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Referat 

I detta projekt har mätningar i VTI:s stationära däckprovningsanläggning utförts med ett cykeldäck på 

asfaltunderlag i syfte att ta fram slipkurvor som beskriver ett cykeldäcks friktionsegenskaper. 

Mätresultaten har sedan använts för att ta fram en däckparametrisering för simuleringsändamål. 

Följande däckparametrar har mätts: cornering stiffness, camber stiffness, brake slip stiffness och 

lateral relaxationslängd. 

Det testade däcket genererade en maximal friktionsnivå på ungefär 1,0 på asfalten. Typiska värden på 

däckparametrarna var: normerad cornering stiffness 0,3; normerad camber stiffness 0,01; normerad 

brake slip stiffness 250. Jämfört med de få tidigare publicerade mätningar på cykeldäck så är cornering 

stiffness generellt ca 50 procent högre än vad som hittills rapporterats. Värdena för camber stiffness 

motsvarar väl de värden som en studie av racingdäck uppvisat, men är 25–50 procent lägre än värden 

uppmätta på mer normala däck i en annan studie. För brake slip stiffness finns inga tidigare mätningar 

att jämföra med. Mätning av relaxationslängden påverkades tyvärr av problem med mätutrustningen 

och vi kunde inte bestämma denna med önskad noggrannhet. Från mätningarna uppskattar vi 

relaxationslängden till 200–300 mm för det testade däcket, vilket är en faktor 2–3 ggr större än vad 

som rapporterades i den enda studie som tidigare mätt relaxationslängd för cykeldäck. 
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Abstract 

In this project measurements of a bicycle tyre on an asphalt surface have been carried out in the VTI 

stationary tyre testing facility, in order to provide slip curves describing friction properties of the tyre. 

The measurement results have then been used to obtain tyre parameters for simulation purposes. The 

following tyre parameters have been measured: cornering stiffness, camber stiffness, brake slip 

stiffness and lateral relaxation length. 

The tested tyre generated a maximum friction level of approximately 1.0 on the asphalt. Typical values 

of the tyre parameters were: normalized cornering stiffness 0.3; standardized camber stiffness 0.01; 

standard brake slip stiffness 250. Compared to the few previously published measurements on bicycle 

tyres, cornering stiffness was generally about 50 percent higher than previously reported. The values 

for camber stiffness correspond well to the values shown by a racing tyre study but are 25–50 percent 

lower than the values measured on more normal tyres in another study. For brake slip stiffness there 

are no previous measurements to compare with. Measurement of the lateral relaxation length was 

unfortunately affected by problems with the measuring equipment and we could not determine the 

relaxation length with the desired accuracy. From the measurements, we estimate the relaxation length 

to 200–300 mm for the tested tire, which is a factor 2–3 to greater than reported in the only earlier 

study that measured relaxation length for bicycle tyres. 
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Förord 

Den här rapporten redovisar resultaten från projektet Cykeldäcks friktionsegenskaper – magic formula. 

(kort kallat Däcktester). Projektet ingår i det forskningsprogram VTI genomfört inom ramen för 

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfonds satsning på En stark forskningsmiljö inom området 

hjulburna oskyddade trafikanter. Forskningsprogrammet har genomförts under perioden 2015–2017 

och har, förutom det aktuella projektet, innefattat följande åtta delprojekt:  

• Krocktester av cyklar; projektledare Anna Niska.  

• Säker användning av extrautrustning: Trafikanters uppmärksamhet och behov. 

Projektledare Katja Kircher.  

• Samspel i trafiken: Formella och informella regler bland cyklister. Projektledare Sonja 

Forward och Gunilla Björklund. 

• Synen på alkohol i samband med cykling. Projektledare Henriette Wallén Warner.  

• Hur anpassar hjulburna oskyddade trafikanter hastigheten? Projektledare Susanne 

Gustafsson och Jenny Eriksson. 

• Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg. Projektledare Christopher Patten.  

• Kartläggning av cyklister i den nya trafikmiljön. Projektledare Jenny Eriksson och Åsa 

Forsman. 

• En modell för säker transport av hjulburna oskyddade trafikanter. Projektledare Henriette 

Wallén Warner.  

Projektledare Anna Niska vill tillsammans med övriga inblandade i detta projekt rikta ett stort tack till 

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som finansierat programmet.  

Till projektet har en referensgrupp varit knuten bestående av följande personer: Roger Andersson 

(Länsförsäkringar Dalarna), Krister Spolander (Spolander Consulting), Krister Isaksson (Sweco), Nils 

Löventorn (Idédesign AB), Svante Berg (Movea), Lars-Erik Gustavsson (TMT AB), Anders Lie 

(Trafikverket) samt Göran Blomqvist (VTI). Ett stort tack till alla i referensgruppen för givande 

diskussioner och värdefulla synpunkter under projektets gång! Tack också till Fredrik Bruzelius, VTI 

som granskat rapporten. 

Mattias Hjort och Anna Niska är författare till denna rapport. Själva däckprovningen har genomförts 

av Håkan Vångenbrant. Håkan har med hjälp från Lars-Erik Gustavsson från Trafik och Mätteknik 

(TMT AB) och Arne Johansson vid VTI:s verkstad säkerställt en fungerande utrustning till testerna. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade, särskilt med tanke på det tålamod som krävts under 

projektets gång! Projektet påbörjades i augusti 2015 och tanken var att de första däcktesterna skulle 

genomföras redan under hösten 2015. På grund av en mängd olika problem med däckprovnings-

anläggningen och att det visade sig vara betydligt svårare än planerat att genomföra testerna, drog 

arbetet ut på tiden. Det var först i början av 2017 som vi kunde fullfölja de planerade mätningarna. 

 

Linköping, januari 2018 

 

 

Anna Niska 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 4 juli 2017 där Fredrik Bruzelius var lektör. Författarna har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Tf. forskningschef Leif Sjögren har därefter granskat 

och godkänt publikationen för publicering 19 mars 2018. De slutsatser och rekommendationer som 

uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on 4 July 2017 where Fredrik Bruzelius reviewed and commented on 

the report. The authors have made alterations to the final manuscript of the report. The acting research 

director Leif Sjögren examined and approved the report for publication on 19 March 2018. The 

conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s 

opinion as an authority.
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Sammanfattning 

Mätning av cykeldäcks friktionsegenskaper som underlag för simuleringsstudier  

av Mattias Hjort (VTI) och Anna Niska (VTI) 

 

Andelen allvarligt skadade cyklister i trafiken är en stor utmaning för trafiksäkerhetsarbetet. En stor 

andel av dessa cyklister har råkat ut för en singelolycka, där förlorat väggrepp ofta har varit en bakom-

liggande orsak. För att få bättre förståelse för halkproblematiken, och singelolyckor i allmänhet, kan 

simuleringar av cyklars stabilitet med hjälp av dator eller cykelsimulator vara värdefulla. För detta 

behövs en detaljerad förståelse av cykeldäcks friktionskrafter vid olika betingelser, något som idag 

saknas i den vetenskapliga litteraturen. Endast ett fåtal studier avseende cykeldäcks friktionsegen-

skaper har tidigare genomförts, med olika specialkonstruerade utrustningar och resultaten är ofta 

inkonsekventa. 

Syftet med detta projekt har därför varit att med hjälp av mätningar i VTI:s stationära däckprovnings-

anläggning ta fram slipkurvor som beskriver ett cykeldäcks friktionsegenskaper. Mätresultaten har 

sedan använts för att ta fram en däckparametrisering för simuleringsändamål. Då ett stort antal 

mätningar krävs per däck har vi varit tvungna att begränsa oss till att genomföra mätningarna med 

endast en typ av däck (ett specifikt märke och modell). Dessutom har mätningarna enbart utförts på 

torr asfalt, med två typer av asfaltblandning, AB6 och AB11. Ingen skillnad i resultat mellan 

asfalttyperna kunde dock påvisas och resultaten i studien anses därför vara representativa för båda 

typerna av beläggning. Följande däckparametrar har mätts: cornering stiffness, camber stiffness, brake 

slip stiffness och lateral relaxationslängd. 

Den testade däcktypen genererade en maximal friktionsnivå på ungefär 1,0 på asfalten. Typiska värden 

på däckparametrarna var: normerad cornering stiffness 0,3; normerad camber stiffness 0,01; normerad 

brake slip stiffness 250. Jämfört med de få tidigare publicerade mätningar på cykeldäck så är cornering 

stiffness generellt ca 50 procent högre än vad som hittills rapporterats. Värdena för camber stiffness 

motsvarar väl de värden som en studie av racingdäck uppvisat, men är 25–50 procent lägre än värden 

uppmätta på mer normala däck i en annan studie. För brake slip stiffness finns inga tidigare mätningar 

att jämföra med. Mätning av relaxationslängden påverkades tyvärr av problem med mätutrustningen 

och vi kunde inte bestämma denna med önskad noggrannhet. Från mätningarna uppskattar vi 

relaxationslängden till 200–300 mm för det testade däcket, vilket är en faktor 2–3 ggr större än vad 

som rapporterades i den enda studie som mätt relaxationslängd för cykeldäck. 

Projektet har bidragit till en fördjupad kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper, vilket kan bidra 

till en ökad förståelse för i vilka situationer en cyklist förlorar väggreppet. Vidare är de uppmätta 

parametrarna nödvändiga för cykelsimuleringsändamål. Fortsatta studier av cykeldäcks friktionsegen-

skaper bör fokusera på mätning av lateral relaxationslängd, och samtidig broms- och styrning. Även 

detaljerade mätningar på lågfriktionsytor såsom is är önskvärt. 
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Summary 

Measurements of bicycle tyres friction characteristics as basis for simulation studies 

by av Mattias Hjort (VTI) and Anna Niska (VTI) 

 

The proportion of seriously injured cyclists in traffic is a major challenge for road safety. A large 

proportion of these cyclists have experienced a single bicycle crash, where lost grip has often been a 

cause. In order to get a better understanding of the low friction problems and single bicycle crashes in 

general, simulations of cycling stability using computers or cycling simulators can be valuable. For 

this, a detailed understanding of the frictional forces of the bicycle tyre under different conditions is 

necessary, which is currently lacking in the scientific literature. Only a few studies regarding bicycle 

tyre friction properties have been carried out previously, with various specially designed equipment 

and often inconsistent results. 

The purpose of this project has therefore been to provide slip curves describing the friction properties 

of a bicycle tyre by means of measurements in the VTI stationary tyre testing facility. The 

measurement results have then been used to obtain tyre parameters for simulation purposes. As a large 

number of measurements are required per tyre, we have had to limit ourselves to perform the 

measurements with only one type of tyre (a specific brand and model). In addition, the measurements 

have only been carried out on dry asphalt, with two types of asphalt mixing, AB6 and AB11. 

However, no difference in results between the asphalt types could be detected and the results in the 

study are therefore representative for both types of pavement. The following tyre parameters have 

been measured: cornering stiffness, camber stiffness, brake slip stiffness and lateral relaxation length. 

The tested tyre generated a maximum friction level of approximately 1.0 on the asphalt. Typical values 

of the tyre parameters were: normalized cornering stiffness 0.3; standardized camber stiffness 0.01; 

standard brake slip stiffness 250. Compared to the few previously published measurements on bicycle 

tires, cornering stiffness was generally about 50 percent higher than previously reported. The values 

for camber stiffness correspond well to the values shown by a racing tyre study, but are 25–50 percent 

lower than the values measured on more normal tyres in another study. For brake slip stiffness there 

are no previous measurements to compare with. Measurement of the lateral relaxation length was 

unfortunately affected by problems with the measuring equipment and we could not determine the 

relaxation length with the desired accuracy. From the measurements, we estimate the relaxation length 

to 200–300 mm for the tested tire, which is a factor 2–3 to greater than reported for the only earlier 

study that measured relaxation length of bicycle tyres. 

The project has contributed to an in-depth knowledge of the friction characteristics of bicycle tyres, 

which can contribute to a better understanding of the situations in which a cyclist loses the grip. 

Furthermore, the measured parameters are necessary for cycling simulation purposes. Continued 

studies of bicycle tyre friction characteristics should focus on measurement of lateral relaxation length, 

and simultaneous braking and steering. Detailed measurements on low friction surfaces such as ice are 

also desirable. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Det finns idag en tydligt uttalad politisk ambition att öka andelen cykelresor som en del i att skapa ett 

långsiktigt hållbart transportsystem och nå en bättre folkhälsa. Samtidigt utgör andelen allvarligt 

skadade cyklister i trafiken en av de största utmaningarna i att uppnå etappmålet för trafiksäkerheten 

till år 2020 (Nystart för Nollvisionen, 2016). Enligt Socialstyrelsens patientregister, PAR, är cirka en 

tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus cyklister. Åtta av tio cyklister som uppsökt 

akutsjukvården och skadats så allvarligt att de fått bestående men, har råkat ut för en singelolycka, dvs. 

de har inte kolliderat med någon annan trafikant utan har själva cyklat omkull (Niska och Eriksson, 

2013). Halka till följd av is och snö har bidragit till olyckan i 20 procent av fallen och är därmed den 

främsta enskilda orsaken till cyklisters singelolyckor. I ytterligare 17 procent av singelolyckorna har 

annat som lett till att cyklisten förlorat väggreppet varit en bidragande orsak (Niska och Eriksson, 

2013). Med hjälp av drift- och underhållsåtgärder kan en del av halkproblematiken avhjälpas. För att 

kunna ta fram effektsamband vad gäller cyklisters olyckor kopplat till drift- och underhållsåtgärder 

och väggrepp, behövs mått och mätmetoder som objektivt beskriver en cykelvägs friktion. En ökad 

kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper är viktigt för att kunna utveckla sådana mått och 

mätmetoder. Det gör det också möjligt att kunna relatera i fält uppmätta friktionsvärden (t.ex. 

Bergström, Åström och Magnusson, 2002; Niska och Blomqvist, 2016) till de effekter som en cyklist 

upplever på en cykel med olika karaktäristika och på olika ytor. 

Cyklister har också själva möjlighet att förbättra sin säkerhet, genom att exempelvis använda 

dubbdäck vintertid. I ett tidigare projekt har olika cykeldäcks friktion på is utvärderats (Hjort och 

Niska, 2015). Den studien visade att det finns avsevärda skillnader mellan odubbade och dubbade 

cykeldäck och att det även är märkbara skillnader mellan cykeldubbdäck av olika fabrikat och antal 

dubb. Ytterligare studier av hur olika cykeldäck uppför sig vid bromsning och styrning i olika 

situationer och på olika underlag behövs. Det är bland annat en viktig pusselbit för att kunna göra 

cykelfordonssimuleringar och är också värdefull kunskap för exempelvis utveckling av effektiva 

låsningsfria bromsar för cyklar. VTI håller för tillfället också på med att konstruera en cykelsimulator, 

vilket kommer att kräva en djup förståelse för cykeldäcks friktionskrafter vid olika betingelser. Det är 

viktigt bland annat för att man ska kunna uppnå ”rätt känsla” i cykelsimulatorn, så att försökspersoner 

får en så verklig cykelupplevelse som möjligt vid försök i simulatorn. 

Forskningsområdet gällande cykeldäck och friktion har stor utvecklingspotential då det fortfarande 

saknas en del grundläggande kunskaper. Även internationellt sett är detta ett relativt nytt och unikt 

forskningsområde. De senaste årens allt större fokus på cyklisternas singelolyckor gör området 

högaktuellt och resultaten kan i förlängningen få stor praktisk betydelse. Inom personbils- och 

lastbilsbranschen är däckens friktionsegenskaper ett välstuderat område, vilket har varit en 

förutsättning för all fordonsdynamiksimulering, och möjliggjort utveckling av en mängd system för 

ökad trafiksäkerhet.  

1.2. Syfte 

Det här projektet ska komplettera tidigare och pågående forskning kring cykelytors friktion och olika 

cykeldäcks friktionsegenskaper. Målet är en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området cykeldäck 

och friktion. Syftet är att med hjälp av mätningar i VTI:s stationära däckprovningsanläggning ta fram 

slipkurvor som beskriver ett cykeldäcks friktionsegenskaper. Mätresultaten kan sedan användas för att 

ta fram en däckparametrisering, exempelvis en så kallad ”Magic Formula” för cykeldäck att använda i 

simuleringar. En sådan teoretisk modell beskriver hur ett cykeldäck uppför sig vid bromsning och 

styrning i olika situationer och på ett givet underlag. Mätning av däcks slipkurvor för 

modelleringssyfte är vanligt förekommande för personbils- och lastbilsdäck, där stora resurser lagts på 

korrekta modeller för simulering. Denna typ av mätning är dock mycket kostsam och kräver 
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mätutrustning speciellt framtagen för ändamålet. För cykeldäck har endast några få mätningar 

rapporterats i litteraturen, där resultaten sinsemellan ofta är motsägelsefulla. Fokus i projektet har 

därför varit att beskriva de däckegenskaper som behövs för att kunna göra cykelfordonssimuleringar. 

Det innebär att det framförallt är däckparametrarna relaxationstid, cornering stiffness, camber stiffness 

och brake slip stiffness som ska tas fram i projektet. För beskrivning av begreppen, se avsnitt 2.1. 

1.3. Avgränsningar 

För att få fram de däcksparametrar som krävs för simulering, är det nödvändigt att göra omfattande 

mätningar för respektive parameter. Därför har vi varit tvungna att begränsa oss till att genomföra 

mätningarna med endast en typ av däck (ett specifikt märke och modell). Dessutom har mätningarna 

enbart utförts på torr asfalt, med två typer av asfaltblandning. De tester på cykeldäck som tidigare 

publicerats i litteraturen har generellt utförts med ett flertal olika cykeldäck på bekostnad av mängden 

data per däck. Den data som existerar är dessutom inte konsekvent när det gäller viktiga 

friktionsegenskaper. Genom att i denna undersökning begränsa antal däck och underlag kan fokus 

istället läggas på att generera data av tillräckligt mängd och noggrannhet för att skapa en 

däckbeskrivning av hög kvalitet, något som är efterfrågat både av VTI och av internationella 

forskargrupper. Dock innebär det att resultaten inte är generaliserbara och kan sägas gälla för andra 

däck eller underlag än just de som ingått i studien. 
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2. Kunskapsläget gällande cykeldäcks friktionsegenskaper 

I det här kapitlet ger vi en teoretisk bakgrund kring däckfriktion och beskriver även tidigare studier av 

cykeldäck och dess friktionsegenskaper. De däckegenskaper som projektet syftar till att studera har 

lyfts fram i texten nedan genom att de är kursiverade och fetmarkerade. Det finns ett flertal böcker 

som behandlar däcks friktionskarakteristik för personbils- och lastbilsdäck, och vi kommer inte att 

referera löpande i texten när det gäller generella egenskaper och definitioner. För den intresserade så 

hänvisar vi till standardverket, Pacejka (2002). 

2.1. Grundläggande kunskaper om däckfriktion 

För ett rullande hjul som vrids så att det uppstår en vinkel mellan hjulets rullriktning och fordonets 

(eller mer korrekt, hjulets) färdriktning, så kommer friktionskrafter att skapas mellan väg och däck. 

Friktionskraften delas normal upp i två komposanter, en longitudinell och en lateral, med avseende på 

hjulets rullriktning. Normalt uppstår också ett vridmoment, benämnt återställningsmoment, vilket 

strävar efter att vrida tillbaka hjulet till färdriktningen. Krafter och moment illustreras i Figur 1, där 

hjulet betraktas rakt uppifrån. Hjulets vinkel mellan rullriktning och färdriktning benämns 

avdriftvinkel, eller ibland slipvinkel. Det bör poängteras att avdriftvinkeln för en cykels framhjul inte 

är samma sak som styrvinkeln (framhjulets vinkel i förhållande till cykelns riktning). Detta då 

framhjulet vid kurvtagning har en färdriktning som skiljer sig från cykelns riktning. Avdriftvinklar är i 

praktiken små, endast ett fåtal grader, vilket ställer höga krav på noggrannhet vid mätning av denna 

storhet i experimentella uppställningar. 

 

x: hjulets rullriktning 

y: hjulets laterala axel 

α: hjulets avdriftvinkel (slipvinkel) 

Fx: longitudinell friktionskraft, verkande i x-led 

Fy: lateral friktionskraft, verkande i y-led 

Mz: återställningsmoment 

Figur 1. De krafter och moment som verkar på ett rullande hjul, betraktat rakt uppifrån. 

De krafter som verkar på däcket från underlaget när man styr eller bromsar beskrivs enklast i form av 

så kallade slipkurvor. Slip betyder glidning och benämningen kommer av att det vid både styrning och 

bromsning uppstår en hastighetsskillnad mellan vägbana och däckets kontaktyta, en glidning. För ett 

fritt rullande däck så antas däremot ingen glidning mellan ytorna. I Figur 2 så visas typiska slipkurvor 

för ren styrning och bromsning av ett luftfyllt gummidäck (i detta fall ett personbilsdäck). ”Ren” 

används här i betydelsen enbart styrning eller bromsning. Den vänstra grafen visar den laterala 

friktionskraften (y-led) för olika avdriftvinklar. En god approximation är att denna kurva är 

symmetrisk med avseende på positiva och negativa vinklar. Däckartefakter så som plysteer och 

conicity (Pacejka 2002) kan dock göra att kurvan förskjuts något i horisontal och vertikal led, och 

α 

Fordonets färdriktning 

x 

y 

F
y
 

F
x
 

M
z
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därmed inte passerar origo. Kurvan är normalt linjär när den passerar x-axeln, och kurvans lutning här 

är en viktig däckegenskap som benämns cornering stiffness, C . Man kan säga att cornering stiffness 

ger ett mått på hur känsligt ett däck är för förändring av avdriftvinkeln. För större avdriftvinklar blir 

kurvan olinjär och uppnår ett maximalt värde på friktionskraften, för att sedan minska något med 

växande vinkel. 

Longitudinella friktionskrafter (x-led) vid bromsning kan beskrivas med en liknande kurva. I figurens 

högra graf visas bromsfriktionskraften som funktion av däckets hjulslipvärde. Hjulslip, κ, (ofta bara 

benämnt slip) är ett mått på graden av hjullåsning, där noll procents slip motsvarar ett obromsat 

frirullande hjul, och hundra procents slip motsvarar ett fullständigt låst hjul. För små slipvärden är 

kurvan linjär, och även här är kurvans lutning en viktig däckegenskap, och benämns brake slip 

stiffness, C . Förenklat kan man säga att ju större värde på brake slip stiffness, desto större blir 

bromskrafterna vid en inbromsning. Maximal bromsfriktionskraft erhålls för ett ganska litet slipvärde, 

beroende på underlagets egenskaper. För asfalt ligger friktionstoppen för personbilsdäck normalt 

mellan 10–15 % medan den för is kan uppnås redan vid 5 % slip. När slipet ökar därefter så minskar 

normalt friktionskraften, och det kan vara stor nivåskillnad mellan maximal bromsfriktionskraft och 

bromsfriktionskraft vid låst hjul. Maximal friktionskraft vid ren styrning och ren bromsning är ofta 

likvärdiga, men behöver inte vara identiska. Omvänt tecken på hjulslipet innebär att hjulet accelererar, 

och de longitudinella friktionskrafterna kan approximativt beskrivas av en spegling av slipkurvan. 

 

Figur 2. Typiska slipkurvor för styrning och bromsning med personbilsdäck på asfalt med hjullast 

4500 N. Uppmätta av VTI. 

Om hjulet lutas i sidled så som i Figur 3 så får hjulet en cambervinkel, γ, definierad enligt figuren. Vid 

cambervinkel uppstår en lateral friktionskraft när hjulet rullar, precis som vid vanlig styrning med 

avdriftvinkel. Den laterala friktionskraften (Fy) som funktion av cambervinkel är linjär för små 

cambervinklar, och proportionalitetskonstanten är ytterligare en viktig däckegenskap, och benämns 

camber stiffness, C . Camber stiffness skulle kunna beskrivas som däckets känslighet för förändring 

av cambervinkeln. 

För små vinklar och slipvärden kan man använda följande enkla modell för friktionskrafterna: 

 CFx   (1) 

   CCFy  (2) 

För ett personbilsdäck är camber stiffness ( C ) normalt en faktor tio lägre än cornering stiffness ( C ), 

varför de laterala krafterna normalt domineras av bidraget från avdriftvinkeln. För cykel så är det 

rimligt att anta att avsevärt högre cambervinklar uppnås under färd jämfört med personbil, och att 

camberbidraget till den laterala friktionskraften därför bör kunna vara betydligt större än för bil. 
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Figur 3. Principskiss av cambervinkel ( w ) vid lutning av ett cykelhjul. Källa: Wijlens, 2012. 

Slipkurvorna i Figur 2 är representativa endast för en specifik hjullast. Friktionen varierar normalt med 

hjullasten, varför en däckmodell för simulering bör vara parametersatt för att tillåta olika hjullaster. 

Ofta minskar den normerade friktionskraften med ökad hjullast, men så behöver inte alltid vara fallet. 

Vidare så beskriver slipkurvorna ett däcks friktionskraft vid ”steady state”, det vill säga vid 

förhållanden med konstant avdriftvinkel eller bromsslip. I verkligheten sker ett transient förlopp där 

friktionskrafterna förändras under en viss tid vid förändring av vinkel eller slip. Detta förlopp beskrivs 

normalt av en tidskonstant benämnd relaxationstid. Detta är ytterligare en viktig egenskap för en 

däckmodell till fordonsdynamiska simuleringar. Man brukar definiera en så kallad relaxationslängd, 

som är den sträcka som däcket måste rulla vid en stegvis förändring av slipförhållande till dess att 

steady state uppnåtts. Relaxationstiden varierar därför med hjulets rotationshastighet. Relaxations-

längden varierar i sin tur med hjullasten. Man skiljer på longitudinell och lateral relaxationslängd. 

Normalt använder man den sträcka då 63 % av steady state-värdet uppnåtts, för att specificera 

relaxationslängden (Cossalter, 2006). 

Slipkurvorna i Figur 2 beskriver endast ren styrning och ren bromsning. Om däcket utsätts för 

samtidig styrning och bromsning förändras slipkurvorna, där bromsfriktionskrafterna dominerar på 

bekostnad av de laterala friktionskrafterna. Vid låst hjul verkar friktionskrafterna helt i motsatt 

färdriktning, varvid styrförmågan försvinner. Som en konsekvens av detta tappar föraren också 

oundvikligen balansförmågan och faller omkull. Sker låsningen på bakaxeln kan fordonet bli instabilt 

med avseende på girrotation (fordonet roterar kring sin vertikala axel). Dessa är de huvudsakliga 

anledningarna till att man tagit fram låsningsfria bromsar till personbilar och lastbilar. För cyklar är 

dock låsningsfria bromsar fortfarande mycket ovanliga. 

Friktionen antas här vara oberoende av färdhastigheten. I verkligheten finns dock ett 

hastighetsberoende, vilket varierar starkt med typ av underlag. Framförallt är det vägytans makrotextur 

(våglängder mellan 0,5 och 50 mm) som påverkar friktionens hastighetsberoende. Friktionsmätningar 

för simuleringsmodeller bör därför utföras i hastigheter som är relevanta för de simuleringar som ska 

utföras. Däckets lufttryck har stor inverkan på styvhetsparametrarna (cornering stiffness, camber 

stiffness och brake slip stiffness), vilket tydligt kan märkas vid cykling med lågt lufttryck, då cykeln 

kan upplevas som slirig i lateral-led.  

Det är vanligt att man plottar den normerade friktionskraften, dvs. friktionskraft dividerad med 

hjullast. Slipkurvorna från Figur 2 plottade mot den normerade friktionskraften visas i Figur 4. 
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Figur 4. Typiska slipkurvor för styrning och bromsning plottad mot normerad friktionskraft. 

Ofta anges också cornering stiffness normerad med hjullasten (Fz), så kallad cornering coefficient. 

För personbils- och lastbilsdäck så avtar cornering coefficient normalt med ökad hjullast. Vi har 

använt beteckningen CCα för cornering coefficient, där:  

zF

C
CC 

    (3) 

På samma sätt definierar vi camber coefficient som: 

zF

C
CC


    (4) 

och normerad brake slip stiffness som: 

zF

C
CC 

    (5) 

 

2.2. Däckmodeller 

Den enklaste modellen är den som beskrivs av ekvation 1 och 2 ovan. Om modellen ska användas för 

fordonsdynamiksimulering behöver den kompletteras med en övre gräns för friktionskraftens storlek. 

Styvhetsparametrarna (cornering stiffness, camber stiffness och brake slip stiffness) kan göras 

lastberoende för att ta hänsyn till varierad friktionsnivå vid olika hjullaster. Denna enklare modell är 

ofta fullt tillräcklig för simuleringar med måttligt stora däckkrafter. För en korrekt beskrivning av 

större däckkrafter behövs en modell som även beskriver däckets olinjära område, exempelvis 

borstmodellen (Svendenius 2007). För att beskriva ett stort antal uppmätta slipkurvor med en 

matematisk modell kan man använda den så kallade Magic Formula metoden (Pacejka, 2002). Den 

består av ett stort antal ekvationer med en mängd parametrar som bestäms genom kurvanpassning av 

uppmätt data. Magic Formula kan beskriva steady state friktionskrafter för nästan alla tillstånd, 

inklusive kombinerad bromsning och styrning, krafternas transienta förlopp genom relaxationslängd, 

och kan enkelt interpolera mellan olika uppmätta kurvor. Det är därför en vanlig däckmodell vid 

fordonsdynamiksimuleringar. 

Viktigt att notera är att oavsett vilken modell som används måste parametrarna anges med flera siffrors 

noggrannhet, då även små förändringar i parametervärde kan få stor inverkan på beräknade trajektorier 

vid simulering. 
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2.3. Tidigare utförda mätningar på cykeldäck 

Schwab (2013) har gjort en genomgång av mätningar utförda på cykeldäck. Han konstaterar att det är 

en brist på mätningar av cykeldäcksegenskaper, och att den viktigaste källan fortfarande är en rapport 

av Roland och Lynch (1972). Schwab poängterar också att för cykeldäck så beror däckkrafterna inte 

enbart på slipvärden och på däckets egenskaper, utan även på styvheten hos den fälg som däcket är 

monterat på. Tyvärr saknas ofta information om fälg i de få vetenskapliga publiceringar som finns 

inom detta område, och resultaten är ofta inkonsekventa. Vi går igenom dessa publiceringar och ger en 

sammanfattande översikt i Tabell 1. Noterbart är att inga tester avseende däckens bromsfriktion 

utförts, utan endast lateral friktion. 

De tidigaste rapporterade cykeldäcksmätningarna gjordes av Roland och Lynch (1972). De använde en 

specialkonstruerad släpvagn som drogs av en bil. Mäthastighet, samt underlag och förhållanden 

framgår inte. Totalt mättes 11 olika däck i varierande storlekar från 24 till 27 tum. De flesta däck var 

dock av en och samma dimension, 27x1-1/4. Däcktryck varierade mellan 4,5 och 7,6 bar. Däcken 

mättes vid tre olika hjullaster, 166, 313 och 465 N. Den laterala friktionskraften mättes vid styrvinklar 

mellan -3 och 10°, med minsta steg om en grad. Friktionskraft från cambervinklar mellan 0 och 40° 

uppmättes också, i steg om 10 grader. Maximal friktion för de olika däcken verkar utifrån grafer vara 

minst 0,8. Inga styvhetsparametrar rapporterades, utan istället gjordes en anpassning av uppmätt data 

till en empirisk polynomfunktion, vilket genererade att antal parametrar. Utifrån polynomen går det 

dock att uppskatta cornering och camber coefficient. Det ska dock påpekas att en sådan uppskattning 

är behäftad med osäkerheter, då polynomanpassningen görs för ett stort vinkelområde. För de flesta av 

de uppmätta däcken ger detta en cornering coefficient på mellan 0,18–0,22 för hjullast 313 N, och 

mellan 0,16–0,24 för alla tre laster sammantaget. Ett av däcken uppvisar dock betydligt lägre värden, 

0,11–0,14. Ökad hjullast leder till en minskning av cornering coefficient, en minskning som inom de 

undersökta hjullasterna varierar mellan -0,3x10-4 och -2,0x10-4 per N. Camber coefficient varierar 

mellan 0,0015–0,009, och är oftast ungefär en faktor 100 lägre än cornering coefficient. Detta är 

betydligt lägre värden jämfört med de från senare studier. 

Cole och Khoo (2001) genomförde mätningar på ett cykeldäck med en egenkonstruerad släpvagn. 

Mäthastighet, samt underlag och förhållanden framgår inte. Det uppmätta däckets typ eller modell är 

inte heller specificerat, men det var ett 20 tums däck med en bredd av 2,125 tum, och däcktrycket var 

2,4 bar. Testerna utfördes utan cambervinkel och totalt gjordes mätningar för 6 olika hjullaster mellan 

132 och 623 N. Mätningarna utfördes med fixa slipvinklar mellan 0,5 och 15°. För att bestämma 

cornering stiffness gjorde man en kurvanpassning av mätdata enligt Magic Formula under antagandet 

att kurvorna skär origo. Precis som för Roland och Lynch så är denna typ av uppskattning av styvheter 

behäftad med osäkerheter, då kurvanpassningen görs för ett stort vinkelområde. Värden på cornering 

stiffness för de olika lasterna anges inte specifikt, men utifrån en graf uppskattar vi att cornering 

coefficient för däcket varierar mellan 0,125–0,225. Liksom i den tidigare studien så minskar cornering 

coefficient med ökad hjullast. Vi uppskattar minskningen till mellan -1,5x10-4 och -3,0x10-4 per N. 

Dressel och Rahman (2012), har mätt lateral kraft som funktion av avdriftvinkel och cambervinkel 

separat. De använder en egentillverkad rigg för ändamålet där hjulet rullar en sträcka av 1,5 meter 

längs en plan, sandpappersförsedd balk. Hastigheten är ospecificerad, men sägs vara ”mycket låg”, då 

högre hastigheter gav för stort mätbrus. De testar ett diagonaldäck i tre olika bredder (23, 25, 28 mm), 

samt ett radialdäck av bredd 19 mm, och ytterligare ett ospecificerat däck. Däckmärken och diametrar 

är inte specificerat i artikeln. Däcktrycket var 6,9 bar vilket tyder på att det är racingdäck som ingått i 

studien. Två hjullaster, 225 och 450 N, användes och enkelsidiga mätningar med slipvinklar mellan 

0,5 och 3,5° och cambervinklar mellan 2 och 15° användes. Maximal friktion framgår inte då de 

använda vinklarna var för små. Några värden på styvheterna ges inte heller, förutom i två fall, där 

cornering stiffness på 11,3 och 13,6 N/grad vid 435 N hjullast anges, baserat på sidkraft vid 2 

respektive 3,6°. Dessa värden motsvarar en cornering coefficient på ca 0,03 vilket är orimligt lite. En 

uppskattning av cornering coefficient från den publicerade grafen indikerar att det korrekta värdet 
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snarare är ca 0,2 det vill säga en faktor 10 högre. Det ospecificerade däcket sticker ut med en 

cornering coefficient uppskattad till 0,28 från grafen. Camber coefficient uppskattas från grafer till 

mellan 0,009 och 0,015. Relaxationslängd uppmättes till mellan 70 och 100 mm. 

Doria m.fl. (2013) har mätt tre sommardäck och ett vinterdäck i sin specialtillverkade mätrigg, vilken 

mäter däcken vid 4 km/h. Cykelhjulet roterar längs en cirkelbana med 3 meters diameter, där den stora 

krökningen bör ha inverkan på mätresultaten. Maximal friktion för de olika däcken verkar utifrån 

grafer vara minst 0,8. Inga cornering- eller camberstyvheter ges specifikt i artikeln, utan dessa måste 

uppskattas från grafer. Cornering stiffness går inte att uppskatta då kurvorna är kraftigt olinjära även 

för små vinklar. Camber coefficient uppskattas till 0,015 för vinterdäcket och 0,023 för 

sommardäcken. 

Vi har själva, i ett tidigare projekt, utvärderat olika cykeldäcks friktion på is (Hjort och Niska, 2015). 

Syftet med den studien var främst att jämföra dubbdäck med odubbade däck och inte att ta fram 

däckparametrar för modelleringsändamål. Den studien visade att det finns avsevärda skillnader mellan 

odubbade och dubbade cykeldäck och att det även är märkbara skillnader mellan cykeldubbdäck av 

olika fabrikat och antal dubb. Ytterligare studier av hur olika cykeldäck uppför sig vid bromsning och 

styrning i olika situationer och på olika underlag behövs. 

Tabell 1. Sammanställning av rapporterade cykeldäcksegenskaper från vetenskapliga publiceringar 

Siffor märkt med en asterix*, har vi själva uppskattat utifrån publicerade grafer. 

Referens Metod Antal olika 
däck 

(dimension) 

Lufttryck 

(bar) 

Hastighet Hjullast Max 
friktion 

Cornering 
coefficient 

(1/grader) 

Camber 
coefficient 

(1/grader) 

Relaxation
s-längd 

(mm) 

Roland 
och Lynch 
(1972) 

Släpvagn 11 däck 

24-27 tum 

Oftast  

27x1-1/4 

4,5 – 7,6 Ospec. 3 
laster: 

166, 
313, 
465 N 

> 0,8 0,16 – 0.24 
(minskande 
med ökad 
hjullast) 

En outlier: 

0,11-0,14 

0,0015 – 
0,009 

- 

Cole och 

Khoo 
(2001) 

Släpvagn 1 däck 

(20 tum 
diam. 

2.125 tum 
brett) 

2,4 Ospec 6 

laster: 
132 till 
623 N 

Ca 0,5 0.125 – 0.225 

(minskande 
med ökad 
hjullast) 

- - 

Dressel 
och 
Rahman 
(2012). 

Mobil rigg 
längs 1,5 m 
rak bana, 
sandpappers-
yta 

5 däck: 

(19, 23, 25, 
28 mm, 
samt ett 
ospec.) 

6,9 Mycket 
låg. 

Ospec. 

2 
laster: 

225 N 
450 N 

okänd 0,2* 

0,28* för det 
ospecificerade 

0,009 – 
0,015* 

70 - 100 

Doria m.fl. 
(2013) 

Fix rigg på 
roterande 
cirkelbana (3 
m diam.) med 
sandpappers-
yta 

4 däck 

(622mm 
innerdiam. 

3 st 37 mm 
breda och 
ett 35 mm 
brett) 

2 

4 

4 km/h 2 
laster: 

400 N 
600 N 

> 0,8 - 0,015* 
(vinterdäck) 

0.023* 
(sommar-
däcken) 

- 
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3. Metod 

För att kunna ta fram slipkurvor som beskriver cykeldäcks friktionsegenskaper har vi använt oss av 

VTI:s stationära däckprovningsanläggning, även kallad ”långa banan”. Det är en världsunik 

testanläggning för mätning av däcks friktionsegenskaper. Anläggningen är egentligen inte byggd för 

att testa cykeldäck och har därför i ett tidigare projekt anpassats för att också kunna genomföra 

cykeldäckstester (Hjort och Niska, 2015). I det projektet studerade vi cykeldäcks friktionsegenskaper 

på is och jämförde dubbade cykeldäck med odubbade cykeldäck. För att kunna genomföra de 

planerade mätningar i det här projektet, där vi ville studera cykeldäcks friktionsegenskaper på asfalt, 

krävdes ytterligare anpassningar av anläggningen innan testerna kunde genomföras (se avsnitt 3.2).  

Efter ombyggnaden gjordes diverse testkörningar, kalibreringar och inställningar av parametrar innan 

de egentliga mätningarna genomfördes (se avsnitt 3.3), varefter ett testupplägg togs fram (se avsnitt 

3.4). Analysmetoder för att ta fram de däckparametrar projektet syftar till, beskrivs i samband med 

presentationen av mätresultaten i kapitel 4.  

3.1. Beskrivning av mätanläggningen, ”långa banan” 

”Långa banan” är det populära namnet på VTI:s stationära däckprovningsanläggning, som är speciellt 

framtagen för att mäta ett däcks friktionsegenskaper på is. Anläggningen består av en rörlig bana med 

drivsystem och en mätrigg med en stillastående men vridbar hjulupphängning (se Figur 5 och Figur 6). 

Hjulupphängningen är kopplad till ett kraftmätsystem för samtidig uppmätning av krafter mellan däck 

och vägbana i längsled, sidled och vertikalled. Vägbanan består av en rörlig 55 meter lång isbelagd 

stålbalk som drivs och bromsas av ett hydraulmotordrivet stållinspel. Konstruktionen gör det möjligt 

att under kontrollerade förhållanden mäta såväl broms- som styrkrafter. En mer detaljerad beskrivning 

av långa banan finns i VTI särtryck nr 220 (Nordström, 1994). 

 

Figur 5. Översiktsbild av VTI:s däckprovningsanläggning. 
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Figur 6. Ursprunglig mätrigg i VTI:s däckprovningsanläggning. Foto: Olle Nordström. 

I långa banan testas normalt lastbils- och personbilsdäck, och mäthjulet har två olika hjulnav beroende 

på däcktyp, se Figur 7. I varje hjulnav sitter en pulsräknare som används för att mäta hjulets 

rotationshastighet, vilket i sin tur ger ett värde på hjulslipet under bromsförloppet. Vid mätning av ett 

däcks bromsegenskaper i långa banan bromsas hjulet successivt från 0 till 100 procents slip för att 

erhålla en friktionskurva som beskriver däckets friktionsvärde för hela slipområdet (se exemplet i 

Figur 2, den högra grafen).  

  

Figur 7. De två olika hjulnav som vanligtvis används i däckprovningsanläggningen. Lastbilsnav till 

vänster och personbilsnav till höger. Foto: Mattias Hjort. 

3.2. Anpassning av ”långa banan” inför mätningarna 

I samband med det förra projektet konstruerades en ny upphängningsanordning för att kunna montera 

cykelhjulet i den ursprungliga mätriggen till långa banan (Hjort och Niska, 2015). Denna, så kallade 

cykeldäcksrigg, visas i Figur 8. Den består av en framgaffel från en mountainbike, inklusive fjädring 
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och dämpning, vilken är monterad på en infästning där hjulets position i sidled samt cambervinkel kan 

varieras. 

 

Figur 8. Den gamla cykeldäcksriggen för istester i långa banan. Foto: Mattias Hjort. 

Infästningsriggen måste vara tillräckligt styv i förhållande till de krafter som genereras för att inte 

mätprecisionen ska försämras. På asfalt är friktionskrafterna 5 - 10 gånger större än på is. Framgaffeln 

i den tidigare cykeldäcksriggen bedömdes därför vara för vek för de mätningar på asfalt som skulle 

genomföras i det här projektet, varför en ny stabilare rigg behövde konstrueras. I den nya 

konstruktionen (se Figur 9 och Figur 10) så användes istället en framgaffel från en lätt motorcykel. 

Även denna framgaffel inkluderade fjädring och dämpning, något som ansågs vara nödvändigt för att 

kunna genomföra tester på asfalt utan att hjullasten skulle variera för mycket. Asfalten monteras på 

balken i två meter långa kassetter (se Figur 10), och vid passage över skarvarna mellan plattorna kan 

stötar uppstå och störa mätningen, vilket mildras med hjälp av fjädringen och dämpningen. Asfaltens 

egenskaper beskrivs mer i detalj på sida 25. 

Precis som på den tidigare cykeldäcksriggen så placerades den optiska pulsgivaren så att den triggar på 

symmetriskt placerade hål i bromsskivan i cykelnavet. En specifik bromsanordning med en skivbroms 

kopplad till en pneumatisk cylinder möjliggör en automatisk bromsning under mätförloppet och 

pulsgivaren används för att mäta hastighetsändringen på cykelhjulet under försöken. Det pneumatiska 

trycket genereras från en kvävgastub, där trycket kan ställas in med en regulator upp till 10 bar. Hur 

snabbt bromskraften skapas kan regleras genom en ventil som styr luftflödet från tuben till bromsen. 

För att göra det möjligt att flytta cykelhjulet i sidled mellan mätningarna, är framgaffeln monterad 

längs en skena på stativet. Tack vare denna konstruktion går det att mäta i olika longitudinella ”spår” 

tvärs mätbalken, vilket är värdefullt vid mätningar på is med dubbade däck. Detta då dubbarna river 

upp isen vid mätning, och tillgång till parallella spår möjliggör ett ökat antal mätningar innan ny is 

måste läggas på balken. Vid mätning på asfalt så har däremot ett och samma spår använts. Stativet är 

också konstruerat så att cykelhjulet kan lutas i önskad cambervinkel i förhållande till underlaget. 

Framgaffeln i den nya konstruktionen är riktad helt i vertikal led, dvs utan den castervinkel som en 



24  VTI rapport 952 

framgaffel normalt har på en cykel. Detta valdes för att minska de vridande moment som verkar på 

gaffeln vid rullning av hjulet. 

 

Figur 9. Den nya cykeldäcksriggen för asfalttester i långa banan. Foto: Mattias Hjort. 

 

     

Figur 10. Den nya cykelriggens gaffel (t.v.) och de 20 meter asfaltplattor som monterades på balken 

(t.h.). Foto: Mattias Hjort och Håkan Vångenbrant. 
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Liksom för de tidigare mätningarna av cykeldäck i långa banan så behövde förstärkningen av de 

krafter som kraftgivaren mäter ökas med en faktor hundra, jämfört med de inställningar som använts 

för personbilsdäck och lastbilsdäck. Detta eftersom krafterna på ett cykelhjul är betydligt mindre än 

för bilar och lastbilar. 

I långa banan görs, som sagt, vanligtvis däcktester på en isbeläggning på den 55 meter långa 

stålbalken. För att i det här projektet istället kunna göra mätningar på asfalt, monterades uppe på 

stålbalken en 20 meter lång asfaltsträcka, bestående av 10 tvåmeterskassetter (se Figur 10). De första 

10 metrarna består av en AB6-asfalt, och de återstående 10 metrarna av en AB11-asfalt. Båda har dock 

polerats av bromsning med personbilsdäck, och en del gummi har slitits in i asfalten. Uppmätt skid 

resistance friktionsindex med British Pendulum (EN 13036-4) är 56 på båda ytorna (se exempelvis 

Åström, 2000 för en beskrivning av British Pendulum). Denna mätning utförs på våt asfalt och 

friktionsnivån är förhållandevis låg. Det säger dock inte så mycket om asfaltens friktion när den är 

torr, vilken kan vara betydligt högre. Före och efter asfaltplattorna är träskivor monterade för att hjulet 

ska rulla på konstant höjd. Det är dock enbart mätningarna på asfalten som är relevant i denna studie. 

3.3. Förberedande test av nya mätriggen 

För att ta fram slipkurvor för styrning, utförs normalt varje styrtest som ett vinkelsvep där en enskild 

mätning resulterar i en slipkurva. För att kompensera för relaxationseffekter och generera en steady 

state slipkurva så görs två mätningar – ett vinkelsvep med positiva vinklar och ett med negativa, med 

ett visst vinkelöverlapp. Vid bromstest så erhålls en slipkurva per mätning. Det kan dock behövas 

uppemot fem bromstester med olika inställning av bromstryck och luftflöde för att generera en 

tillräckligt bra slipkurva där maximal bromsfriktion hinner uppnås innan hjullåsning sker. Med denna 

typ av prov är det praktiskt möjligt att utföra ett stort antal olika slipkurvor, där varje kurva består av 

tätt samplade mätvärden. Den ursprungliga planen var att genomföra testerna på detta vis, och då 

utöver de rena styr- och bromstesterna också kunna genomföra kombinerade tester med samtidig 

broms och styrning, och även kombinerade tester med olika cambervinklar. Detta skulle ge underlag 

för en Magic Formula beskrivning av däckets friktionskrafter, för alla typer av situationer.  

Det visade sig dock att denna typ av test inte gick att utföra då hjullastens variation under en mätning 

var alltför stor (se exempel i Figur 11) för att kunna mäta en hel slipkurva under konstanta 

förhållanden. Ojämnheterna längs asfaltytan är små, endast några få millimeter, men när hjulet rullar 

med hög hastighet uppstår momentana vertikala stötar, vilka kräver en mjuk fjädring för att minimera 

hjullastens variation. En skev eller orund fälg leder också till vertikala vibrationer vilka måste 

undertryckas. Det skulle visa sig att rena styrtester utan cambervinkel leder till en friktionskraft i en 

riktning som fälgen inte är konstruerad för, vilket tämligen fort resulterar i deformerad fälg vid högre 

avdriftsvinklar. För att få tillräckligt mjuk fjädring behövde dämpningen avlägsnas genom att tömma 

fjädringssystemet på olja. Det resulterade dessvärre i att fjädringens inre smörjning minskade med 

följd att hjulet för en kort stund fastnar i intryckt läge. Avsaknad av smörjning ökade också det interna 

slitaget, varpå fjädringen försämrades med tiden och med jämna mellanrum behövde renoveras.  
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Figur 11. Variation av hjullasten (Fz) för en mätning vid 550 N med en liten konstant avdriftvinkel. De 

två olika asfalttyperna är markerade med röda vertikala linjer. 

3.4. Testupplägg 

Med anledning av ovan nämnda svårigheter, fick vi revidera det planerade testupplägget med styrtest 

som ett vinkelsvep, kombinerade tester med samtidig broms och styrning, och även kombinerade 

tester med olika cambervinklar och istället genomföra ett flertal tester med fasta styrvinklar. 

Vi valde följande förutsättningar och mål för de genomförda testerna: 

• Hastighet: 18 km/h valdes för samtliga tester. Detta är samma hastighet som användes i den 

tidigare studien på is (Hjort och Niska, 2015). Det motsvarar en realistisk hastighet för urban 

cykling och är avsevärt högre än några av de senaste tester med cykeldäck som publicerats i 

den vetenskapliga litteraturen. 

• Hjullaster: 250, 400 och 550 N testades, där 400 N antas vara en normal hjullast för ett av 

cykelns hjul. Vid verklig cykling varierar hjullasten med förarens och cykelns vikt. Vid 

bromsning så förflyttas tyngd från bakhjul till framhjul, vilket innebär att hjullasten kan 

variera kraftigt under färd. Idealt bör därför en däckbeskrivning vara baserad på mätningar vid 

ett flertal hjullaster som täcker in de lastvariationer som kan tänkas uppstå vid cykling såväl i 

verkligheten som i en simulator. Ett minimum är tre hjullaster, vilket vi valt för denna studie 

för att inte mätschemat skulle bli orimligt omfattande. 

• Däcktryck: standardtryck valdes till 4,0 bar. Utöver detta har även 3,5 och 4,5 bars däcktryck 

testas för ren styrning och ren bromsning (vid den normala hjullasten 400 N). 

• Avdriftvinklar: upp till 10° ingick i försöken, med tydlig fokus på små avdriftvinklar och 

cornering stiffness. Symmetrisk mätning har gjorts (både negativa och positiva vinklar) för de 

små avdriftvinklarna. 

• Cambervinklar: enkelsidiga mätningar (däcket antas vara symmetriskt med avseende på 

cambervinkel) upp till 5°.  

• Relaxationslängd: mät vid fix avdriftvinkel på 1° vid en hastighet av 0,5 m/s. Alla tre 

hjullaster och om möjligt också undersöka inverkan av olika däcktryck. 

• Bromsslip: bromsslipet har varierats så att tillräckligt många mätpunkter har kunnat genereras 

för normerad friktionskraft mindre än 0,3 för att möjliggöra uppskattning av brake slip 
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stiffness. Om möjligt, försök mäta friktion vid hjullåsning. Bromstester har genomförts för 

alla tre hjullaster och däcktryck. 

• Förhållande: Testerna har utförts på torr asfalt där både asfalt, luft och däckets temperatur 

varit 10 °C.  

Det exakta antalet mätningar som behövde utföras gick inte att förutsäga utan fick bli en konsekvens 

av mätresultaten. Totalt genomfördes 230 styrtester, 152 bromtester och 42 cambertester (Tabell 2). 

Utöver dessa gjordes 55 relaxationstester, som dock dessvärre på grund av fälgproblem inte fick 

önskad noggrannhet. 

Tabell 2. Sammanställning över antalet genomförda tester i projektet. 

 Styrtester Bromstester Cambervinklar 

 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 4 bar 

250 N - 46 - - 25 - 14 

400 N 46 46 46 25 52 25 14 

550 N - 46 - - 25 - 14 

Totalt 
antal: 

46 138 46 25 102 25 42 

 

3.5. Val av däck 

Däcket som valdes ut för mätningarna var ett Schwalbe Citizen Active, vilket är ett modernt däck 

avsett för city- och touringcyklar, se Figur 12. Enligt Schwalbe så är däcket ett högkvalitetsdäck av 

diagonaltyp där stommen är konstruerad med 50 nylontrådar per kvadrattum per lager, vilket kan 

jämföras med deras tidigare glesare konstruktioner med 20 eller 24 trådar. Däcket är också utrustat 

med ett punkteringsskyddande lager bestående av naturgummi förstärkt med kevlarfibrer. Däckets 

storlek är 37–622 (dvs. 37 mm brett med en innerdiameter på 622 mm) och det är monterat på en 

framhjulsfälg med en diameter på 622 mm och 15 mm hjulaxelbredd. Fälgen, av märket Rodi 

BlackRock, är tillverkad av aluminium vilket gör den både lätt och styv. Däckets rekommenderade 

lufttryck är 2.5 till 4.5 bar (35 till 65 psi). Ett däck av samma modell testades också på is i den tidigare 

studien av Hjort och Niska (2015). 
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Figur 12. Det testade cykeldäcket, Schwalbe Citizen Active. Foto: Mattias Hjort. 
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4. Mätresultat och analys 

För att ta fram de däckparametrar som beskriver cykeldäcks friktionsegenskaper har vi gjort ett flertal 

rena styrtester med olika hjullast, däcktryck och avdriftvinklar; ett flertal bromstester och ett antal 

försök med olika lutning av hjulet (cambervinklar). I avsnitten som följer ges exempel på framtagna 

resultat i kombination med en beskrivning av genomförda analyser. I Bilaga 1 presenteras de 

resterande resultaten. Däckmätningarna utvärderades för båda asfaltsträckorna, men ingen skillnad i 

resultat mellan asfalttyperna kunde påvisas. Resultaten i studien är därför representativa för både AB6 

och AB11 beläggningar, och ingen åtskillnad görs i resultatrapporteringen nedan. 

4.1. Ren styrning 

Först gjordes några mätningar med stora avdriftvinklar, uppemot 10°, för att få en uppfattning om 

slipkurvans generella utseende för grundfallet 400N hjullast och 4,0 bar däcktryck. Efter det 

fokuserade vi på mätningar inom intervallet ±2°, och då speciellt inom det mindre intervallet ±1° för 

att kunna bestämma cornering stiffness (och coefficient). I Figur 13 visas mätdata från alla dessa 

mätningar. Det framgår av figuren att maximal friktion för detta däck på asfalten under dessa 

förhållanden är ungefär 1,0. För simuleringsändamål är dock friktionskrafterna vid stora avdriftvinklar 

mindre intressanta då de i princip aldrig förekommer vid normal cykling. 

 

Figur 13. Mätdata för ren styrning vid 400N hjullast och 4,0 bar däcktryck. 

För att exemplifiera framtagandet av cornering coefficient från styrtesterna visas i Figur 14 mätresultat 

från mätningen med 400 N hjullast och 4,0 bar däcktryck inom avdriftvinkelintervallet [-2°, 2°]. 

Mätningarna utfördes stegvis från +2° till -2°, varpå man stegade tillbaka till +2°. För varje vinkel 

finns därför två separata mätningar, vilka har angivits med olika färger i figuren (röd och grön för 

negativa1 vinklar, och svart och blå för positiva), där efterföljande mätningar sammanbundits med en 

linje. Det är helt tydligt att stora friktionskrafter uppstår redan vid dessa små vinklar, och man kan ana 

att det icke-linjära området börjar vid en avdriftvinkel på ungefär 1°. 

Som framgår av figuren finns ett glapp i mätriggen nära noll graders vinkel, vilken gör att det uppstår 

ett vertikalt steg i den annars linjära delen av kurvan. För att slipkurvorna ska bli linjära nära 

nollvinkeln så behöver mätdata på båda sidor om glappet förskjutas med avseende på avdriftvinkeln 

ungefär 0,1° i förhållande till varandra. Detta är ett litet glapp och svårt att rent fysisk mäta upp, varför 

                                                      

1 Ett färgskifte görs vid det glappinducerade vertikala steget nära nollvinkel, för ökad tydlighet. 
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vi inte vet i vilken riktning som mätdata ska korrigeras. Vi har därför valt att förskjuta mätningar till 

vänster om glappet (röda och gröna datapunkter) -0.05°, och mätningar till höger om glappet (svarta 

och blå datapunkter) +0.05°. Glappkorrigerad data visas i den högra grafen i Figur 14. 

 

Figur 14. Uppmätta laterala friktionskrafter vid olika avdriftvinklar (slipvinklar) vid ren styrning med 

400 N hjullast och ett däcktryck på 4 bar. Okorrigerad data tillvänster, glappkorrigerad data till 

höger. 

Efter glappkorrigering har cornering coefficient (CCα) bestämts genom linjär regression. Då 

avdriftvinkelområdets storlek kan påverka regressionsresultatet har linjära regressioner utförts för de 

två olika intervallen [-0,5°, 0,5°] och [-1°, 1°]. Resultatet för den aktuella mätningen visas i Figur 15, 

och det framgår att i just detta fall blir cornering coefficient samma för båda regressionsfallen. 

Regressionen visar också slipkurvans vertikala2 förskjutning. Ett idealt däck ger ingen förskjutning av 

slipkurvan. Som nämnts i kapitel 2.1 så kan ett verkligt däck på grund av ojämnheter i konstruktionen 

(plysteer och conicity) ha en slipkurva som är förskjuten både lateralt och vertikalt. Förskjutningar 

uppstår också genom vinkelfel i mätapparaturen (vilka är ofrånkomliga och svåra att uppskatta med 

hög noggrannhet). Att separera effekter från defekter i däck och mätrigg är komplicerat och kräver 

normalt tester med ett större antal däck. För dessa mätningar så är inte förskjutningen av någon större 

betydelse då det huvudsakliga syftet är att bestämma cornering stiffness (eller coefficient). För de 

kommande analyserna anges dock den vertikala förskjutningen för senare jämförelser och 

resonemang. 

 

Figur 15. Linjär regression för bestämning av cornering coefficient, vid 400 N hjullast och ett 

däcktryck på 4 bar. 

                                                      

2 Vi har valt att betrakta det som en vertikal förskjutning även om förskjutningen skulle kunna vara lateral. Med 

de mätdata vi har är det svårt att uppskatta, och är inte heller av någon avgörande betydelse. 
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Mätdata och regressionsanalyser för de tre hjullasterna 250, 400 och 550N, samt för de ytterligare två 

lufttrycken 3,5 och 4,5 bar med referenslasten 400N visas i form av grafer i Bilaga 1. Exakt samma 

glappkorrigering har applicerats för alla laster och däcktryck. Resultaten presenteras i Tabell 3. Vilket 

regressionsintervall som ger den bästa uppskattningen på cornering stiffness är inte självklart. Det 

mindre intervallet borde normalt sett vara bäst för simuleringar av små sidkrafter där den laterala 

accelerationen understiger 1 m/s2. Dock så verkar slipkurvan i praktiken vara linjär även upp till 1°, 

varför det större intervallet även är representativt för mindre vinklar, samtidigt som det ökade antalet 

mätpunkter ger ökad noggrannhet. Med det argumentet så får vi rekommendera det större intervallet 

vid framtida analyser/studier. Man kan konstatera att cornering coefficient minskar med ökad last, 

vilket överensstämmer med det normala beteendet för personbils- och lastbilsdäck. Minskningen är 

ungefär -1,3x10-4 per N, vilket är i paritet med resultaten från Roland och Lynch (1972) och Cole och 

Khoo (2001). Ett ökat däcktryck tycks ge en ökning av cornering coefficient, även om skillnaden 

mellan 3,5 och 4,0 bar inte är tydlig. 

Tabell 3. Cornering stiffness för olika hjullast och lufttryck. 

Hjullast 
(N) 

Däcktryck 
(bar) 

Cornering stiffness 
(N/deg) 

Cornering coefficient 
(1/deg) 

Vertikal förskjutning 

[-0,5°, 0,5°] [-1°, 1°] [-0,5°, 0,5°] [-1°, 1°] [-0,5°, 0,5°] [-1°, 1°] 

250 4,0 85,3 81,3 0,341 0,325 -0,028 -0,030 

400 4,0 121,2 121,6 0,303 0,304 0,016 0,015 

550 4,0 163,4 156,8 0,297 0,285 0,027 0,026 

400 3,5 118,4 122,0 0,296 0,305 0,018 0,019 

400 4,5 136,8 127,2 0,342 0,318 0,030 0,030 

 

4.2. Ren lutning 

Lateral kraft som funktion av ren cambervinkel mättes för de tre hjullasterna för vinklar upp till fem 

grader. För varje last utfördes två mätningar per cambervinkel, förutom för noll camber, där fyra 

mätningar utfördes. Mätresultaten visas i Figur 16. De variationer som uppstår är en kombination av 

glapp och att cambervinkeln ställs in och mäts manuellt, vilken ger mindre noggrannhet jämfört med 

avdriftvinkeln som ställs in automatiskt och mäts elektroniskt. I efterhand konstaterades att problemet 

med glapp hade kunnat minimeras genom att förspänna hjulet via applicering av en liten avdriftvinkel. 

Vi valde att inte gå högre än fem grader då ren camber utan samtidig avdriftvinkel ger en stor 

normalkraft på fälgen, i en riktning som den inte är konstruerad för att ta upp. Förtester med vinklar 

upp till tio grader resulterade i att fälgen blev orund och skev, och därefter behövde rätas upp eller 

ersättas. Från de tidigare tester som publicerats i vetenskapliga artiklar verkar dock camberkrafterna 

linjära upp till stora vinklar. Exempelvis Doria m.fl. (2013) visar mätningar på cykeldäck där 

camberkraften är linjär till över 20° (vilket är nära de 25° som enligt Shepherd, 2004, är den maximala 

lutningen av en cykel, utan att pedalen slår i marken och som de flesta cyklister klarar av), och för 

motorcykeldäck över 40°. Syftet med våra tester har därför inte varit att söka efter brytpunkten när 

camberkraften blir olinjär, utan att så exakt som möjligt bestämma camber stiffness (och coefficient). 

Regression för att bestämma camber coefficient utfördes i hela det uppmätta intervallet. Resultaten 

redovisas i Tabell 4. 



32  VTI rapport 952 

 

Figur 16. Lateral friktionskraft som funktion av ren cambervinkel, vid ett däcktryck på 4 bar och en 

hjullast på 250 N, 400 N respektive 550 N. 

Som framgår av Tabell 4 så är camberkrafterna per applicerad vinkel mycket små jämfört med 

avdriftvinkelkraften, ungefär en faktor 20 till 40 lägre beroende på hjullast. Här verkar cykeldäck 

skilja sig mycket jämfört med personbils- och lastbilsdäck, där motsvarande faktor är ungefär 10. 

Detta kan jämföras med tidigare studier där Dressel och Rahman (2012) som har en faktor 20 för de 

flesta av sina uppmätta däck (utifrån uppskattningar som vi gjort av deras publicerade grafer), medan 

ett av däcken har faktorn 13. Roland och Lynch (1972) finner dock en avsevärt högre faktor, ungefär 

100 för de flesta av deras uppmätta däck. 

Tabell 4. Camber stiffness för olika hjullast. 

Hjullast 
(N) 

Däcktryck 
(bar) 

Camber 
stiffness 
(N/deg) 

Camber 
coefficient 

(1/deg) 

Förhållande: 

Cα/Cγ 

250 4,0 2.13 0,00849 38 

400 4,0 4,80 0,0120 25 

550 4,0 7,81 0,0142 20 

 

4.3. Relaxationstester 

Då de laterala krafterna inte skapas fullt ut samma ögonblick som en slipvinkel appliceras, utan följer 

ett transient förlopp så är det viktigt för simuleringsändamål att känna till denna tidsfördröjning. Vi har 

därför mätt upp däckens relaxationslängd med avseende på slipvinkel enligt gängse normer (se Genta 

1997). Vid en sådan mätning appliceras önskad hjullast med däcket utan slipvinkel. Hjulet vrids sedan 

till en given slipvinkel, oftast en liten vinkel, varpå man långsamt rullar däcket framåt och mäter hur 

de laterala krafterna byggs upp som funktion av rullad sträcka. Relaxationslängden är sedan den 

sträcka som däcket måste tillryggalägga för att nå 63 % av steady state-kraften (Cossalter 2006). En 

tumregel för personbilar är att den laterala relaxationslängden är i samma storleksordning som 

hjulradien, eller ungefär halva kontaktytans längd (Pacejka, 2002). I själva verket är 

relaxationslängden starkt påverkad av hjullasten, varför tumregeln endast fungerar som en grov 

uppskattning. 

Vi utförde mätningar av relaxationslängden genom att applicera hjullast och sedan vrida hjulet till 

önskad avdriftvinkel med balken i statiskt läge. Sedan sätts balken i rörelse med lägsta möjliga 
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hastighet (ca 0,5 m/s) under mätning av den laterala kraftens uppbyggnad. Tyvärr hade fälgen tagit 

skada innan dessa mätningar, vilket ledde artefakter i mätdata som gjorde det svårt att bestämma 

relaxationslängden med tillräckligt god noggrannhet. Mätresultaten indikerar att relaxationslängden 

för det undersökta däcket är i storleksordningen 200 – 300 mm vid normallastern 400 N och däcktryck 

4,0 bar. Relaxationslängden tycks också öka med minskat däcktryck. Jämfört med de enda publicerade 

mätningarna av relaxationslängd för cykeldäck (Dressel och Rahman, 2012) är våra resultat 2–3 ggr 

större. 

4.4. Bromstester 

Bromstester med fixt bromsslip utfördes genom att använda olika fixa lufttryck till den pneumatiska 

bromsen. För den lättaste lasten, samt för riktigt små slipvärden, fick också bromsskivan smörjas för 

att åstadkomma tillräckligt låga bromsmoment. Då antalet mätningar för varje slipkurva blev stort, 

valde vi att lägga fokus på slipkurvans linjära del, och därför utföra flest mätningar i området upp till 

longitudinell friktionsnivå 0,5. För normallasten motsvarar detta ungefär 0,2 % slip. Några 

kompletterande mätningar vid högre slip, samt mätning med låst hjul utfördes för att erhålla en bättre 

bild av den totala slipkurvan. För den högsta lasten (och även i vissa fall för normallasten) så var det 

svårt att nå tillräckligt höga bromstryck för att låsning skulle inträffa. Bromsmätningar för normalfallet 

400 N visas i Figur 17. I den högra delfiguren visas delmängd av mätningarna med regressionsanalys 

för bestämning av brake slip stiffness. Mätvärden i intervallet [0, 0,1 %] slip användes för 

regressionen (de rödmarkerade datapunkterna). Mätdata för de andra två lasterna visas i plottar i 

Bilaga 1. 

 

Figur 17. Friktionskrafter vid rak bromsning vid 400 N hjullast och ett däcktryck på 4 bar. 

En sammanställning av brake slip stiffness ges i Tabell 5. Bromsslip är dimensionslöst, och brak slip 

stiffness anges per slipenhet, där slip 1,0 motsvarar låst hjul. I motsats till den laterala friktionskraften, 

så går det inte att se någon trend när det gäller inverkan av hjullast för det normerade värdet på brake 

slip stiffness. Någon tydlig inverkan av lufttryck går inte heller att se för de lufttryck som testats. 
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Tabell 5. Resultat från rak bromsning. 

Hjullast 
(N) 

Däcktryck 
(bar) 

Brake slip 
stiffness 

(kN/slipenhet) 

Normerad 
Brake slip 
stiffness 

(1/slipenhet)  

Bromsfriktion 
låst hjul 

250 4,0 63,7 255 0,9 

400 4,0 105 262 0,8 

550 4,0 135 246 - 

400 3,5 104 260 - 

400 4,5 102 254 - 
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5. Diskussion och slutsatser 

De mätningar som gjorts har bidragit till ökade kunskaper om friktionskrafter mellan cykeldäck och 

väg under olika tillstånd. Mätningarna är långt mer noggranna och detaljerade än vad som tidigare 

rapporterats i den vetenskapliga litteraturen. Värden på cornering coefficient är generellt ca 50 procent 

högre än vad som rapporterats tidigare, med undantag för ett ospecificerat racingdäck i en studie 

(Dressel och Rahman, 2012). Värdena för camber coefficient motsvarar väl de värden som en studie 

av racingdäck uppvisat, men är 25–50 procent lägre än värden uppmätta på mer normala däck i en 

annan studie (se Tabell 1). Camberkrafterna per applicerad vinkel är mycket små jämfört med 

avdriftvinkelkraften, ungefär en faktor 20 till 40 lägre beroende på hjullast. Här verkar cykeldäck 

skilja sig mycket jämfört med personbils- och lastbilsdäck, där motsvarande faktor är ungefär 10. 

Detta kan jämföras med tidigare studier där Dressel och Rahman (2012) som har en faktor 20 för de 

flesta av sina uppmätta däck (utifrån uppskattningar som vi gjort av deras publicerade grafer), medan 

ett av däcken har faktorn 13. Roland och Lynch (1972) finner dock en avsevärt högre faktor, ungefär 

100 för de flesta av deras uppmätta däck. 

Mätning av relaxationslängden påverkades tyvärr av problem med mätutrustningen och vi kunde inte 

bestämma denna med önskad noggrannhet. Från mätningarna uppskattar vi relaxationslängden till 

200–300 mm för det testade däcket, vilket är en faktor 2–3 ggr större än vad som rapporterades i 

Dressel och Rahmans studie. Det finns dock en osäkerhet i våra mätningar. Vi har efter genomförda 

mätningar undersökt vridstyvheten hos vår cykelrigg för att se om det finns svagheter som kan ha 

inverkat på resultaten. Slutsatsen från den undersökningen är att det fanns en liten svaghet när det 

gäller avdriftvinkelstyvhet, men att effekten är så pass liten att en korrektion för detta skulle minska 

cornering coefficient med endast ungefär 5 procent. 

Vi har inte hittat några andra studier där bromsslip har mätts upp och därför finns inga data att jämföra 

med. 

På grund av projektets teoretiska karaktär, har resultaten ingen praktisk tillämpning för den allmänne 

konsumenten. Däremot har vi i projektet kunnat ta fram modeller som beskriver viktiga 

cykelsdäcksegenskaper som är nödvändiga att ha kunskap om vid cykelfordonssimuleringar. Sådana 

simuleringar kan användas för att exempelvis studera cyklisters beteende i olika situationer som man 

inte har möjlighet att studera i verklig trafik. Den ökade detaljkunskapen om ett cykeldäcks 

bromsfriktionskrafter kan också vara användbar vid utveckling av effektiva låsningsfria bromsar till 

cykel. 

Projektet har också bidragit till en fördjupad kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper, vilket kan 

bidra till en ökad förståelse för i vilka situationer en cyklist förlorar väggreppet och hur åtgärder kan 

anpassas för att förhindra omkullkörningar bland cyklister. Kunskaperna kan användas av väghållare 

för att anpassa driftmetoder och driftstrategier, av fordons- och däcktillverkare för produktutveckling 

och av Länsförsäkringar, eller andra, för bland annat konsumentupplysning. 

Följande rekommendationer och förslag för fortsatta studier av cykeldäcks friktionsegenskaper för 

simuleringsändamål kan ges: 

• Bättre uppskattning av relaxationslängden och dess inverkan av hjullast och däcktryck. 

• Undersökning av kombinerad slip, dvs. samtidig bromsning och styrning. 

• Undersöka några olika typer av däck. 

• Undersöka inverkan av underlag, exempelvis våt asfalt och slät is. 

• Vid uppskattning av cornering stiffness rekommenderas ett regressionsintervall upp till 1°. 
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Bilaga 1 

Ren styrning: 

 

 

 

Figur 18. Ren styrning: 250N hjullast, 4,0 bar däcktryck. 
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Figur 19. Ren styrning: 400N hjullast, 4,0 bar däcktryck. 
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Figur 20. Ren styrning: 550N hjullast, 4,0 bar däcktryck. 
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Figur 21. Ren styrning: 400N hjullast, 3,5 bar däcktryck. 
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Figur 22. Ren styrning: 400N hjullast, 4,5 bar däcktryck. 
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Ren bromsning: 

 

 

 

 

 

Figur 23. Ren bromsning: 250, 400, 550N hjullast, 4,0 bar däcktryck. 
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Figur 24. Ren bromsning: 400N hjullast, 3,5 och 4,5 bar däcktryck. 
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