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Vinterdäck på drivaxel till tunga fordon – en väggreppsstudie 

av Mattias Hjort 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 

Varje vinter i Sverige uppstår framkomlighetsproblem för tunga fordon. Branta 
uppförslutningar kan vara svåra att passera när det är halt, vilket får konsekvenser även 
för övrig trafik då trafikstockning uppstår. För att minska problemen med framkomlig-
het har det diskuterats om att införa ett lagkrav på vinterdäck på drivaxeln för tunga 
fordon. Det saknas dock vetenskapligt utförda studier angående hur stora skillnader i 
väggrepp som kan förväntas mellan vinter- och sommardäck på olika vinterväglag för 
kategorin drivaxeldäck. Denna studie utfördes därför för att ge ökad kunskap i frågan. 
Då resurserna var begränsade fanns det endast möjlighet att testa ett fåtal däck. Ett 
sommardäck tillsammans med tre olika vinterdäck, varav ett regummerat, valdes ut för 
testerna. Vidare utfördes testerna på en testbana med en typ av vinterväg, packad snö. 

Grepptesterna på packad snö visar att det kan vara stor skillnad i grepp mellan vinter- 
och sommardäck. Skillnaden mellan däcken är dock starkt beroende av snöytans 
beskaffenhet, varför det är vanskligt att ange generella värden. Minst skillnad mellan 
däcken uppmättes på riktigt hård packad snö, där vinterdäcket presterade 20 % bättre 
grepp än sommardäcken. Då snöytan var något mjukare och med snöfall till och från 
presterade vinterdäcket drygt 60 % bättre grepp än sommardäcket, vilket skulle innebära 
att flera fordonskombinationer skulle klara dubbelt så branta backar med det specifika 
snöväglaget med vinterdäck på drivaxeln jämfört med sommardäck. 

De båda testade snöytorna var dock båda relativt hårda och erbjöd bra grepp för alla 
testade däck. Vi kan inte från dessa tester förutsäga hur stora skillnader mellan däck-
typerna som skulle erhållits vid tester på halare snöunderlag. 

Teoretiska beräkningar visar att fordonets rullmotstånd kan ha stor påverkan på hur väl 
ett fordon kan ta sig upp för en backe. Tjock lössnö på vägen kan därför kraftigt 
reducera ett fordons backtagningsförmåga. Vid stort rullmotstånd blir skillnaden mellan 
bra och dåligt grepp på drivdäcken ännu större. 

För att dra vidare slutsatser om hur framkomligheten för tunga fordon vintertid skiljer 
sig med vinter- respektive sommardäck på drivaxeln skulle ytterligare däcktester behöva 
utföras på andra underlag såsom is och mjukare snö. 
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Winter tires for drive axle for trucks – a road grip study 

by Mattias Hjort 
VTI (Swedish National Road and Transport Research) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

Every winter in Sweden, winter roadways pose problems for heavy vehicles. Steep 
gradients can be difficult to pass when it is slippery, which has implications also for 
other traffic when congestion occurs. To reduce the problems it has been discussed 
whether to impose a legal requirement for winter tyres on drive axle for trucks. 
However, there are no scientific studies of the differences in road grip that can be 
expected between winter and summer tyres on various winter conditions for the 
category of drive axle tyres. This study was therefore conducted to provide a better 
understanding of the issue. Since resources were limited, it was only feasible to test  few 
tyres. One summer tyre together with three winter tyres, of which one was retreated, 
were selected for the tests. The tests were carried out on a test track with one type of 
winter road condition, namely packed snow. 

Traction tests on packed snow show that there can be a big difference in grip between 
winter and summer tyres. The difference between the tyres, however, is strongly 
dependent on the nature of the snow surface, so it is difficult to give general values. The 
least difference between the tyres was measured on very hard packed snow, where the 
winter tyres had 20% better grip than the summer tyre. When the snow surface was 
slightly softer, with occasional snowfall, the winter tyre produced over 60% more grip 
than the summer tyre, which implies that several vehicle combinations would be able to 
pass twice as steep slopes with the specific snow surface condition with winter tyre on 
the drive axle compared to the summer tyre. 

The two tested snow tracks were both relatively hard and offered good grip for all the 
tested tyres. We can not from these tests predict how large the differences between the 
two tyre types would be on more slippery road conditions, such as ice. 

Theoretical calculations show that the vehicle's rolling resistance can have a major 
impact on how well a vehicle can climb a hill. Thick snow on the road can significantly 
reduce a vehicle's climbing ability. At high rolling resistance, the difference between 
good and bad grip on the drive tires becomes even more significant. 

In order to draw further conclusions about how the climbing ability of heavy vehicles in 
winter conditions depend on the use of winter or summer tires on the drive axle further 
tire tests would be required to be carried out on other surfaces, such as ice and soft 
snow.  
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1 Bakgrund 

Varje vinter i Sverige så uppstår framkomlighetsproblem för tunga fordon. Branta 
uppförslutningar kan vara svåra att passera när det är halt. Ett exempel är Göteborgs-
backen i Jönköping, där tunga lastbilar med släp åtminstone tidigare ofta fastnade på 
vintern i den långa branta backen (2,0 km lång, 130 m hög, 7 % lutning). Framkomlig-
hetsproblemen i den backen har lösts genom att vägen har byggts ut till två körfält 
nerför och tre fält uppför med mitträcke, där det tredje körfältet är uppvärmt, vilket gör 
att körfältet hålls isfritt.  

Framkomlighetsproblem kan dock uppstå även i mindre branta backar när det är halt, 
och tunga fordon kan fastna även på helt plana vägsträckor. Lastbilschaufförer vittnar 
om att det kan uppstå problem efter att man tillfälligt stannat fordonet. En tänkbar 
förklaring som förts fram är att varma däck i kombination med högt tryck mot marken 
kan smälta och komprimera ett snöunderlag som snabbt fryser till is, varvid det lätt 
bildas en ishal grop som däcken fastnar i. 

I en norsk studie, Vaa och Giæver (2009), så genomfördes försök med tunga lastbils-
kombinationer i branta lutningar vid vinterväglag för att närmare studera de utmaningar 
som föreligger med hänsyn till framkomlighet för tunga lastbilar. Testerna utfördes i 
huvudsak på vägar med packad snö med en del lös snö. Resultaten visar att tyngden på 
drivhjulen är av avgörande betydelse för framkomligheten i backar, och att det därför 
kan vara en stor fördel att ha en dragbil med boggi vilket möjliggör en högre drivaxel-
last. Det är också en stor fördel om drivaxellasten kan ökas över det maximalt tillåtna 
10 ton, vilket är möjligt med en boggi där ena axeln kan lyftas. Semi-trailer-ekipage 
utan boggi på dragbilen är vanliga i Norge bland utländska fordon. Med liten, eller tom, 
last får ofta dessa fordon problem att ta sig upp för lutningar vid vinterväglag.  

Vidare konstaterade man att däckvalet kan påverka ett fordons framkomlighet, där hårda 
däck generellt har sämre grepp än mjukare. Man mätte vägens friktionskoefficient med 
en så kallad TWO-mätbil och kom fram till att en friktionsnivå på 0,25 var tillräcklig 
för att reducera problemen med hårda däck med hänsyn till framkomlighetsproblema-
tiken i backar. 

Fordonets motoreffekt i förhållande till fordonets totalvikt visade sig också vara en 
viktig faktor i vissa fall. Fordon med ett högt förhållande mellan motoreffekt och 
totalvikt kan ha högre hastighet uppför backen. Dock, om vikten på drivaxeln är låg så 
har motoreffekten i praktiken ingen, eller begränsad, betydelse. 

Det finns idag inget lagkrav för tunga fordon att använda vinterdäck vintertid. VTI 
utförde också under åren 1997 till 2000 på uppdrag av Vägverket och Vegdirektoratet 
en omfattande undersökning av tunga fordons vinterdäck som slutrapporterades i Öberg 
m.fl., 2000. VTI kom då bl.a. fram till att väggreppet för tunga fordon vid is/snöväglag 
är betydligt sämre än för personbilar. Bromssträckan för ett tungt fordon med odubbade 
vinterdäck är dubbelt så lång som för en personbil med dubbdäck. Med dubbade vinter-
däck på alla hjul kan ett tungt fordon få 30 % bättre bromsförmåga jämfört med 
odubbat, men är ändå betydligt sämre än personbilen. Olycksstudien gav inte ett under-
lag som visade att det skulle bli säkrare med vinterdäck på tunga fordon. När det gäller 
tunga bussar fanns det en jämförelse av däckanvändning som medförde en trafiksäker-
hetsförbättring (ej statistiskt säkerställd) och det var bussar som hade vinterdäck på 
både styr- och drivaxel som hade lägre olycksrisk än bussar som hade vinterdäck på 
styraxeln och sommardäck på drivaxeln. En senare studie av bussars olycksrisk vintertid 
(Hjort m.fl., 2008) visade inte heller på någon statistiskt säkerhetsställd skillnad i relativ 
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olycksrisk för användning av vinterdäck kontra sommardäck. Lägst skattad olycksrisk 
hade bussar med sommardäck på styraxeln och vinterdäck på drivaxeln (dock ej statis-
tiskt säkerhetsställd). I den studien genomfördes också bromstester i VTI:s däckprov-
ningsanläggning på blank is och ingen större skillnad kunde påvisas mellan sommar-
däck och odubbade vinterdäck på det underlaget.  

En aktuell fråga är huruvida vinterdäck på drivaxeln kan leda till bättre framkomlighet 
för tunga fordon vid vinterväglag. Syftet med studien presenterad i detta notat har därför 
varit att via fältmätningar jämföra tillgängligt grepp på packad snö mellan sommar- och 
vinterdäck till tunga fordon. Testerna genomfördes med hjälp av Nokian, på deras test-
bana i Ivalo, med en metod som de utvecklat. Resultaten av grepptesterna presenteras i 
form av möjliga backlutningar som olika fordonskombinationer kan ta sig upp för, med 
sommardäck respektive vinterdäck på drivaxeln, givet att backens väglag är samma som 
på den preparerade testbanan. Slutligen gjordes en teoretisk beräkning över vilken 
friktionsnivå mellan drivhjul och vägbana som måste finnas för att en viss fordonskom-
bination ska kunna ta sig upp för en specifik backlutning. 
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2 Testmetod 

Som visas nedan så avgörs den maximala lutningen ett fordon klarar att ta sig upp för av 
tre saker: tillgänglig friktion på drivaxelhjulen, andel vikt på drivaxelhjulen samt 
rullmotståndet. 

För att uppskatta hur stor påverkan olika typer av däck har på den maximala backlut-
ningen har vi i denna studie mätt upp tillgänglig friktion för olika typer av lastbilsdäck 
på snö. Andel vikt på drivaxeln har tagits fram på teoretisk väg för några olika fordons-
kombinationer. För rullmotståndet så har angivna siffror från däckbranschen samt 
litteraturen använts. I detta kapitel beskrivs hur den maximala backlutningen beräknas 
samt hur den tillgängliga friktionen uppmätts. Detaljerade uträkningar för vikt på 
drivaxel för olika fordonskombinationer ges i bilaga 2. 

 
2.1 Beräkning av maximal backlutning 

Utifrån uppmätt dragkraft, eller friktionsvärde mellan drivdäck och vägbana kan den 
maximala backlutningen beräknas. 

 

 

Figur 1  De krafter som verkar på fordonet vid körning i backe. 

Betrakta ett fordon med massan m som antingen står still eller kör med konstant 
hastighet uppför en backe med lutning given av vinkeln α, enligt Figur 1. Förutom 
tyngdkraften så verkar en normalkraft på varje hjulaxel, samt friktionskrafter från alla 
hjulen vilka motverkar tyngdkraften. För att fordonet ska kunna starta från stillastående 
i backen (eller köra med konstant hastighet) krävs en drivkraft fd från drivhjulen. Vid 
rörelse så uppstår också en motriktad kraft fr i backens plan på grund av rullmotstånd 
(luftmotstånd bortses från då hastigheten är låg). Summan av krafterna i backens 
riktning måste vara positiv, dvs. 

0sin  mgff rd                 

där olikhetstecknet gäller för start i backe och likhetstecknet gäller för framförande i 
konstant hastighet. Krafterna vinkelrätt mot backen summeras till noll: 

0cos  mgNN fd              

 

Anta att viktfördelningen mellan fram- och drivaxel är 

mg 

Nd 

Nf 

fd 
fr 

α 
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)( fdd NNxNxN           

där N är fordonets totala vikt mot backplanet. Den drivande kraften ges av friktionen 
och vikten på drivaxeln enligt dd Nf    där µ är friktionskoefficenten. Om 

ovanstående formler kombineras ser man att 

N

f
x r tan                         

Vid små hastigheter så är den retarderande kraften enbart en effekt av hjulens 
rullmotstånd. Generellt så skalar rullmotståndet linjärt med normallasten, NCf rr  , 
där Cr är den så kallade rullmotståndskoefficienten. Då fås ett enkelt samband för den 
maximala backlutningen 

rCxi    (1) 

där backens lutning tani . En backlutning på exempelvis 6 % innebär att i = 0,06. 

Den maximala lutningen ett stillastående fordon klarar att ta sig upp för beror alltså på 
tre saker: tillgänglig friktion på drivaxelhjulen, andel vikt på drivaxelhjulen samt 
rullmotståndet. Normalt så varierar den maximalt tillgängliga friktionen mellan ett däck 
och underlaget med däckets hjullast. Vi har inte haft någon möjlighet att mäta upp 
friktionen vid olika hjullaster och därför bortsett från denna effekt i de beräkningar som 
följer. Detta bedöms dock inte påverka de skillnader som observeras mellan de olika 
däcken, och inte heller de slutsatser som dragits. 

En ungefärlig bild över hur friktionsnivån och andel tyngd på drivaxeln påverkar den 
maximala backlutningen för en lastbil ges i Figur 2, tagen från Trafikverkets grund-
värden för vägar och gators utformning (Vägverket 2004). Figuren bygger på ekvation 
1, där man använt en rullmotståndskoefficient på 0,011.  

 
Figur 2  Maximal lutning som funktion av friktionsnivå och andel tyngd på drivaxel från 
Vägverket (2004). 
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2.1.1 Rullmotstånd 

Från litteraturen framgår att ett typiskt värde på rullmotståndskoefficienten är  
0,005–0,007 (Gent och Walter, 2005). Från Nokian har vi fått följande värden: 0,006 för 
däck till styraxel, 0,007 för däck till drivaxel och 0,005 för däck till släp. Rullmot-
ståndskoefficienten i ekvation 1 är ett genomsnittligt värde för fordonets alla däck, där 
de viktats via hur stor andel av totalvikten de bär. Skillnaden i rullmotstånd mellan 
däcktyperna är dock så pass liten att det inte är meningsfullt att använda olika värden på 
rullmotståndskoefficienten för olika fordonskombinationer, eller huruvida de är 
utrustade med sommar- eller vinterdäck på drivaxlarna. Ett lämpligt värde på rullmot-
ståndskoefficienten för en lastbilskombination är 0,006. Detta gäller dock endast vid 
körning på barmark. Vid framförande av fordonet på väg med mjuk eller lös snö så ökar 
rullmotståndet då det åtgår energi för att pressa ihop och flytta snön. Rullmotstånds 
koefficienten blir då summan av en däckberoende och en snöberoende del. 

Det har gjorts en del studier av rullmotstånd i snö (van Es, 1999; Lidström, 1979; 
Kihlgren, 1977). Dessa har dock främst behandlat flygplanshjul, och det finns därför 
inga tillgängliga siffror över hur en lastbil påverkas. Rullmotståndet beror dock starkt på 
snölagrets tjocklek, dess densitet, samt hur fort fordonet framförs. Det är främst de 
främre hjulen som påverkas. I van Es (1999) görs följande klassificering av snö: 

 Nysnö (50–200 kg/m3) 
 Pudersnö (200–450 kg/m3) 
 Komprimerad snö (450–700 kg/m3) 
 Blötsnö (300–700 kg/m3) 

I Figur 3 visas det teoretiskt beräknade tillskottet till rullmotståndskoefficienten från 
körning i torr snö (densitet 100 kg/m3) med olika snödjup (från Lidström, 1979). 
Beräkningen avser ett flygplanshjul med hjullast 100 kN, vilket är ungefär en faktor 3 
högre än normallasten för ett lastbilshjul. Enligt den teoretiska modellen så är den 
snöberoende delen av rullmotståndskoefficienten proportionell mot snödensiteten, och 
omvänt proportionell mot hjullasten, vilket innebär att värdena för en hjullast på 30 kN 
skulle vara ungefär 3 gånger så stora som de i figuren. Med torr snö med den givna 
densiteten skulle då rullmotståndskoefficienten för ett lastbilshjul öka med ca 0,015 för 
5 cm snödjup och låg fordonshastighet. För tyngre snö, med exempelvis densiteten  
400 kg/m3, skulle ökningen vara ca 0,06. Ökningen gäller dock endast de främre hjulen 
i hjulspåren. Enligt van Es (1999) så visar försök med personbilar att det snöberoende 
rullmotståndet för efterföljande hjul kan vara i storleksordningen 20 % av rullmot-
ståndet för det främre hjulet. Han argumenterar också att för att vid högre hjullaster och 
däcktryck så kompakteras snön så pass mycket av de främre hjulen att den snöberoende 
delen av rullmotståndet för efterföljande hjul i praktiken är noll. Vid en uppskattning av 
den totala rullmotståndsökningen från körning i lös snö för en viss tung fordonskombi-
nation måste därför en justering av de teoriska värdena göras med en faktor (antal 
främre hjul i spåren/totala antalet hjul). En fordonskombination vars rullmotstånd skulle 
påverkas mycket av snön är därför en lastbil med enkel bakaxel av tvillingtyp, där 4 av 
de 6 hjulen går i först i hjulspåren (ger en faktor 4/6 = 0,67), medan exempelvis en 
dragbil med semitrailer med sammanlagt 5 axlar av tvillingtyp och en framaxel endast 
har 4 av de 22 hjulen i första hjulspår (ger en faktor 4/22 = 0,18). Att förutsäga vilket 
rullmotstånd ett specifikt ekipage skulle ha vid vissa snöförhållanden är naturligtvis 
väldigt svårt. Vi har valt att använda en total rullmotståndskoefficient på 0,01 för de 
fortsatta beräkningarna en denna rapport, men det är tänkbart att de verkliga värdena är 
högre än så vid svåra förhållanden, och det kan inte uteslutas att rullmotstånd uppemot 
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0,02–0,03 eller mer kan förekomma i svåra förhållanden, där fordon med hög andel 
främre hjul i hjulspåren påverkas extra mycket.  

 
Figur 3  Det beräknade extra bidraget till rullmotståndskoefficienten, fs, vid körning i 
snö med tjocklek h0 för ett flygplanshjul med bredd 0,3 m, radie 0,55 m och hjullast 
100 kN, med snödensitet 100 kg/m3. Från Lidström (1979). 

 
2.1.2 Vikt på drivaxelhjul 

Hur mycket av fordonets vikt som belastar drivhjulen beror på fordonets konstruktion 
samt hur det är lastat. På plant underlag kan lastfördelningen enkelt bestämmas om 
fordonets masscentrum är känt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4  Ett fordons statiska lastfördelning. 

Betrakta ett fordon med hjulbas L=lb+lf, där masscentrum positionerat på höjd h över 
marken och på avstånd lf  bakom framaxeln, se Figur 4. Vridmomentet kring mass-
centrum är noll: 

 

0 bdff lNlN                      

Nf 

mg 

Nd 

lb lf 

h 
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vilket ger att 

NxN
L

l
N f

d  0                                   

där vi låter 0x  beteckna andel vikt på drivaxel på plant underlag. 

För ett fordon i uppförsbacke så ökar andelen vikt på drivaxeln jämfört med 
fördelningen på plant underlag. För att bestämma viktfördelningen i backe anta först att 
fordonets fjädring är så pass styv att fordonets masscentrum inte flyttas (ett rimligt 
antagande). Betrakta situationen enligt Figur 1. Vridmomentet kring masscentrum är 
noll, vilket ger att 

0)(  hfflNlN rdbdff  

 

Vid stillastående, eller körning i konstant fart så gäller 

iNmgmgff rd   tancossin  

vilket ger 

N
L

ih
xN

L

ihl
N f

d 





 )( 0  

 

Insatt i ekvation 1 så erhålles 

rC
L

ih
xi 


 )( 0  

vilket med lite algebra kan skrivas om som 

)1()( 0 






hL

h
Cxi r  (2) 

 

Den ökade vikten på drivaxeln i backe gör alltså att fordonet klarar en något högre 
lutning jämfört med vad viktfördelningen på plant underlag skulle ge. Ökningen är dock 
relativt liten. Betrakta exempelvis ett fordon med hjulbas L=6 meter och tyngdpunkts-
höjd h=1,2 meter. Låt friktionsvärdet vara 2,0  och rullmotståndskoefficienten 0.01. 
Beräknad maximal lutning ökar då med en faktor 1,04 jämfört med om ingen hänsyn till 
viktförskjutning görs.  

Man kan visa (se bilaga 2) att för lastbil med eller utan släp, så ges den maximala 
backlutningen med god precision av  

rC
hL

L
xi 


 


)(0

 (3) 

där 0x = fordonskombinationens andel vikt på drivaxeln på plant underlag, L=lastbilens 

hjulbas och h=lastbilens tyngdpunktshöjd. För dragbil med semitrailer är formeln något 
modifierad, se bilaga 2. 
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2.2 Fordonskombinationer 

I Trafikverkets grundvärden för vägar och gators utformning (Vägverket, 2004) så 
beskrivs tre olika typfordon, se Figur 5–Figur 7. Vi har använt värden från dessa 
beskrivningar som typiska värden på lastbilens/dragbilens hjulbas. Även fordon med en 
hjulbas som avviker från de värden som anges för typfordonen omfattas väl av 
typfordonsbeskrivningarna, då ekvation 3 inte är särkskilt känslig för förändring av 
hjulbasvärdet. Tyngdpunktshöjden för lastbilen/dragbilen framgår inte av figurerna. 
Representativa värden är 1,5 m för fullastad lastbil och dragbil med semitrailer, och 
2,0 m för fullastad skogsbil/timmerbil. För tomt ekipage valdes tyngpunktshöjden 
0,9 m. Det visar sig att variationer i tyngdpunktshöjd endast ger en marginell förändring 
av maximal backlutning för lastbilar med hjulbas på 5,6 m, varför det inte finns någon 
anledning att ta med skogsbil som en separat fordonskombination för analyserna. 

 
Figur 5  Lastbil + släpvagn (från Vägverket 2004). 

 
Figur 6  Dragbil + semitrailer (från Vägverket 2004). 

 
Figur 7  Skogsbil (från Vägverket 2004). 

 

Det fordonsrelaterade mått som ger störst inverkan på maximal backlutning är vikt på 
drivaxel och totalvikten. Totalvikter och andel vikt på drivaxeln för ett antal olika 
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fordonskombinationer, fullastade likväl som tomma, ges i Vägverket (1983), se Tabell 
1. Fordonsvikterna har ändrats en del sedan den skrevs, så den har uppdaterats med 
aktuella värden erhållna från Volvo. Vikten för en dragbil utan boggi har satts till 7 ton, 
och till 9 ton för de med boggi.  

För lastbilar och dragbilar med dubbel bakaxel (boggi) så kan boggin dels vara av 
tandem-typ, där båda axlarna är drivande, eller en boggi bestående av en drivaxel och en 
löphjuls-axel. För den senare konstruktionen så kan löpaxeln hissas upp vid körning 
utan last för att på så sätt generera tillräcklig last på drivaxeln. En lastbil eller dragbil 
med enkel bakaxel betecknas ofta 4x2 (totala antalet hjul x antalet drivande hjul), 
dubbel bakaxel med löphjul betecknas 6x2 och de med tandemaxel 6x4. Vi har i 
beräkningarna inte tagit med alternativet när löpaxeln är upphissad. 

För lastbilar med dubbel bakaxel är uppskattningsvis ca 33% med tandemaxel, och 67% 
med drivaxel + löphjulsaxel. För dragbilar med dubbel bakaxel är andelen med tandem 
mindre än för lastbilarna.  

 

Tabell 1  Olika lastbilskombinationer och deras tyngd på drivaxeln (från Vägverket 
1983). Kompletterad med aktuella data. 

Aktuell information 

 

 

60 tons ekipage: 

26 ton bil + 34 ton släp 

11 ton drivaxel + 7 ton 
löpaxel + 8 ton styr 

=>andel driv = 0,18 

Tom med lyft löpaxel: 

5 ton styr + 5 ton driv+ 7 
ton släp 

=> andel driv=0,29 

18 ton lastbil, varav 11 ton 
på drivaxel och 7 ton styr 

Får dra 42 ton men 34 ton 
mer realistiskt. 

=> andel driv=0,21 

Tom: 

4,5 ton styr, 4,5 ton driv, 

7 ton släp 

=> andel driv= 0,28 

4x2: 22/11/7 ton => 0,275 

6x2: 24/11,5/7,5/7=>0,23 

6x4:24/9,5/9,5/7=>0,38 

Tom: 

4x2: 5/4/5 ton => 0,285 

6x2: 5/6/0/5=>0,375 

6x4: 5/2,5/2,5/5=>0,33 
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2.3 Mätning av friktionsvärdet 

Mätning av tillgängligt friktionsvärde mellan drivhjul och en preparerad snöbana 
utfördes i samarbete med Nokian, på en av deras testbanor i Ivalo. Ett testfordon med 
fixa axellaster är hopkopplat med ett tyngre fordon via en bogserlina med en kraftgivare 
monterad, se Figur 8 och Figur 9. Fordonen framförs sedan i låg hastighet (ca 5 km/h) 
med sträckt lina, varvid det bakre fordonet långsamt applicerar en ökande bromskraft 
tills båda fordonen är stillastående. Föraren i testfordonet måste gradvis ge mer gas och 
via abs-bromsarnas hjulpulsmätare kan drivhjulens slip bestämmas, vilket resulterar i en 
uppmätning av däckens så kallade slip-kurva för den drivande friktionskraften.  

 
Figur 8  Mätuppställning. 

 

 
Figur 9  Kraftmätdon. 
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Hjulets slip definieras som den relativa skillnaden mellan hjulets rotationshastighet och 
fordonets hastighet. När ett hjul rullar med samma hastighet som fordonet (frirullande 
hjul) är slipet noll och ingen glidning sker mellan däck och underlag. Inga friktions-
krafter verkar då på däcket. När mer gas appliceras börjar hjulet rotera fortare än 
fordonshastigheten och glidning uppstår mellan däck och underlag vilket resulterar i en 
drivande friktionskraft. Ett hjul som roterar dubbelt så fort som fordonshastigheten har 
ett slipvärde på 100 %. För snö så är friktionskrafterna maximala mellan 20–30 % slip, 
för att sedan minska när slipet ökar. En typisk slipkurva visas nedan i Figur 10. 

 
Figur 10  Schematisk bild över friktionskraften som funktion av slip. 

De slipkurvor som genererades vid mätningarna var medelvärden av slipkurvor från 10 
upprepade mätningar. 

Vid körning på hala underlag kan det vara svårt att reglera gas så att maximal friktions-
kraft erhålles. Ett mer relevant mått på de friktionskrafter som ett däck kan generera är 
medelvärdet av den uppmätta slipkurvan i intervallet 10–70 % slip. Friktionskoeffi-
cienten µ fås sedan genom att dividera friktionskraften med drivaxellasten. 

Däcken testas i sekvens, med ett referensdäck först och sist i sekvensen för att 
kontrollera eventuella skiftningar i underlaget.  

Testfordonet var en Volvo FE 300 4x2, med axellasterna 5 100 kg på styraxel och 
5 300 kg på drivaxel. Däckens lufttryck var 8,25 bar. Bromsfordonet var en Sisu  
6x6 fire engine med totalvikt 26 ton. 
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3 Resultat 

Mätningar av den tillgängliga friktionskraften för nya drivaxeldäck på packad snö 
utfördes vid två olika tillfällen, där snöns egenskaper var signifikant annorlunda mellan 
testtillfällena. VTI medverkade vid andra testtillfället (mars 2012), medan Nokian själva 
utförde testerna vid första tillfället (mars 2011). 

Vid första tillfället jämfördes de drivande friktionskrafterna mellan vinterdäck och ett 
allvädersdäck, och vid andra testtillfället testades samma däck samt ytterligare två 
vinterdäck, varav ett regummerat. Bilder på däcken visas i bilaga 1. 

Alla däcken testades med 8,25 bars lufttryck och drivaxellasten var 5 300 kg. 

 

Tabell 2  De testade däcken vid testtillfälle 1. 

Däck Modell Typ Dimension Mönsterdjup 

D1 Nokian HKPL Truck E M+S Vinterdäck 315/70R22.5 19 mm 

D2 Michelin XDE2+ M+S Sommar/Allväders-däck 315/70R22.5 19 mm 

 

Tabell 3  De testade däcken vid testtillfälle 2. 

Däck Modell Typ Dimension Mönsterdjup 

D1 Nokian HKPL Truck E M+S Vinterdäck 315/70R22.5 19 mm 

D2 Michelin XDE2+ M+S Sommar/Allväders-däck 315/70R22.5 19 mm 

D3 Michelin Multiway XD M+S Vinterdäck 315/70R22.5 21,5 mm 

D4 Noktop HKPL E M+S Regummerat vinterdäck 315/70R22.5 19,5 mm 

 

Underlaget var packad snö och temperaturerna var jämförbara vid båda testtillfällena, se 
Tabell 4. Det förelåg dock en skillnad mellan hårdheten på snön, där snöhårdheten vid 
test 1 var mjukare än vid test 2. Snöhårdhet mäts med en speciell CTI-mätare, se Figur 
11. Denna består av en konformad metallvikt fäst i en stång. Stången släpps sedan i ett 
rör från en specifik höjd över snöbanan och intryckningsdjupet mäts. Ett högre CTI-
värde innebär hårdare packad snö. 

Vidare så föll en del snö under test 1, medan kraftig blåst under test 2 gjorde att lös snö 
uppe på banan försvann. 

 

Tabell 4  Temperatur och snöhårdhet vid de två testtillfällena. 

Test Lufttemperatur Snötemperatur Snöhårdhet (CTI skala) Förhållanden 

Test 1 

(mars 2011) 

-1,5°C till -9°C -2°C till -7°C 85– 87 Visst snöfall 

Test 2 

(mars 2012) 

-2°C till -7°C -3°C till -8°C 87–90 Blåsigt 
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Figur 11  Mätning av snöhårdhet. 

 

Uppmätt friktion 

Slipkurvorna från testerna visas i Figur 12 och Figur 13, och mätvärden ges i Tabell 5 
och Tabell 6. Referensmätningar i början och slutet av varje test visade att testför-
hållandena varit jämna inom respektive test. Dock så är det stora skillnader i resultat 
mellan de två testerna. I det första testet så ger vinterdäcket 63 % bättre grepp jämfört 
med sommar/allväders-däcket. I det andra testet så är skillnaden mellan samma däck 
endast 20 %. Detta visar att skillnaden mellan olika typer av däck är starkt beroende av 
underlaget, varför det kan vara vanskligt att jämföra däck i alltför generella termer. 

Det kan tyckas paradoxalt att däck D1 faktiskt genererar något bättre grepp vid test 1 
jämfört med test 2, när däck D2 uppvisar det omvända beteendet. Vi kan bara spekulera 
vad detta beror på. En tänkbar förklaring kan vara att den något mjukare snönytan vid 
test 1 medförde att däckens klackar kunde få bättre tag i snön jämfört med den hårdare 
snöytan vid test 2, samtidigt som närvaron av lite lös snö under test 1 gjorde att 
sommardäcket som till skillnad från vinterdäcket saknar sajpningar, tappar grepp. 

I test 2 så framkom ingen signifikant skillnad mellan de tre olika vinterdäcken, varför vi 
endast använt resultaten från däck D1 och D2 för den vidare analysen. 

 

Tabell 5  Mätvärden från test 1. 

Däck Max friktionskraft Medel (10–70 %) 
friktionskraft 

Max 
friktionsvärde 

Medel (10–70 %) 
friktionsvärde 

D1 23,6 kN 19,6 kN 0,45 0,38 

D2 14,0 kN 12,1 kN 0,27 0,23 
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Tabell 6  Mätvärden från test 2. 

Däck Max friktionskraft Medel (10–70 %) 
friktionskraft 

Max 
friktionsvärde 

Medel (10–70 %) 
friktionsvärde 

D1 23,1 kN 18,2 kN 0,44 0,35 

D2 20,3 kN 14,9 kN 0,39 0,29 

D3 22,5 kN 18,2 kN 0,43 0,35 

D4 23,3 kN 18,5 kN 0,45 0,36 

 

 
Figur 12  Slipkurvor från test 1. 

 

 
Figur 13  Slipkurvor från test 2. 
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Maximal backlutning 

Värdena från friktionsmätningarna (10–70 % medelvärden) användes för att beräkna 
maximal backlutning för de olika fordonskombinationerna givna i Tabell 1. En 
rullmotståndskoefficient på 0,01 användes för beräkningarna. Resultaten presenteras i 
Figur 14 och Figur 15 samt Tabell 7 och Tabell 8. 

Störst skillnad mellan vinterdäcket och sommar/allväders-däcket framkom från test 1, 
då snöytan var något mjukare och med snöfall till och från. Med det väglaget skulle 
flera fordonskombinationer klara dubbelt så branta backar med vinterdäcket på 
drivaxeln jämfört med sommar/allväders-däcket. 

Det bör poängteras att det självklart finns halare väglag än de som testades i de båda 
testerna, vilket skulle innebära att de maximala backlutningarna minskar jämfört med de 
här redovisade uppskattningarna. Från ekvation 3 går det att ta fram vilken friktionsnivå 
som krävs för att ta sig upp för en given backlutning med konstant hastighet: 

LxhCi

LCi

r

r





0)(

)(  (4) 

 

I Figur 16 och Figur 17 visas de friktionsnivåer som krävs för att olika fordonskombina-
tioner att ta sig upp för en backe med en given lutning. Vi har dock inga data på hur 
friktionen mellan vinter och sommardäck skiljer sig för andra väglag och kan därför inte 
säga hur stor fördel vinterdäcken har på halare väglag. 

 

Figur 14  Beräknad maximal backlutning med friktionsvärden från test 1. 
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Figur 15  Beräknad maximal backlutning med friktionsvärden från test 2. 

 

Tabell 7  Beräknad maximal backlutning (%) med friktionsvärden från test 1.  

 a a (tom) c C (tom) e (4x2) e (6x2) e (6x4) f (4x2) 

(tom) 

f (6x2) 

(tom) 

f (6x4) 

(tom) 

D1 6,7  10,8  7,9  10,3  9,7  7,9  13,8  13,2  14,0  12,4 

D2 3,3  5,7  3,9  5,4  5,1  4,1  7,5  7,0  7,5  6,6 

 

Tabell 8  Beräknad maximal backlutning (%) med friktionsvärden från test 2.  

 a a (tom) c C (tom) e (4x2) e (6x2) e (6x4) f (4x2) 

(tom) 

f (6x2) 

(tom) 

f (6x4) 

(tom) 

D1 6,1  9,9  7,2  9,4  8,9  7,3  12,7  12,1  12,8  11,4 

D2 4,7  7,8  5,6  7,4  7,1  5,7  10,1  9,6  10,2  9,0 
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Figur 16  Kritisk friktionsnivå givet en viss backlutning – rullmotstånd 0,01. 

 

 
Figur 17  Kritisk friktionsnivå givet en viss backlutning – rullmotstånd 0,02. 

 

Tidigare mätningar utförda i VTI:s stationära däckprovningsmaskin (Hjort m.fl., 2008), 
visar att den tillgängliga bromsfriktionen (över ett slipområde på 10–70 %) med ett 
drivdäck till lastbil på slät is vid -4°C ligger i intervallet 0,05–0,10. Det är rimligt att 
anta att tillgänglig friktion vid drivning är ungefär samma. Så pass låg friktion innebär 
enligt Figur 16 att en de flesta fordonskombinationerna fullastade får problem att driva 
fordonet framåt även på plant underlag. Vid än större rullmotstånd på grund av snö blir 
framkomligheten ytterligare försämrad, vilket framgår i Figur 17. 

Att döma av de teoretiska beräkningarna så är det tomma semitrailer-ekipage som har 
störst möjligheter att klara hala backar. Detta resultat står i motsats till vad som 
rapporteras i den norska studien (Vaa och Giæver, 2009), där det testade tomma semi-
trailer-ekipaget utan boggi presterade något sämre än de andra tomma fordonskombina-
tionerna. Förklaringen till detta är att det norska semitrailer-ekipaget hade en annor-
lunda viktfördelning mellan axlarna (med mindre andel vikt på drivaxeln) jämfört med 
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de typiska värden vi använt. Då axelviktfördelningar i verkliga fall kan skilja sig från de 
värden som anges i Tabell 1 bör man undvika att dra generella slutsatser angående hur 
olika lastbilskombinationer bör klara olika backlutningar. Man kan dock konstatera att 
det som är avgörande för en specifik fordonskombination är dess andel vikt på 
drivaxeln. 

 

Bromstester 

Vi har också fått ta del av bromstester med de olika drivdäcken utförda av Nokian i 
samband med test 2. För en personbil så är det normalt relativt lite bromsverkan på 
bakhjulen, varför man inte förväntar sig att dessa påverkar bromssträckan nämnvärt på 
hala underlag. För lastbilar, där hjulbasen är längre och andel vikt på drivaxeln större, 
kan dock bromsverkan på drivhjulen vara signifikant, varför typ av drivdäck även kan 
påverka bromssträckan. Resultaten från bromstesterna på snö visar också på klara 
skillnader mellan däcken. Bromsfriktionskraften visas normerad i Tabell 9. Precis som 
för drivtesterna så är det i princip ingen skillnad i bromsprestanda mellan de tre vinter-
däcken, slitet som nytt. Det slitna sommar/allväders-däcket resulterar dock i en drygt 
30 % förlängning av bromsträckan. 

 

Tabell 9: Bromsindex(normerad) från test 2 

Däck Däckets kondition ABS bromsindex

D1 Nytt 100 

D2 Slitet 69 

D3 Slitet 101 

D4 Nytt 99 

 

De slutsatser man kan dra av dessa resultat är skillnaden i bromsverkan mellan vinter- 
och sommardäck till tunga fordon på snöunderlag kan vara signifikant, och är större än 
den marginella skillnad vi tidigare sett mellan vinter- och sommardäck på hal is, (Hjort 
m.fl., 2008). 
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4 Diskussion 

Grepptesterna på packad snö visar att det kan vara stor skillnad i grepp mellan vinter- 
och sommardäck. Skillnaden mellan däcken är dock starkt beroende av snöytans 
beskaffenhet, varför det är vanskligt att ange generella värden. Minst skillnad mellan 
däcken uppmättes på riktigt hård packad snö, där vinterdäcket presterade 20 % bättre 
grepp än sommardäcken. Då snöytan var något mjukare och med snöfall till och från 
presterade vinterdäcket drygt 60 % bättre grepp än sommardäcket, vilket skulle innebära 
att flera fordonskombinationer skulle klara dubbelt så branta backar med det specifika 
snöväglaget med vinterdäcket på drivaxeln jämfört med sommardäcket. 

De båda testade snöytorna var dock båda relativt hårda och erbjöd bra grepp för alla 
testade däck. Vi kan inte från dessa tester förutsäga hur stora skillnader mellan 
däcktyperna som skulle erhållits vid tester på halare snöunderlag. 

Teoretiska beräkningar visar att fordonets rullmotstånd kan ha stor påverkan på hur väl 
ett fordon kan ta sig upp för en backe. Tjock lössnö på vägen kan därför kraftigt 
reducera ett fordons backtagningsförmåga. Vid stort rullmotstånd blir skillnaden mellan 
bra och dåligt grepp på drivdäcken ännu större. 

För att dra vidare slutsatser om hur framkomligheten för tunga fordon vintertid skiljer 
sig med vinter- respektive sommardäck på drivaxeln skulle ytterligare däcktester behöva 
utföras på andra underlag, såsom is och mjukare snö. 
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Bilder på däcken 
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Detaljerade beräkningar 

 Här visas en härledning för den maximala backlutningen olika fordonskombinationer 
kan hantera, som funktion av friktion mellan drivaxelhjul och underlag, µ, samt 
rullmotståndet Cr. Härledningen görs för fordonskombinationen dragbil + semitrailer, 
från vilket det även går att ta fram utryck för enkel lastbil och lastbil med släpvagn. För 
att förenkla så har vi utgått från en tvåaxlig dragbil. Vidare så har infästningspunkten 
för det femte hjulet antagits vara vertikalt ovanför drivaxeln. Massa och tyngpunkt för 
dragbil respektive semitrailer ges nedan i Figur 18, tillsammans med normalkrafterna 
som verkar på de olika axlarna vid stillastående på plant underlag. 

 

 
Figur 18: Dragbil + semitrailer 

Från momentekvationer för dragbilen och semitrailern fås följande samband mellan 
axellasterna och de två tyngdpunkternas horisontella positioner: 

 

2211
0 xgmxgmN d   (B2.1) 

)1( 11
0 xgmN f   (B2.2) 

)1( 22
0 xgmNt   (B2.3) 

 

För beräkning av de krafter som uppstår i backlutning så måste det beaktas att det så 
kallade femte hjulet, som utgör kopplingen mellan dragbil och semitrailer, kan överföra 
krafter i vertikal och horisontell led, men inte överföra något vridmoment. Därför måste 
dragbil och semitrailer friläggas och behandlas separat. Vi börjar med dragbilen, se 
Figur 19. Vi har i figuren introducerat en fiktiv punkt P för att underlätta beräkningarna. 
Denna är positionerad ovanför frontaxeln i höjd med tyngdpunkten. Från figuren ser det 
ut som att rullmotstånd endast uppstår på bakaxelhjulen. Vektorn i figuren motsvarar 
dock rullmotståndet från alla hjul. 

Vi behandlar fallet där fordonet ska kunna ta sig upp för backen med konstant hastighet, 
alternativt kunna starta från stillastående i backe. Kravet för detta är att de longitudinella 
krafterna då är större eller lika med noll.

 

m2 

ht 
h5  

m1 

h 
 

x2·Lt (1-x2)·Lt x1·L (1-x1)·L 

Lt L 





Bilaga 3 
Sid 1 (3) 

VTI notat 23-2012  

 

 
Figur 19: Frilagd dragbil 

 

Kraftekvationerna i vägens riktning, ortogonalt mot vägytan, samt momentekvation 
kring punkten P ger följande tre ekvationer: 

0sin1  gmFFF tdrd  (B2.4) 

0cos1  gmFNN tNfd  (B2.5) 

0)()()(cos 511  tdrddtN FhhFFhNFLgmLx   (B2.6) 

 

Vidare så gäller: 

 dd NF   (B2.7) 

rfdr CNNF  )(  (B2.8) 

Med ekvation B2.5, B2.7 och B2.8 kan B2.4 skrivas om som 

tdrtNd FCgmFNgm  )cos(sin 11   (B2.9) 

 

Ekvation B2.6 kan skrivas om med hjälp av B2.5, B2.7 och B2.8, och därefter kan 
normallasten på drivaxeln lösas ut: 
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              (B2.10) 

 

Utnyttja B2.10 tillammans med att backlutningen tani så får man 
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För att bestämma de två krafterna i kopplingspunkten friläggs semitrailern, se Figur 20. 
Även här har en fiktiv punkt P markerats för att underlätta beräkningarna. Denna punkt 
är positionerad vertikalt under tyngdpunkten i höjd med kopplingsinfästningen. 
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Figur 20: Frilagd semitrailer 

 

Kraftekvationerna i vägens riktning, ortogonalt mot vägytan, samt momentekvation 
kring punkten P ger följande tre ekvationer: 

0sin2  gmFF rttd  (B2.12) 

0cos2  gmFN tNt  (B2.13) 

0sin)()1( 52252  rtttttNt FhNLxgmhhFLx   (B2.14) 

 

Vidare så gäller: 

rtrt CNF   (B2.15) 

 

Kombineras dessa ekvationer kan tNF  och tdF bestämmas: 
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där tani  är backlutningen. 

Ekvation B2.16 och B2.17 kan nu användas i B2.11 för att bestämma den maximala 
backlutning som är möjlig. Det blir ett uttryck med många termer, men ett flertal av 
dessa är så pass små att de är negligerbara. Vi har använt att L, Lt, h, ht, h5 är av 
storleksordning 1, µ och i av storleksordning 0,1 samt Cr är av storleksordning 0,01 för 
att reducera uttrycket. Tillsammans med ekvation B2.1 till B2.3 så fås 
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där M=m1 + m2 är fordonets totala massa. Vidare så är 1)/( 5  rtt ChLL , vilket gör att 

semitrailerns axellängd samt dess kopplingshöjd försvinner från uttrycket. Kvar fås 
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Från B2.18 fås maximala backlutningen: 
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Där vi låtit 
Mg

N
x d

0

0   beteckna andel vikt på drivaxeln på plant underlag. 

 

En god approximation till B2.19 fås av 
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Från ekvation B2.11 kan fallet lastbil med eller utan släp enkelt härledas. För lastbil 
utan släp är FtN och Ftd  båda noll, samt att 1

0 xMgN d  , vilket ger 
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För fallet lastbil med släpvagn, där lastbilens massa är m1 och släpvagnens massa är m2. 
är Ftd = 0   och 

 iCgm
F

r
td  2cos

 

 

vilket med 11
0 xgmN d    insatt i B2.11 och reducering av negligerbara termer ger 

samma uttryck (B2.21) som för lastbil utan släpvagn. Här används dock totala massan 
M=m1+m2 för att bestämma x0. 

I de allra flesta fall är även B2.21 en god approximation för dragbil med semitrailer. 
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