottens och Västernorr-

lands län där de mer högtrafikerade vägarna saltas är det moti-

verat att dela klimatzonen i två delar när det gäller förekomst

av hyvelspår.
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Andelen hyvelspår på B-saltvägnätet i Västerbottens och Väster-

norrlands län antas vara av samma storleksordning som A-salt-

vägnätet.

Sandvägnätet i hela klimatzon 4 antas ha ungefär fem gånger

högre andel hyvelspår jämfört med motsvarande vägnät för klimat-

zon 3.

För Jämtlands och Norrbottens län antas andelen hyvelspår vara

något högre jämfört med Västerbottens och Västernorrlands län på

de vägnät som motsvarar A- respektive B-saltvägnätet.

Med hjälp av andelen hyvelspår och trafikarbetets storlek för

olika vägnät och delar av Sverige beräknas andelen av Sveriges

totala trafikarbete under vintern på hyvelspår. Resultatet blir

att av Sveriges totala trafikarbete vintertid körs 1-2 % på

hyvelspår.
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6 SLUTSATS

För närvarande finns det i produktionen fyra olika ståltyper som

används vid isrivning - P300, System 2000, plana och kupade tan-

dade stål samt slätstål. Det är svårt att uttala sig om någon av

typerna används mer än de övriga, men det tycks som om P300 och

System 2000 är de mest använda.

För att få en uppfattning om hur vanligt det är med räfflor,

studerades väglagsprotokoll under ett antal vintrar.

Det visade sig att det på vägar som haft samma halkbekämpnings-

metod under alla vintrarna, i stort sett endast är i nordligaste

Sverige som det förekommer hyvelspår och då knappt 20 %.

Däremot för vägar med en förändring av halkbekämpningsmetod (ej

saltning) mellan första vintern och de följande stiger andelen

hyvelspår jämfört med vägar med en oförändrad metod (saltning).

I nordligaste Sverige är andelen hyvelspår drygt 50 % och i öv-

riga Sverige 10-20 %.

I vissa delar av norra Sverige förekommer det hyvelspår under

ungefär en månads tid under vintern. I övriga Sverige varierar

antalet dagar från noll i allra sydligaste Sverigetill ungefär

fem uppåt Sverige.

Det visar sig att av Sveriges totala trafikarbete vintertid är

1-2 % på hyvelspår.

Inga undersökningar har hittats som visar på hur hyvelspår eller

olika hyvelspår påverkar olika fordons- och däcktyper.

Sammanfattningsvis kan nämnas att en arbetskollega upplevde, vid

två olika tillfällen och med två olika Volvo-bilar, att bilen

kraftigt krängde i sidled när han körde på envintervägbana som

isrivits med ett plant tandat stål. På vägar som isrivits med

P300 eller System 2000 upplevdes vägbanan helt normal. För att

definitivt klarlägga för vilket stål och vid vilka situationer

(ex nyhyvlad väg) detta uppkommer bör faktiska test genomföras.

VTI Notat T 130



16

7 REFERENSER

l Wigander S: Prov av tunna, otandade stål för ishyv-
ling. Vägverket DDa-rapport 84402-45, 1984-07.

2 Wigander S och Junes T: Isrivarstâl till vâghyvel.
Vägverket DDa-rapport 84401-45, 1984-08.

3 Öberg G, Gustafson K och Axelson L: Effektivare halk-
bekämpning' med mindre salt. Statens Väg- och Trafik-
institut, rapport 369, 1991.

VTI Notat T 130




