
Z-Räjset - Test av rallyväg med standarddäck.

Torestorp, Vedum. 2017-11-11
1:a start kl. 10:30.

Förutsättningar
Ca 3km SS. 
Första 1/3 av SS förstärkningsgrusad i våras med mtrl av 0-30 sort, 
med ett topplager 0-18. Denna del är normalt sett lågfrekvent 
trafikerad. 
Mittendelen av SS ej grusad. Sista 1/3 av SS grusad i våras med 0-18, 
saltad. De båda sista tredjedelarna har lite mer lokaltrafik.
Mycket regn flera dygn före, -1°C på morgon, sedan uppklarnande 
med sol. Vägbana/vägbank mycket mjukt, framför allt på 1:a 1/3, där 
även mycket löst mtrl fanns på vägbanan. 

Genomförande:
Genomåkning efter banchef en gång. Ingen roadbok/noter.
Vi valde att starta på den ”sämsta delen” för att få bästa test med 
dåliga förhållanden.
13 startande ekipage. Ingen staravgift uttogs.

Sammanställning
Totalt 143 starter = ca 425 SS-km.
Bilar: 1st 4WD,  4 st GrpH RWD,  3 st GrpF FWD, 1 st GrpE, 
2 st GrpF RWD, 2 st VOC.

Analys
Startgropens djup: 8,5 - 10,0 cm.
Startspår efter grop, ca 7cm till fallande i ca 60-70m. Allmän 
bedömning att dessa spår var grundare men längre än med dagens 
klassade däck. Dessa standarddäck gräver inte lika hårt men slirar 
längre. 

SS hade 4 vägbyten, varav 1 hårnål som nästan aldrig trafikeras, 2 
vinklar, 1 snabbt. 
Det var spår på flera platser, i ett par tre svängar och inbromsning till
vägbyten. Alla spår mättes inte. Dem som för ögat såg djupast ut ca 5 
cm. Ögat luras lite p.g.a. att gruset inte försvinner bort från vägbanan 
i den utsträckning som normalt sker, istället lägger det sig nära 
spåret. Det blir då en förhöjning som gör att spåren ser djupare ut än 
de i själva verket är. 



Vid två svängar var det spår där diket ligger i mycket nära anslutning 
av väg. Diket är grunt och med vattensamling. 
Resterande SS inga direkt mätbara spår. 
Vägbyten bestod efter tävling mest av löst grus. Vi satte upp skydd 
mot grussprut på flera platser med tanke på att få gruset att stanna 
där för analysens skull. 
Vid testen med standarddäck kan vi konstatera mycket lite 
grusansamling vid dessa skydd.

Vi har noterat att det med dagens däck kastas sten ganska långt ut åt 
sidan även på raksträckor, 15-20 meter är inte ovanligt. Detta är väl 
synligt om t.ex. gräsmattor passeras. För att fånga stenar/grus på 
raksträcka satte vi upp en fångfälla.
Efter avslutad tävling innehöll fångfällan lite småsten, ung som lätt 
får plats i en hand. Bild finns. Liknande fångfälla har vi inte tidigare 
haft, så någon jämförelse går ej göra i detta fall. Fast att tanken 
funnits i 25 år. Vi skall vid nästa tillfälle när dagens däck används 
göra ett test med en fångfälla. 

Gening utmed sträckan: tidigare nämnda spår nära dike i 2 kurvor, 
dock ej nere i diket. Lite över gårdspasseringar på 2 platser. 

Vi kan konstatera mer spår än vi som arrangör förväntat oss på den 
1:a 1/3-delen, dock mindre än markägaren förväntat sig. På 
resterande SS betydligt mindre spår än förväntat både från arrangör 
och markägare.

Gruset stannar kvar nära vägen. Den kaskad med stenblandat grus 
som man ser med dagens klassade däck, finns inte i alls samma 
utsträckning med dessa standarddäck. Det är mer rent grus utan 
stenar. 

Det grus som sprutar bakåt har en tämligen kort stråle. Kan bero på 
att det inte innehåller den tyngd som stenar genererar, och att dessa 
standarddäck inte klarar av att greppa stenar från vägmaterialet i 
samma utsträckning som dagens klassade däck. Samma slutsats 
gäller för grus som sprutar åt sidan. Att däcken inte greppar tag i 
stenarna visar väl sig också genom att de allra flesta däcksfabrikaten 
klarade sig alldeles utmärkt vad gäller slitaget. 

Vi har analyserat med hjälp av ett antal bilder och filmer. 
Markägaren har delgett sin syn på vägen genom inlägg på Facebook. 
Finns intresse så kan detta material tillställas Er, där finns en hel del 
synnerligt viktiga synpunkter.



Grusningen i våras, med grovt och vasst mtrl, orsakade boende ett 
antal punkteringar. Vi har efter hyvlingen bultat vägen för att få ner 
det stödgrusade grova materialet och för att på så sätt nå bästa 
resultat.  Senare väntar saltning.

Finns intresse för de tävlandes kommentarer så har extern person 
ställt frågor som protokollförts. En del finns redan på olika sajter. Hör
av er om det matrialet ska tillställas RU.

Totalt sett förekom två stycken pyspunkor. Orsak till första pyspunka
kan ej utredas. Den andra pyspunkan berodde på utslitet mönster, 
detta bakdäck hade då använts på 87 SS-km, GrpH 940.  

Vår slutsats
Bedömning är att återställningskostnaden är svår att sätta summor/-
procentsats på, med dessa däck jämfört med dagens klassade däck. 
Samlad bedömning med väghållare är att den blir mindre. Likaså 
minskar behovet med geningshinder, t.ex. storbal eller lecablock, 
med ca75 %.
I slutändan innebär detta minskade kostnader för arrangörsklubben 
som i sin tur innebär sänkta startavgifter för den tävlande.

Även möjligheten att få låna väg ökar markant då markägarna får 
mindre slitage på sina vägar. Bl.a. hos skogsbolag, där det idag är 
stopp på ett flertal platser.
En positiv bieffekt är de skogsägare utmed SS som i vanliga fall är 
restriktiva med att låna ut väg p.g.a. nedsprutade trädstammar/-
timmervältor och därmed problem med kortad livslängd på 
sågklingor/-kedjor, även de ser minskade skador med det minskade 
grussprutet.

Kullings MS genom Conny Hansson


