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Förord

För att kartlägga asfaltbeläggningars friktionsegenskaper har ett antal 
kontrollsträckor i Stockholmstrakten följts upp kontinuerligt under 1997. En första 
undersökning från 1996 (Notat 11-1997) visade att trafikpoleringen från 
sommardäck markant kunde försämra friktionen på en högtrafikerad vägbana.

Uppdraget har finansierats av Vägverket, Region Stockholm. Kontaktmän har 
varit Sven Eliasson och Håkan Jonsson. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson 
varit projektledare och ansvarat för utredningen. Friktionsmätningarna har utförts 
av Björn Björnsson.

Linköping i mars 1998, 

Torbjörn Jacobson
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Sammanfattning

Halkolyckor i Stockholmsområdet har initierat en inventering av 
asfaltbeläggningars friktionsegenskaper med inriktning på trafikpolering. I många 
länder där dubbdäck är förbjudna är trafikpoleringen ett stort problem och 
föreskrifter finns bland annat för stenmaterialets poleringsbenägenhet. I Sverige 
har dubbtrafiken medfört att stenmaterialet på vintern ruggats upp varför låga 
friktionstal varit ovanliga på inslitna beläggningar. Val av allt slitstarkare 
stenmaterial, övergång till skelettasfalt samt skonsammare dubbar har markant 
reducerat dubbslitaget och tecken från inledande mätningar tyder på att poleringen 
från de odubbade däcken i vissa situationer kan medföra låga friktionsvärden 
under hösten.

På uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, har därför friktionen följts upp 
genom kontinuerliga mätningar på ett antal beläggningar i Stockholmstrakten. Det 
handlar om mer eller mindre högtrafikerade trafikleder och tunnlar med skyltad 
hastighet mellan 70 och 110 km/h.

Mätningarna följer Vägverkets metodanvisning för bestämning av friktion på 
belagd vägyta och avser våtfriktionen. Vid mätningarna har VTIs friktionsmätbil 
typ ”SAAB Friction Tester” använts.

Undersökningarna från 1997 visar att våtfriktionen hos en asfaltbeläggning 
markant förändras under året beroende på effekter från trafikpolering sommartid 
och uppruggningen från dubbtrafiken vintertid. Undersökningarna avser inslitna 
skelettasfalter (ABS16) där det grövre stenmaterialet utgörs av kvartsit eller 
porfyr. Mest känsliga för trafikpoleringen är porfyrbeläggningarna som på 
senhösten kan uppvisa låga friktionsvärden (<0,5), speciellt på utsatta platser, 
såsom tunnlar och trafikintensiva trafikleder (även rondeller och tvära kurvor). 
Dubbarna ruggar dock upp vägbanan relativt snabbt, vilket innebär att friktion för 
en AB S-beläggning med porfyr hamnar på relativt höga nivåer under 
vinterhalvåret. Det är viktigt att påpeka att porfyrbeläggningarna på landsvägsnätet 
inte poleras på samma sätt som de mest trafikintensiva trafiklederna i 
Stockholmstrakten beroende på att trafikvolymen är lägre och trafikrytmen 
jämnare. Den typen av vägar uppvisar under hösten friktionstal på ca 0,6.

Skelettasfalt innehållande kvartsit, erhåller generellt bättre friktionsegenskaper 
jämfört med porfyr och friktionen bedöms som acceptabel även på senhösten och 
vid utsatta platser även om den även för denna beläggningstyp minskar under 
sommarhalvåret.

Enligt friktionsmätningarna verkar det främst vara olika typer av porfyrmaterial 
som kan vara kritiska ur friktionssynpunkt. Porfyrbeläggningar har dock mycket 
bra slitstyrka och porfyr innehåller dessutom betydligt lägre kvartshalt än kvartsit 
och är på så sätt mindre känsliga om dammproblem (lägre silikosrisk) skulle 
uppstå, till exempel i större tunnlar. Porfyrbeläggningar kan dock behöva 
inblandning av annat stenmaterial för att förbättra friktionsegenskaperna och mot 
denna bakgrund har ett antal provsträckor lagts i Stockholm under 1997, där lokalt 
material eller kvartsit blandats med porfyr i ABS-beläggningar. Denna provväg
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liksom ett antal andra kontrollsträckor inom Region Stockholm planeras att följas 
upp under 1998.
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Inledning och bakgrund

Halkolyckor i Stockholmsområdet har initierat en inventering av 
asfaltbeläggningars friktionsegenskaper med inriktning på trafikpolering. I många 
länder där dubbdäck är förbjudna är trafikpoleringen ett stort problem och 
föreskrifter finns bland annat för stenmaterialets poleringsbenägenhet. I Sverige 
har dubbtrafiken medfört att stenmaterialet på vintern ruggats upp varför låga 
friktionstal varit ovanligt på inslitna beläggningar. Val av allt slitstarkare 
stenmaterial, övergång till skelettasfalt samt skonsammare dubbar har markant 
reducerat dubbslitaget och tecken från inledande mätningar tyder på att poleringen 
från de odubbade däcken i vissa situationer kan medföra låga friktionsvärden 
under hösten.

På uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, har därför friktionen följts upp 
genom kontinuerliga mätningar på ett antal beläggningar. Det handlar om mer 
eller mindre högtrafikerade vägar eller tunnlar med slitlager typ ABS16 
innehållande porfyr eller kvartsit. Skyltad hastighet varierar mellan 70, 90 och 110 
km/h. Mätningarna har gjorts från våren till slutet av 1997, det vill säga både 
under dubbsäsongen och under sommarhalvåret då vägytan kan poleras av de 
odubbade däcken.

Friktion/trafikpolering/nötning - allmänt

Att en bra friktion utgör en förutsättning för en säker trafikmiljö är en självklarhet.
Problemen med låg friktion vid vinterväglag med snö och is är väl kända och 
undersökta. För ett antal år sedan behandlades i massmedia också problemen med 
vattenplaning. Orsaken var främst slitagespåren som förorsakades av dubbtrafik. 
Numera anses dubbslitaget vara under kontroll främst beroende på användning av 
slitstarka stenmaterial i beläggningar av typ skelettasfalt och användningen av 
lättdubb.

Utländsk litteratur - från länder där dubbdäckstrafik inte förekommer - behandlar 
problemen med dålig friktion på våta beläggningar med polerade stenmaterial. 
Detta gäller både för asfalt- och betongvägar. Vägytans makrotextur bestäms 
främst av beläggningstyp och stenmaterialets sammansättning i massan medan 
mikrotexturen däremot påverkas av stenytornas beskaffenhet och vid nylagda, icke 
dubbslitna beläggningar även av sandkomponenten i bruket. Ett slitlager måste ha 
både god makro- och mikrotextur för att erhålla tillfredsställande våtfriktion, både 
vid höga och låga hastigheter. Olika definitioner av dessa parametrar föreligger 
men vanligtvis (enligt PIARC) ligger makrotexturen inom våglängdsområdet 0,5- 
50 mm och mikrotexturen < 0,5 mm. Enligt en nyutkommen fransk 
forskningsrapport definieras makrotexturen 0,2-10 mm och mikrotexturen 0,002- 
0,2 mm.

Makrotexturens uppgift är att tillsammans med mönstringen i bildäcket bortskaffa 
vattnet från kontaktytan sten - däck. Mikrotextur måste dock finnas för att 
mineraltoppar kan bryta igenom den sista, tunna vattenfilmen så att däcksgummit 
får direktkontakt med vägytan (vatten kan här ses som ett smörjmedel).
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vid vägkorsningar. Makrotexturen bestäms av faktorer kopplade till 
slitlagermassan, exempelvis maximal stenstorlek, stenhalt, bitumenhalt och 
hålrum. Stenrika beläggningar som skelettasfalt och dränasfalt ger god 
makrotextur, tät asfaltbetong sämre, även om vid svenska förhållanden dubbarna 
nött bort bruket mellan det grövre stenmaterialet.

Mikrotexturen beror främst på stenmaterialets petrografiska beskaffenhet och är 
svårare att påverka. Slitstarka stenar får släta brottytor och är även släta i 
naturgrus. Bergarter som innehåller dåligt fogade mineral samt med mineral av 
olika hårdhet får bra mikrotextur men dålig slitstyrka. I Sverige har slitstyrkan 
premierats medan poleringsmoståndet försummats eller glömts bort på senare år 
(ingen verksamhet med den inriktningen har bedrivits på SVPVTI sedan i slutet på 
60-talet och början av 70-talet).

Trafikpoleringen har inte varit något problem i Sverige, inte ens vid tiden innan 
dubbarna kom till användning. Orsaken är främst den att svenska ”lokalmaterial”, 
i regel av granitisk sammansättning, är föga poleringsbenägna. Har man haft 
problem med låg friktion, förutom vid förhållanden med snö eller is, har 
uppkomna fall orsakats av blödande ytbehandlingar eller felproportionerade ”feta” 
massabeläggningar. Problemen har vanligen kunnat avhjälpas genom avsandning. 
Någon systematisk kartläggning av friktionstillståndet hos beläggningar under 
olika årstider, utförd på vägnätsnivå, har inte gjorts i Sverige, i motsats till vissa 
andra länder.

Poleringsresistensen hos stenmaterial undersöktes av SVI/VTI på 60-talet och i 
början 70-talet varvid det bland annat konstaterades att finkorniga, homogena 
bergarter var de mest poleringsbenägna. Detta gäller såväl för mjuk kalksten som 
för hårda bergarter som kvartsit och porfyr. De senare kräver dock längre tid på 
sig för att poleras av trafiken. På senare år har också allt hårdare bergarter kommit 
till användning, stenmaterial som redan från början har släta brottytor och 
dessutom är poleringsbenägna under trafik. Dessa stenmaterial skulle inte 
godkännas i slitlager på kontinenten eller Storbritannien beroende på dåliga 
värden vid test avseendet Polertalet (Polished Stone Value, kommande 
Europastandard). Porfyrmaterial har dessutom ofta bestått av naturgrus och rundad 
kornform är till nackdel från friktionssynpunkt.

Förutsättningen för att sådana stenmaterial ska kunna användas vid nordiska 
förhållanden är att de slits tillräckligt mycket av dubbarna och stenytorna därvid 
ruggas upp så att en tillfredsställande mikrotextur uppstår. Denna får inte gå 
förlorad under sommarens trafikpolering. Detta gäller både för asfalt- och 
betongbeläggningar.

Framtagningen av allt slitstarkare beläggningar av typ stenrik asfaltbetong 
(skelettasfalt), med allt hårdare stenmaterial, har gått parallellt med utvecklingen 
på däcksidan. Mindre slitande lättviktsdubbar har utvecklats och friktionsdäck har 
blivit vanligare under vintern. Det finns indikationer på att den uppruggning som 
dubbade däck åstadkommer på vägytan under vintern numera inte räcker till för att 
beläggningen skall bibehålla en tillräckligt bra mikrotextur över hela 
sommarhalvåret. Vid mycket hårda stenmaterial kan eventuellt även lättare dubb
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sommarhalvåret. Vid mycket hårda stenmaterial kan eventuellt även lättare dubb 
förorsaka en viss polering, dvs försämra mikrotexturen. En poleringseffekt har 
konstaterats i prov vägsmaskinen.

Trafikpoleringen är enligt utländska undersökningar särskilt intensiv i utsatta 
lägen såsom kurvor med ringa radier, sträckor där fordon måste bromsa in, osv. 
Samtidigt är det nödvändigt med hög friktion just i dessa utsatta lägen för att 
undvika olyckor. Poleringen av stenmaterialet anses även vara starkt beroende av 
trafikvolymen och andelen tung trafik.

Friktion - mätmetod

Mätningarna följer Vägverkets metodanvisning för bestämning av friktion på 
belagd vägyta (104:1990) och avser våtfriktionen. Vid mätningarna har VTIs 
friktionsmätbil typ ”SAAB Friction Tester” (JHM 491, SAAB 9000) använts. 
Mätdäcket är av typ ”Trelleborg” 4.00-8 med ett inre lufttryck av 140 kPa. 
Vattenfilmens tjocklek är 0,5 mm och mätningarna utförs vid en hastighet av ca 
70 km/h. I något fall har mätningar även utförts vid 50 km/h.

Friktionstalen redovisas dels i form av medelvärden över hela mätsträckan, dels 
som max- och minvärden från medelvärden över 20-meters sträckor. Det går även 
att få fram medelvärden på sträckor mindre än 20-meter om så önskas. I de flesta 
fall har, per objekt och mättillfälle, dubbelmätningar utförts.

Bild 1 VTIs nya SAAB Friction Tester ( JHM 491 ).

VTI Notât 26-1998



9

Mätobjekt

Uppläggning

Mätobjekten har valts ut av Vägverket, Region Stockholm och i några fall av VTI. 
Stenrika beläggningar, typ ABS16/B85 med porfyr, dominerar i undersökningen 
eftersom de är vanliga på det högtrafikerade vägnätet i Stockholmsområdet. Även 
ABS16 innehållande kvartsit ingår i undersökningen.

Mätsträckor

På följande sträckor har mätningar utförts med jämna mellanrum under 1997:

• E4, Eugeniatunneln, porfyr
• E4, Fredhällstunneln, kvartsit
• E4, Wårby (70 km/h), porfyr
• E4, Linvävartorpet (70 km/h), porfyr
• E4, Kista (70 km/h), porfyr
• Södertunneln (70 km/h), porfyr och kvartsit
• Nynäsvägen, Länna, porfyr och kvartsit
• Skanstullsbron, porfyr

Förutom ovanstående sträckor har på uppdrag av Region Stockholm enstaka 
mätningar gjorts på ett flertal andra objekt. Den delen av undersökningen 
redovisas dock inte i denna rapport (har redovisats separat).

Tidpunkt fö r  mätningarna

• början på mars
• början på juni
• slutet av juli och början på augusti
• början på september

VTI Notat 26-1998
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• slutet på oktober
• mitten av december

Vid mätningen i slutet på oktober 1997 förekom dubbtrafik på grund av 
vinterväglag veckan innan mätningen.

Friktion - resultat

E4, Eugeniatunneln

Beskrivning av mätsträckorna

Asfaltbeläggningen, ABS16/B85, lades 1995 och stenmaterialet större än 4 mm 
utgörs av porfyr från Älvdalen. Stenhalten större än 8 mm är drygt 65 % och 
materialet utgörs av krossat naturgrus. Enligt kvalitetskontrollen uppfyllde 
beläggningen kraven i VÄG 94 och den kan anses vara en representativ ABS- 
beläggning för det högtrafikerade vägnätet i Mellansverige. ÅDTt är ca 45.000 
fordon och skyltad hastighet är normalt 70 km/h (ibland nedsatt till 50 km/h).

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid mätningarna i Eugeniatunneln hösten 1996 konstaterades förhållandevis låga 
friktionsvärden, framför allt i långsamkörfältet (Kl). Våtfriktionen låg på tvättad 
och sopad vägbana mellan 0,38-0,44 i medelvärde för hela mätsträckan genom 
tunneln. Min- resp maxvärdena för 20-meterssträckor låg på 0,35-0,49. Efter 
planfräsning av det översta skiktet ökade friktionen markant och hamnade på 
nivåer mellan 0,66-0,70 med min- och maxvärden på 0,51-0,81. Efter det att 
vägytan trafikerats med dubbtrafik ökade också friktionen markant och ytor som 
inte planfrästs erhöll i mitten på november en friktion på mellan 0,63-0,70 i 
medelvärden för hela mätsträckorna.

De låga friktionsvärdena hösten 1996 berodde på att den stenrika, finkorniga och 
hårda porfyrbeläggningen polerats av trafiken under sommarhalvåret och närmat 
sig en kritisk nivå under hösten genom att mikrotexturen gradvis försämrats.

Mätningar 1997

Mätningarna under 1997 redovisas i tabell 1 och figurerna 1 och 2.

Tabell 1 Friktionsdata,E4, Eugeniatunneln.

Sträcka Längd
m

Friktion
medel

Friktion
Std.avv

Friktion
min-max

5 mars 1997
70 km/h
K l, norr 560 0,64 0,04 0,56-0,71
K l, söder 440 0,64 0,02 0,61-0,67
K2, norr 560 0,68 0,02 0,66-0,74
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K2, söder 520 0,71 0,03 0,66-0,76
K l, norr, mellan spåren 540 0,70 0,03 0,64-0,74
50 km/h
K l, norr 540 0,66 0,04 0,60-0,72
K l, söder 520 0,61 0,02 0,57-0,65
K2, norr 560 0,67 0,03 0,60-0,73
K2, söder 700 0,66 0,01 0,64-0,68
3 juni 1997

70 km/h
K l, norr 480 0,52 0,05 0,45-0,61
K l, söder 400 0,50 0,03 0,44-0,55
K2, norr 480 0,60 0,06 0,49-0,71
K2, söder 480 0,60 0,05 0,52-0,67
K l, norr, mellan spåren 520 0,67 0,04 0,59-0,72
50 km/h
K l, norr 520 0,53 0,06 0,46-0,67
K l, söder 460 0,53 0,04 0,48-0,59
31 juli
70 km/h
K l, norr 520 0,62 0,05 0,52-0,72
K l, söder 480 0,70 0,09 0,48-0,79
K2, norr 540 0,72 0,06 0,57-0,78
K2, söder 540 0,71 0,06 0,54-0,78
8 september
70 km/h
K l, norr 540 0,54 0,05 0,45-0,66
K l, norr mellan hjulspår 560 0,60 0,06 0,50-0,71
K l, söder 520 0,65 0,09 0,42-0,74
K2, norr 540 0,65 0,08 0,46-0,73
K2, söder 540 0,72 0,05 0,58-0,76
29 oktober
70 km/h
K l, norr 520 0,60 - 0,48-0,72
K l, söder 560 0,71 - 0,46-0,79
K2, norr 580 0,70 - 0,47-0,83
K2, söder 540 0,75 - 0,56-0,82
9 december
70 km/h
K l, norr 580 0,77 0,03 0,72-0,82
K l, söder 500 0,82 0,05 0,69-0,86
K2, norr 580 0,83 0,04 0,73-0,87
K2, söder 420 0,83 0,04 0,71-0,85
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Figur 1 Utvecklingen av friktionen (medelvärden) under 1997. 
E4, Eugeniatunneln. Vägbanan planfrästes i juni.

Figur 2 Inverkan av mäthastigheten på friktionen (50 resp 70 km/h). 
E4, Eugeniatunneln.

Kommentarer

Resultaten från den första mätningen i mars 1997 visade att friktionen 
(medelvärden) låg mellan 0,64-0,71 beroende på körfält och körriktning. De lägsta 
värdena erhöll långsamkörfältet, K l där sannolikt flest antal tunga fordon hade 
gått. Min- resp maxvärdena låg mellan 0,56-0,75, vilket innebär att spännvidden 
var förhållandevis stor mellan de olika 20-meterssträckorna. Mätningen som
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gjordes på vägytan mellan hjulspåren gav en friktion på 0,70. Vid lägre 
mäthastighet, 50 km/h, låg friktionen mellan 0,61-0,67.

I början på juni 1997 hade friktionen minskat och låg mellan 0,50-0,60 
(medelvärden), med de lägsta värdena för Kl:an i båda riktningarna. Enstaka 20- 
meterssträckor uppvisade friktionsvärden på 0,44-0,45. Den låga friktionen 
föranledde att samtliga körfält i Eugeniatunneln planfrästes senare under juni. 
Mätningen som gjordes på vägytan mellan hjulspåren gav en friktion på 0,67 för 
Kl:an. Vid lägre mäthastighet, 50 km/h, låg friktionen i båda fallen på 0,53 
(medelvärden) för långsamfältet och med minvärden på 0,46-0,48, det vill säga på 
en något högre nivå jämfört med mätningen vid 70 km/h (enligt metoden).

Planfräsningen av det övre skiktet (2-3 mm) i ytan och som gjordes i slutet av juni 
1997 verkar ha givit avsedd effekt eftersom friktionen ökade markant efter denna 
åtgärd. Friktionstalen (medelvärdena) låg enligt mätningen från 31 juli mellan 
0,62-0,72 på mätsträckorna i tunneln och min- resp maxvärdena låg på 0,48-0,79. 
De lägre värdena härstammar troligen från ytor som inte hade planfrästs och som 
låg i början och slutet på mätsträckorna. Den förhållandevis stora variationen i 
friktionen (se standardavvikelsen) kan bero på att planfräsen inte helt kommer åt 
ytan som ligger i spåret.

Enligt mätningen från den 8 september hade friktionen (medelvärdena) återigen, 
åtminstone delvis, sjunkit sedan föregående mätning (31/7) och låg mellan 0,54- 
0,72 med det lägsta värdet för norrgående körfält i långsamfilen. Enstaka 
minvärden låg på 0,42-0,45 men sannolikt på den biten av mätsträckorna som inte 
hade planfrästs (i tunnelmynningarna).

Enligt mätningen från 30 oktober hade friktionen ökat, sannolikt beroende på att 
en viss dubbtrafik kommit igång på grund av att det rådde vinterväglag dagarna 
innan mätningen. Friktionen (medelvärden) låg mellan 0,60-0,75 med det lägsta 
värdet för norrgående körfält i Kl:an. Fortfarande förekom dock lokala minvärden 
på 0,46-0,48 samtidigt som maxvärdena för 20-meterssträckorna låg på 0,72-0,83. 
Det innebar att variationerna fortfarande var stora inom mätsträckorna (520-580 m 
långa), delvis beroende på att inte hela mätsträckan planfrästes sommaren 1997.

Enligt den senaste mätningen från 9 december låg friktionsvärdena överlag på 
höga nivåer och hade ökat markant sedan mätningen i slutet av oktober. 
Friktionstalen (medelvärden) låg mellan 0,77-0,83 medan det lägsta minvärdet för 
en 20-meterssträcka var 0,69. Spridningen mellan de olika 20-meters sträckorna 
hade också minskat vid detta skede.

Mätningarna från Eugeniatunneln visar att våtfriktionen hos en ABS-beläggning 
innehållande porfyr förändras högst avsevärt under året och nästan halveras under 
sommaren och hösten jämfört med uppruggad, bar vägbana under vintern. De 
lägsta friktionsvärdena har uppmätts i långsamfälten (speciellt norrgående 
vägbana), sannolikt beroende på att antalet fordon och speciellt andelen tunga 
fordon är större K l :an jämfört med K2:an.
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E4, Fredhällstunneln

Beskrivning av mätsträckorna

Slitlagret består av ABS16/B85 och lades 1992. Det grövre stenmaterialet utgörs 
av kvartsit från Dalsland. Hastigheten är 70 km/h. Mätningen avser körfältet K2. 
ADTt är ca 100.000 fordon per dygn fördelade på sex körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid höstmätningen 1996 låg friktionsvärdena (medelvärden) mellan 0,67-0,69 och 
min- resp maxvärdena för 20-meterssträckor låg på 0,58-0,81. Det innebar att 
beläggningen med kvartsit i Fredhällstunneln uppvisade betydligt högre friktion 
jämfört med porfyrbeläggningen i Eugeniatunneln.

I den inventering som gjordes under hösten 1997 uppvisade ABS med kvartsit 
överlag betydligt högre våtfriktion än ABS med porfyr.

Mätningar 1997

Mätningarna under 1997 redovisas i tabell 2 och figur 3.

Tabell 2 Friktionsdata, E4, Fredhällstunneln.

Sträcka Längd
m

Friktion
medel

Friktion
Std.avv

Friktion
min-max

6 mars
K2, norr 240 0,77 0,04 0,69-0,82
K2, söder 220 0,74 0,01 0,72-0,76
4 jun i
K2, norr 240 0,75 0,01 0,73-0,77
31 ju li
K2, norr 240 0,65 0,04 0,59-0,69
8 september
K2, norr 320 0,63 0,03 0,59-0,68
29 oktober
K2, norr 200 0,67 - 0,63-0,73
9 december
K2, norr 220 0,85 - 0,83-0,86

VTI Notat 26-1998



15

Figur 3 Utvecklingen av friktionen under 1997, E4, Fredhällstunneln.

Kommentarer

Friktionen har successivt minskat under sommarhalvåret 1997 och låg i september 
på 0,63. Minvärdet för 20-meterssträckor var 0,59 och härstammade från 
septembermätningen. Vid den sena höstmätningen och framför allt 
vintermätningen ökade friktionen markant genom den uppruggning som 
dubbtrafiken åstadkommer på vägytan.

Mätningarna från Fredhällstunneln visar att ABS-beläggning innehållande kvartsit 
i tunnelmiljö överlag erhåller högre friktion än ABS med porfyr. I båda fallen 
förändras dock vägbanans friktion högst avsevärt över året genom trafikpoleringen 
under sommarhalvåret och uppruggningen från dubbdäcken under vintern.

E4, Wårby

Beskrivning av mätsträckan

Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande porfyr från Adelöv i Småland. 
Beläggningen lades 1996. Hastigheten är 110 km/h och ÅDTt är ca 70 000 fordon 
per dygn fördelade på sex körfält. Mätsträckan är placerad i långsamkörfältet, K l 
och i riktning mot Stockholm. Ingen mätning gjordes under 1996.

Mätningar 1997

Mätningarna under 1997 redovisas i tabell 3 och figur 4.
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Tabell 3 Friktionsdat E4, Wårby.

Objekt Längd
m

Friktion
medel

Friktion
Std.avv

Friktion
min-max

6 mars
K l, norr 840 0,67 0,02 0,63-0,69
4 ju n i
K l, norr 820 0,64 0,03 0,59-0,69
31 juli
K l, norr 800 0,60 0,01 0,56-0,63
8 september
K l, norr 840 0,55 0,02 0,50-0,61
29 oktober
K l, norr 660 0,62 - 0,51-0,70
9 december
K l, norr 780 0,79 0,02 0,77-0,84

Figur 4 Utvecklingen av friktionen under 1997, E4, Wårby.

Kommentarer

Även vid Wårby har friktionen minskat under sommarhalvåret och låg som lägst i 
september på 0,55 (medelvärde). Minvärdet för 20-meterssträckor låg på 0,50. 
Enligt mätningen från december har dubbtrafiken medfört att friktionen markant 
ökat till 0,79 i medeltal för hela mätsträckan.
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E4, Linvävartorpet - Haga Norra

Beskrivning av mätsträckan

Slitlagret består av ABS16/B85 och lades 1994. Det grövre stenmaterialet utgörs 
av porfyr från Älvdalen. Hastigheten är 70 km/h. Mätningen avser körfältet K2. 
ÅDTt: är ca 100.000 fordon per dygn fördelade på sex körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid höstmätningen 1996 låg friktionsvärdet (medelvärdet) på 0,56 och min- och 
maxvärdena för 20-meters sträckor låg på 0,52-0,63.

Mätningar 1997

Mätningarna under 1997 redovisas i tabell 4 och figur 5.

Tabell 4 Friktionsdata, E4, Linvävartorpet.

Objekt Längd
m

Friktion
medel

Friktion
Std.avv

Friktion
min-max

6 mars
K2, norr 800 0,67 0,01 0,65-0,68
4 juni
K2, norr 800 0,59 0,02 0,55-0,64
31 juli
K2, norr 440 0,60 0,02 0,57-0,63
8 september
K2, norr 500 0,51 0,01 0,47-0,54
29 oktober
K2, norr 400 0,63 0,61-0,66
9 december
K2, norr 400 0,76 0,01 0,74-0,78
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Figur 5 Utvecklingen av friktionen under 1997, E4, Linvävartorpet.

Kommentarer

Även vid Linvävartorpet har friktionen minskat under sommarhalvåret och låg 
som lägst i september på 0,51 (medelvärde). Minvärdet för 20-meterssträckor låg 
på 0,47. Enligt mätningen från december har dubbtrafiken medfört att friktionen 
ökat markant till 0,76 i medeltal för hela mätsträckan. Noterbart är att friktionen 
vid Linvävartorpet ligger på en något högre nivå jämfört med Eugeniatunneln som 
har samma typ av beläggning. Trafikvolymen är också större vid Linvävartorpet.

E4, Kista - Tureberg

Beskrivning av mätsträckan

Slitlagret består av ABS16/B85 och lades 1995. Det grövre stenmaterialet utgörs 
av porfyr från Oxberg. Hastigheten är 110 km/h. Mätningen avser körfältet K2.

O

ADTt är ca 80.000 fordon per dygn fördelade pa sex körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid höstmätningen 1996 låg friktionsvärdet (medelvärdet) på 0,51 och min- resp 
maxvärdena för 20-meterssträckor låg på 0,48-0,55.

Mätningar 1997

Mätningarna under 1997 redovisas i tabell 5 och figur 6.
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Tabell 5 Friktionsdata, E4, Kista.

Objekt Längd
m

Friktion
medel

Friktion
Std.avv

Friktion
min-max

6 mars
K2, norr 1460 0,74 0,00 0,73-0,75
4 ju n i
K2, norr 1380 0,65 0,04 0,56-0,71
31 juli
K2, norr 1240 0,65 - 0,60-0,73
8 september
K2, norr 1360 0,55 0,03 0,48-0,59
29 oktober
K2, norr 1330 0,64 - 0,56-0,72
9 december
K2, norr 860 0,78 0,01 0,75-0,80

Figur 6 Utvecklingen av friktionen under 1997, E4, Kista.

Kommentarer

Även vid Kista har friktionen minskat under sommarhalvåret och låg som lägst i 
september på 0,55 (medelvärde). Minvärdet för 20-meterssträckor låg på 0,48. 
Enligt mätningen från december har dubbtrafiken medfört att friktionen markant 
ökat till 0,78 i medeltal för hela mätsträckan.
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Södertunneln

Beskrivning av mätsträckorna

Södertunneln, södra delen: Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande kvartsit. 
Hastigheten är 70 km/h. Mätningen avser körfältet Kl och K2. ÅDTt är ca
100.000 fordon per dygn fördelade på fyra körfält.

Södertunneln, norra delen: Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande porfyr, 
Adelöv. Hastigheten är 70 km/h. Mätningen avser körfältet K l och K2. ÅDTt är 
ca 100.000 fordon per dygn fördelade på fyra körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid höstmätningen 1996 uppmättes för kvartsiten friktionsvärden (medelvärden) 
på 0,64-0,65 och för porfyren 0,45-0,51. Minvärdena för 20-meterssträckor var för 
kvartsiten 0,57-0,60 och för porfyren 0,38-0,46 beroende på i vilket körfält 
mätningen gjordes. Porfyrbeläggningen i Södertunneln (Adelöv) uppvisade 
ungefär lika låga friktionsvärden som porfyrbeläggningen i Eugeniatunneln 
(Älvdalen).

Mätningar 1997

Mätningarna under 1997 redovisas i tabell 6 och figur 7.

Tabell 6 Friktionsdata, Södertunneln.

Objekt Längd
m

Friktion
medel

Friktion
Std.avv

Friktion
min-max

5 ju n i
K l, söder, kvartsit 440 0,77 0,02 0,73-0,80
K l, söder, porfyr 400 0,54 0,01 0,52-0,56
1 augusti
K l, söder, kvartsit 560 0,62 0,04 0,54-0,68
K l, söder, porfyr 400 0,47 0,02 0,43-0,49
K2, norr, kvartsit 560 0,66 0,03 0,62-0,68
K2, norr, porfyr 400 0,41 0,02 0,38-0,43
9 september
K l, söder, kvartsit 1100 0,63 0,02 0,59-0,69
K l, söder, porfyr 380 0,46 0,03 0,43-0,52
K l, norr, kvartsit 1180 0,66 0,03 0,58-0,72
K l, norr, porfyr 400 0,42 0,02 0,38-0,46
30 oktober
K l, söder, kvartsit 1200 0,69 - 0,65-0,73
K l, söder, porfyr 400 0,43 - 0,35-0,50
9 december
K l, söder, kvartsit 1200 0,78 - 0,71-0,81
K l, söder, porfyr 400 0,66 - 0,63-0,68
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Kommentarer

Mätsträckorna i Södertunneln uppvisar samma tendens som övriga mätobjekt med 
successivt minskande friktion under sommarhalvåret och markant ökande friktion 
under förvintern 1997/98. Vid mätningen i september erhölls friktionstal 
(medelvärden) på 0,63-0,66 för beläggningen med kvartsit medan den med porfyr 
erhöll betydligt lägre värden på 0,42-0,46. Min- och maxvärdena låg på 0,58-0,72 
för beläggningen med kvartsit resp 0,38-0,52 för den med porfyr.

Vid decembermätningen uppvisade framför allt porfyrbeläggningen markant högre 
friktion med 0,66 i medelvärde för hela sträckan. Minvärdet låg på 0,63. Även 
kvartsitbeläggningen erhöll högre friktion och hamnade på 0,78 i medelvärde.

Noterbart är att ABS-beläggningen med porfyr uppvisar låga friktionsvärden vid 
mätningarna från augusti, september och oktober. De lägsta 20-meterssträckorna 
ligger på 0,35-0,43, det vill säga på en mycket låg nivå med tanke på den höga 
trafikintensiteten (som också är en bidragande orsak till de låga värdena). En 
insliten, polerad ABS-beläggning ser inte heller hal ut eftersom ytan är 
förhållandevis skrovlig (har hög makrotextur). Dock kan stenytan kännas (med 
handen) hal.

Mätningarna visar också att insliten beläggning med kvartsit erhåller markant 
högre friktion jämfört med porfyr. Porfyrbeläggningen i Södertunneln klarar inte 
Vägverkets krav på lägsta tillåtna friktionstal på 0,5 enligt sommar och 
höstmätningarna. Efter det att dubbdäckstrafiken ruggat upp vägytan ökar 
friktionen påtagligt (ca 0,15-0,20 enheter efter sex veckors dubbdäckstrafik) enligt 
mätningen från mitten på december och samtliga värden ligger på drygt 0,6 i 
friktion.
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Nynäsvägen, Länna

Beskrivning av mätsträckorna

På Nynäsvägen vid Länna ligger två provsträckor med färgad, ljus asfalt och en 
referenssträcka med konventionell asfalt. Beläggningstypen är Stabinorlö 
innehållande porfyr eller kvartsit och bindemedlet i provsträckorna utgörs av 
Mexphalte C som är ett färglöst bindemedel. För att färga asfalten inblandas ett 
färgpigment i massan, i detta fall titandioxid, som ger en ljus beläggningsyta. 
Även det grövre stenmaterialets färg och karaktär påverkar vägytans utseende 
eftersom dubbarna nöter fram det grövre stenmaterialet.

• sträcka 1. Beläggningstyp: Stabinorlö/Mexphalte C. Lagd: 1994. Stenmaterial: 
kvartsit, Dalsland. Hastighet: 110 km/h. Körfält: K l mot Nynäshamn. ÅDTt:
33.000 i sex körfält.

• sträcka 2. Beläggningstyp: Stabinorlö/Mexphalte C. Lagd: 1994. Stenmaterial: 
porfyr, Älvdalen. Hastighet: 110 km/h. Körfält: K l mot Nynäshamn. ÅDTt:
33.000 i sex körfält.

• sträcka 3, referens. Beläggningstyp: Stabinorl6/B85. Lagd: 1994. Stenmaterial:
O

porfyr, Älvdalen. Hastighet: 110 km/h. Körfält: Kl mot Nynäshamn. ADTt:
33.000 i sex körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Friktionsdata från hösten 1996. Provsträckor på Nynäsvägen.

Sträcka Friktion
medelvärde

Friktion
minvärde

Friktion
maxvärde

Sträcka 1, kvartsit, Mexphalte 0,76 0,73 0,79
Sträcka 2, porfyr, Älvdalen, Mexphalte 0,63 0,61 0,65
Sträcka 3, porfyr, Älvdalen, B85 0,59 0,53 0,63

Mätningar 1997

Mätningarna under 1997 redovisas i tabell 7 och figur 8.

Tabell 7 Friktionsdata, Nynäsvägen, Länna

Objekt Längd
m

Friktion
medel

Friktion
min-max

5 juni
K l, söder, kvartsit 340 0,82 0,75-0,84
K l, söder, porfyr 380 0,75 0,74-0,78
K l, söder, porfyr 240 0,71 0,67-0,73
1 augusti
K l, söder, kvartsit 340 0,78 0,75-0,81
K l, söder, porfyr 380 0,70 0,67-0,76
K l, söder, porfyr 240 0,67 0,58-0,73
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9 september
K l, söder, kvartsit 320 0,76 -

K l, söder, porfyr 370 0,65 -

K l, söder, porfyr 270 0,64 -

30 oktober
K l, söder, kvartsit 320 0,82 0,77-0,83
K l, söder, porfyr 370 0,71 0,70-0,75
K l, söder, porfyr 270 0,69 0,68-0,71

Figur 8 Utvecklingen av friktionen under 1997, Nynäsvägen, Länna.

Kommentarer

Poleringseffekten är inte lika tydlig vid Länna som vid övriga mätobjekt och 
orsaken är sannolikt att trafikvolymen är betydligt lägre samtidigt som 
trafikrytmen är mera konstant (jämt rullande trafik och 110 km/h) på denna del av 
Nynäsvägen som ligger en bit utanför Stockholm och därför inte utsätts för 
köbildning.

Sträckan innehållande kvartsit och specialbindemedel erhöll i september 
friktionstal på 0,76 (medelvärde) medan motsvarande porfyrsträcka uppvisade 
0,65 i friktion. Sträckan innehållande porfyr och konventionellt bindemedel, B85, 
erhöll något lägre friktion, 0,64.

Porfyrbeläggning vid Länna uppvisar högre friktion än motsvarande beläggningar 
som ligger vid huvudinfarterna närmare Stockholm och därför har betydligt högre 
trafikvolym och ojämnare trafikrytm. I jämförelse med porfyrbeläggningarna i 
Eugenia- och Södertunneln ligger friktionen vid Länna på en betydligt högre nivå
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för porfyrsträckorna. Spridningen mellan de olika 20-meterssträckorna är också 
mindre vid Länna än övriga mätsträckor.

Skanstullsbron

Beskrivning av mätsträckorna

Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande porfyr. Beläggningen lades 1996.O q
Hastigheten är 70 km/h och ADTt är ca 70 000 fordon per dygn fördelade pa sex 
körfält. Mätsträckorna är placerad i långsamkörfältet, K l och i båda riktningarna. 
Ingen mätning gjordes under 1996.

Mätningar 1997

Mätningarna under 1997 redovisas i tabell 8 och figur 9.

Tabell 8 Friktionsdata, Skanstullsbron.

Objekt Längd
m

Friktion
medel

Friktion
Std.avv

Friktion
min-max

1 augusti
K l, norr 380 0,54 - 0,51-0,64
K l, söder 500 0,53 - 0,50-0,55
9 september
K l, norr 500 0,52 - 0,50-0,55
K l, söder 540 0,46 - 0,45-0,48
30 oktober
K l, norr 420 0,61 - 0,57-0,68
K l, söder 460 0,53 - 0,47-0,68
9 december
K l, norr 380 0,76 0,01 0,73-0,78

Figur 9 Utvecklingen av friktionen under 1997, Skanstullsbron.
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Kommentarer

Förhållandevis låga friktionstal har uppmätts på Skanstullsbron med de lägsta 
värdena i september. Södergående körfält uppvisade till exempel friktionen 0,46 i 
medelvärde för hela mätsträckan med min- och maxvärden på 0,45-0,48. På 
norrgående körfält låg medelvärdet på 0,52. I december hade friktionen ökat till 
0,76 i det norrgående körfältet (Kl).

Slutsatser och rekommendationer

Mätningarna under 1997 visar att våtfriktionen hos en asfaltbeläggning markant 
förändras under året beroende på effekter från trafikpolering sommartid och 
uppruggningen från dubbtrafiken vintertid. Undersökningarna avser inslitna 
skelettasfalter där det grövre stenmaterialet utgörs av kvartsit eller porfyr. Mest 
känsliga för trafikpoleringen är porfyrbeläggningarna som på senhösten kan 
uppvisa låga friktionsvärden, speciellt på utsatta platser såsom tunnlar och 
trafikintensiva trafikleder (även rondeller och tvära kurvor).

Flera av porfyrbeläggningarna uppvisar låga friktionsvärden under sommaren och 
framför allt hösten med medelvärden på 0,40-0,50 för hela mätsträckan (figur 10). 
Minvärdena för 20-meterssträckor kan hamna på 0,38-0,43 (figur 11), vilket 
innebär att beläggningen inte klarar Vägverkets krav för lägsta tillåtna friktion 
som är minst 0,5 i friktion för 20-meterssträckor. Kravet gäller nylagda 
beläggningar under garantitiden som normalt är tre år för högkvalitativa 
beläggningar inom Region Stockholm.

Figur 10 Sammanställning över friktionsvärden (medelvärden för hela 
mätsträckan).
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Figur 11 Sammanställning över friktionsvärden (minvärden fö r  20-meters
sträckor).

Porfyrbeläggningarna har som tidigare nämnts överlag erhållit lägre 
friktionsvärden efter sommaren men vissa skillnader föreligger mellan de olika 
mätobjekten. Lägsta värdena uppvisar Eugenia- och Södertunneln samt 
Skanstullsbron där friktionen i flera fall ligger under 0,50 i långsamfältet. Vid 
Kista, Wårby och Lin vävartorpet ligger höstfriktionen på en något högre nivå, 
0,51-0,55 i medelvärde för hela mätsträckorna. Enstaka 20-meterssträckor under 
0,50 (min 0,47) förekommer dock även vid dessa objekt. Porfyrbeläggningen vid 
Länna uppvisar de högsta värdena av samtliga med 0,64 i friktionstal för 
septembermätningen. Trafikvolymen är också betydligt lägre för denna sträcka 
och trafikrytmen jämnare jämfört med övriga objekt. Vid en inventering hösten 
1997 av E4:an mellan Linköping och Härnösand (resultaten kommer att publiceras 
senare under 1998) konstaterades inga riktigt låga friktionsvärden (ej under 0,5) 
för ABS-beläggningar innehållande porfyr. Mätningarna gjordes på vägavsnitt 
med landsvägskaraktär, vilket innebär att trafikrytmen är mera konstant (jämnare 
trafikflöde) jämfört med infarterna till Stockholm och trafikvolymen ligger också 
på betydligt lägre nivå.

De porfyrer som ingår i undersökningen kommer från Älvdalen, Oxberg (Dalarna) 
och Adelöv (Småland). Porfyren i Eugeniatunneln utgörs av krossat naturgrus från 
Älvdalen. De andra två porfyrerna utgörs av helkrossat stenmaterial 
(bergmaterial). Adelövsporfyren i Södertunneln har också kubiserats, vilket 
innebär att partiklarna delvis rundats av och att materialet får en homogenare 
kvalitet genom att det sämre stenmaterialet slås sönder under processen. Mycket 
homogena stenytor anses ge låg mikrotextur och ökar därmed benägenheten för 
polering.

Porfyrbeläggningen i Eugeniatunneln planfrästes i slutet av juni 1997 varvid 
friktionen påtagligt förbättrades med ca 0,2 enheter (ungefär samma effekt som av
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dubbtrafiken). Efter åtgärden klarade sig vägbanan tills vintern men friktionen 
minskade successivt under hösten och närmade sig 0,50 i långsamfältet innan 
dubbtrafiken återigen ruggade upp ytan (stentopparna). Mätningarna från 
Eugeniatunneln visade också att poleringseffekten på insliten beläggning är som 
störst i det körfält som har högst andel trafik (sannolikt huvuddelen av den tunga 
trafiken) och i detta fall långsamfältet, K l.

Den andra beläggningstypen i undersökningen, ABS med kvartsit, erhöll generellt 
bättre friktionsegenskaper än porfyr och friktionstalen låg mellan 0,63-0,76 
(medelvärden) enligt höstmätningarna. Minvärdena för 20-meterssträckor låg som 
lägst på 0,59, vilket visar att kvartsitbeläggningar har acceptabel friktion även sent 
på hösten och på utsatta platser. Efter det att dubbtrafiken trafikerat mätsträckorna 
med kvartsit ökade friktionstalet med drygt 0,10 och hamnade mellan 0,78-0,85 i 
medeltal.

Sammanfattningsvis visar mätningarna från 1997 att vägbanans friktion (samt 
mikrotextur) markant förändras under året och kan för porfyrbeläggningar på 
utsatta platser hamna på låga, kritiska nivåer under hösten beroende på den 
polering som trafiken åstadkommer. Dubbarna ruggar dock upp vägbanan relativt 
snabbt, vilket innebär att friktion för en ABS-beläggning med porfyr hamnar på 
relativt höga nivåer under vinterhalvåret.

Enligt friktionsmätningarna verkar det främst vara olika typer av porfyrmaterial 
som är kritiska ur friktionssynpunkt. Porfyrbeläggningar har dock mycket bra 
slitstyrka och porfyr innehåller dessutom betydligt lägre kvartshalt än kvartsit och 
är på så sätt mindre känsliga om dammproblem (lägre silikosrisk) skulle uppstå, 
till exempel i större tunnlar. Porfyrbeläggningar kan behöva inblandning av annat 
stenmaterial för att förbättra friktionsegenskaperna och mot denna bakgrund har 
ett antal provsträckor lagts i Stockholm (Vägverket och Skanska) under 1997, där 
lokalt material eller kvartsit blandats med porfyr i ABS-beläggningar. Denna 
provväg liksom ett antal andra kontrollsträckor inom Region Stockholm planeras 
att följas upp under 1998.
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