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Förord 
För att följa utvecklingen av friktionen under sommarhalvåret har ett antal asfalt-
beläggningar i Stockholmstrakten följts upp sedan 1997. Tidigare undersökningar 
har visat att polering från trafiken markant kan försämra friktionen på slitlager av 
asfalt. 

Uppdraget har finansierats av Vägverket Region Stockholm. Kontaktman har 
varit Håkan Jonsson från Vägverket Region Stockholm. Från VTIs sida har 
Torbjörn Jacobson varit projektledare och ansvarat för utredningen. Friktions-
mätningarna har utförts av Björn Björnsson och Fredrik Nilsson.  
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Torbjörn Jacobson 
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Sammanfattning 
För att studera trafikens poleringseffekt på vägbanan har under sommarhalvåret 
2002 ett antal asfaltbeläggningar följts upp med avseende på friktion. Kontinu-
erliga mätningar (från försommar till tidig höst) har gjorts sedan 1997 på ett antal 
kontroll- och provsträckor i Stockholmsområdet. Det handlar om mycket 
högtrafikerade vägar med slitlager av ABS16 (stenrik asfalt) innehållande porfyr, 
kvartsit, slagg eller blandmaterial av porfyr och kvartsit eller porfyr och ortens 
material. Några av sträckorna ligger i tunnel eller på bro. 

Mätningarna följer Vägverkets metodbeskrivning för bestämning av friktion på 
belagd vägyta och avser våtfriktionen vid barmarksförhållanden. Vid mätningarna 
har VTI:s friktionsmätbil typ ”SAAB Friction Tester” använts. 

Mätningarna från 2002 visar att vägbanans friktion förändras under 
sommarhalvåret. Mest känsliga för poleringen är porfyrbeläggningarna som under 
sommaren och tidiga hösten får låga friktionsvärden. På några kontrollobjekt var 
friktionen relativt låg redan i slutet av maj. Vid mätningen i början av oktober 
började friktionen öka igen beroende på mer vinterlika förhållanden (nattfrost) 
och begynnande dubbanvändning. De lägsta värdena förekom på de mest 
trafikintensiva sträckorna där trafiken ofta byter körfält, bromsar, accelererar och 
där köbildning är vanlig. Friktionen var sommaren 2002, för flertalet av 
kontrollsträckorna, något lägre än tidigare år (2000 och 2001).  

Beläggningarna med kvartsit eller slagg uppvisade högre friktion än de med 
porfyr. Friktionen hos kvartsitbeläggningarna låg dock nära 0,50 under hösten på 
de mest utsatta platserna. I jämförelse med porfyrerna minskar friktionen för 
sträckorna med slagg och kvartsit minst lika mycket men de hamnar inte på låga, 
kritiska värden. Porfyr är således inte mer poleringsbenägen än vissa andra 
beläggningsmaterial utan problemet är att friktionen redan från början ligger för 
lågt om den skall användas till skelettasfalt på utsatta platser med stort 
trafikarbete.  

Den trafikökning som skett på senare år kan ha bidragit till att vägbanan på 
kontrollsträckorna polerats mer än tidigare. I detta sammanhang är det främst fler 
tunga fordon och en sämre trafikrytm som påverkar friktionen hos vägbanan 
negativt. Även beläggningens ålder kan ha betydelse för friktionsegenskaperna. 
Nötningen från dubbarna medför med tiden att vägbanan får en hård kärna av 
rundade stenpartiklar, vilka blir särskilt poleringsbenägna. Även de skonsamma 
lättviktsdubbarna som numera används är mindre aggressiva för nötning med följd 
av att uppruggningen av vägbanan vintertid också blivit mindre än tidigare. 
Tidigare ansågs trafikpolering vara ett litet problem i Sverige på grund av det 
betydande beläggningsslitaget från dubbtrafiken.  

Inblandning av mer poleringsresistent material i porfyrbeläggning gav de första 
åren en positiv effekt på friktionen vid provvägsförsöket på Tyresövägen. Efter 
fem år var dock effekten liten och friktionen jämförbar med stenrik beläggning 
med enbart porfyr i de grövre fraktionerna. I den trafikintensiva Eugeniatunneln 
har åtgärden varit otillräcklig sedan vägbanan slitits in ordentligt, vilket tog ett 
drygt år. Vägbanan är vid Eugenia särskilt utsatt för polering genom att den går i 
tunnel med mycket intensiv och ryckig trafik. Vägen ligger dessutom i en skarp 
kurva. I Eugeniatunneln utfördes en friktionshöjande åtgärd (planfräsning) under 
senare delen av sommaren, vilket medför att friktionen blev markant bättre. 
Tidigare studier av friktionshöjande åtgärder har dock visat att varaktigheten är 
begränsad och i Eugeniatunnelns fall ca ett år. 
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1 Inledning 
På uppdrag av Vägverket Region Stockholm, har friktionen i Stockholmsområdet 
följts upp under sommaren och hösten 2002. Mätningarna har utförts på 
högtrafikerade vägar med slitlager av ABS16 innehållande porfyr, kvartsit eller 
stålslagg. Några av sträckorna ligger i tunnel eller på bro. Skyltad hastighet är 50, 
70, 90 och 110 km/tim beroende på vägobjekt.  

Förutom kontrollsträckorna har även mätningar utförts på ett par provvägar. 
För att förbättra vägbanans resistens mot polering har mer poleringsresistenta 
material (kvartsit, granit) blandats in i ABS-beläggning med porfyr.  

 
 

2 Erfarenheter 
I många länder där dubbdäck är förbjudna är poleringen från trafiken ett stort 
problem. Föreskrifter finns bland annat för stenmaterialets poleringsresistens. I 
Sverige har nötningen från dubbdäcken medfört att stenmaterialtopparna på 
vintern ruggats upp. Därför har låga friktionstal varit ovanliga på inslitna 
beläggningar. Valet av allt slitstarkare stenmaterial, större andel skelettasfalt samt 
skonsammare dubbar har dock markant reducerat dubbslitaget under 1990-talet. 

Under senare år har problem med låg våtfriktion konstaterats på slitstarka 
beläggningar, främst i utsatta lägen under sensommaren och hösten. Mätningar 
har visat att friktionen snabbt kan minska om beläggningen är poleringsbenägen. 
Halkrelaterade olyckor har rapporterats på polerade beläggningar.  

Förutom de årligen återkommande mätningarna i Stockholmsområdet utfördes 
1997 och 1998 en inventering av gator i mindre kommuner och av ett stort antal 
landsbygdsvägar i södra och mellersta Sverige. Mätningarna gjordes under tidig 
höst när friktionen erfarenhetsmässigt är som lägst. Det handlade om mer eller 
mindre högtrafikerade vägar/gator, ibland i tunnlar. ABS16 med porfyr och 
kvartsit förekom huvudsakligen i de grövre fraktionerna, men även andra 
beläggningstyper och stenmaterial ingick också. Skyltad hastighet varierade 
mellan 50, 70, 90 och 110 km/h. Beläggningarna var inslitna (minst ett år gamla) 
vid friktionsmätningarna. 

Sammanfattningsvis visade det sig att våtfriktionen för en asfaltbeläggning 
markant förändrades under året beroende på effekter från trafikpolering 
sommartid och uppruggningen från dubbtrafiken vintertid. Mest känslig för 
trafikpoleringen var skelettasfalt med porfyr. På sensommaren och hösten 
uppmättes låga friktionsvärden (<0,5), speciellt på utsatta platser såsom i tunnlar 
och utmed trafikintensiva vägavsnitt. Hit räknas även rondeller och tvära kurvor. 
Trafiken under dubbdäckssäsongen ruggade dock upp vägbanan relativt snabbt, 
vilket innebar att friktionen hamnade på relativt höga nivåer under vinterhalvåret. 
Skillnaden var dock stor mellan mätsträckorna i Stockholm som hade intensiv 
trafik och de på landsorten eller mindre kommuner med lugnare trafikflöde och 
mindre trafik. I de senare fallen förekom inga låga, kritiska värden för 
porfyrbeläggningar. 

Skelettasfalt innehållande kvartsit erhöll generellt bättre friktionsegenskaper än 
motsvarande asfalt med porfyr. Även kvartsitbeläggningarna uppvisade dock 
årstidsberoende friktion, men uppnådde aldrig kritiska nivåer.  
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Tidigare rapporter inom projektet är: 
 

VTI notat 11-1997. ”Polering av asfaltbeläggningar – friktionsmätningar 
hösten 1996”. Torbjörn Jacobson 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

VTI notat 26-1998. ”Polering av asfaltbeläggning – friktionsmätningar 
1997”. Torbjörn Jacobson. 
VTI notat 6-1999. ”Polering av asfaltbeläggning – friktionsmätningar 
1997-1998”. Torbjörn Jacobson och Fredrik Hornwall. 
VTI notat 33-2000. ”Polering av asfaltbeläggning – friktionsmätningar 
1999”. Torbjörn Jacobson och Fredrik Hornwall. 
VTI notat 17-2001. ”Polering av asfaltbeläggning. Friktionsmätningar i 
Stockholm 1997-2000”. Torbjörn Jacobson och Fredrik Hornwall. 
VTI notat 25-2002 ”Polering av asfaltbeläggning – friktionsmätningar 2001 
i Stockholm”. Torbjörn Jacobson 

 
 

3 Friktion – mätmetod 
Mätningarna i undersökningen följer Vägverkets metodbeskrivning för 
bestämning av friktion på belagd vägyta (VVMB 104) och avser våtfriktionen. 
Vid mätningarna har VTI:s friktionsmätbil typ ”SAAB Friction Tester” använts. 
Metoden bygger på skiddometerprincipen, dvs. mäthjulet tvingas via utväxling att 
rotera med perferihastighet som är långsammare än referenshjulens. Mäthjulet 
kommer därvid att bromsas och rotera med ca 17 % slip (fast slip), vilket vid 
normala hastigheter visat sig kunna ge maximal friktion.  

Mäthjulets däck är Trelleborg T49 med dimensionen 4.00-8 och har ett inre 
lufttryck av 140 kPa. Vattenfilmens tjocklek är 0,5 mm och mätningarna utförs 
vid en hastighet av ca 70 km/h.  

Friktionstalen redovisas dels i form av medelvärden över hela mätsträckan, 
dels som max- och minvärden från medelvärden över 20-meters sträckor samt 
standardavvikelsen. 

 
 

4 Mätsträckor 
4.1 Stenmaterial 
Mätsträckorna har valts ut av Vägverket Region Stockholm. Stenrika 
beläggningar, typ ABS16/B85 med porfyr, dominerar i undersökningen eftersom 
de är vanligt förekommande på det högtrafikerade vägnätet i Stockholmsområdet. 
Porfyrerna kommer från Älvdalen och Oxberg i Dalarna, Adelöv i Småland samt 
Sorsele i Lappland. Även ABS16 innehållande kvartsit, stålslagg och blandningar 
av porfyr och kvartsit ingår i undersökningen. Kvartsiterna kommer från 
Dalsland. 
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4.2 Vägobjekt 
På följande sträckor har mätningar utförts under 2002: 

 
• E4, Eugeniatunneln, porfyr • E18, Viggbyholm, slagg 
• E4, Linvävartorpet, porfyr • Södertunneln, porfyr och kvartsit 
• E4, Kista, porfyr • Johanneshovsbron, porfyr 
• E4, Lindvreten, porfyr 
• E4, Hallunda, porfyr 
• E18, Tensta, porfyr 

• Tyresövägen, provsträckor, porfyr, 
kvartsit, blandmaterial av porfyr och 
ortens sten samt porfyr och kvartsit 

 
 

4.3 Tidpunkt för mätningar 
• Slutet av maj 
• Början av juli 
• Slutet av augusti 
• Början av oktober 
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5 Mätresultat 
5.1 E4, Eugeniatunneln 
5.1.1 Beskrivning av mätsträckorna 
ABS16/B85, lades i maj 1999. Fraktionerna 4–8 och 8–11 mm bestod av kvartsit 
från Dalsland medan fraktionen 11–16 mm består av porfyr från Älvdalen. Övrigt 
material (de finare fraktionerna) består av ortens från Stockholmstrakten.  

ÅDTt är ca 90 000 fordon och skyltad hastighet är normalt 70 km/h (även 
digitala skyltar med rekommenderad hastighet finns vid tunneln). Vid rusnings-
trafik ligger hastigheten under 70 km/h. 

 
5.1.2 Mätningar 2002 
Tabell 1 Friktionsdata, E4, Eugeniatunneln 2002. 
E4, Eugeniatunneln Längd 

m 
Friktion 
medel 

För-
ändring  

Stdav 
 

Min-max 

28–30 maj 2002      
K1, norr 520 0,41 -0,09 1) 0,04 0,35–0,46 
K1, söder 500 0,50 -0,05 1) 0,04 0,43–0,58 
K2, norr 540 0,47 -0,01 1) 0,04 0,39–0,55 
K2, söder 540 0,54 -0,06 1) 0,02 0,50–0,59 
7–9 juli 2002      
K1, norr 540 0,41 0,00 0,04 0,34–0,46 
K1, söder 520 0,43 -0,07 0,03 0,39–0,48 
K2, norr 520 0,50 +0,03  0,04 0,41–0,59 
K2, söder 520 0,48 -0,06  0,02 0,42–0,52 
22–23 och  
28 augusti 2002 

     

K1, norr  680 0,47 +0,06 2) 0,06 0,35–0,59 
K1, söder  660 0,53 +0,10 2) 0,11 0,33–0,66 
K2, norr  480 0,59 +0,09 2) 0,05 0,46–0,68 
K2, söder  480 0,47 -0,01 0,04 0,41–0,55 
1–3 oktober 2002      
K1, norr  540 0,57 +0,10 0,05 0,48–0,67 
K1, söder  520 0,51 +0,02 0,09 0,39–0,66 
K2, norr  540 0,60 +0,01 0,05 0,51–0,70 
K2, söder  540 0,48 +0,01 0,05 0,48–0,69 

1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 
2) Friktionshöjande åtgärd (planfräsning) utfördes i juli/augusti 2002.  
 

Friktionsvärdena i Eugeniatunneln påverkas av att vägbanan åtminstone en gång 
per år åtgärdas genom planfräsning. Fräsningen utförs efter behov, vilket innebär 
att de ytor som åtgärdas och valet av körbanor kan variera från gång till gång. De 
relativt höga standardavvikelserna visar också att friktionen varierar över 
mätsträckorna. Detta gör det svårt att helt korrekt jämföra effekten av poleringen 
mellan de olika vägbanorna. Noterbart är att redan den 28–30 maj två av 
körbanorna hade friktionsvärden under 0,50 i medelvärde sett över hela 
mätsträckorna. Det lägsta 20-metersvärdet låg på 0,35. Vid mätningen 7–9 juli 
hade friktionen för två av körbanorna minskat ytterligare. Efter det att tre av 
vägbanorna frästs ökade friktionen men låg fortfarande för en av sträckorna under 
0,50. Vid höstmätningen hade friktionen ökat för samtliga sträckor. Poleringen 
verkar vara högre i K1 än i K2, sannolikt beroende på både högre trafikvolym och 
större andel av tunga fordon.  
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5.2 E4, Linvävartorpet–Haga Norra 
5.2.1 Beskrivning av mätsträckorna 
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. Uppföljningen 2001 
omfattar också en sträcka med nytt slitlager (ABS16, porfyr) som lades i juni 
2001, norr om den äldre kontrollsträckan. 

 
5.2.2 Mätningar 2002 
Tabell 2 Friktionsvärden från mätningar 2002. 
E4, Linvävartorpet Längd 

m 
Friktion 
medel 

För-
ändring 

Stdav 
 

Min-max 

28–30 maj 2002      
K2, norr 480 0,41 +0,03 1) 0,01 0,39–0,43 
K2, norr, ny topp 520 0,44 -0,03 1) 0,02 0,41–0,47 
7–9 juli 2002      
K2, norr 500 0,41 0,00 0,01 0,40–0,42 
K2, norr, ny topp 520 0,47 +0,03 0,01 0,45–0,48 
22–23 och  
28 augusti 2002 

     

K2, norr 300 0,35 -0,06 0,01 0,34–0,36 
K2, norr, ny topp 160 0,40 -0,07 0,01 0,38–0,40 
1–3 oktober 2002      
K2, norr 500 0,41 +0,06 0,02 0,39–0,46 
K2, norr, ny topp 520 0,42 +0,02 0,01 0,40–0,45 
1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 

 
Det nya slitlagret vid Linvävartorpet påverkas av att stenmaterialet under vintern 
blivit alltmer framslitet och därför mer utsatt för polering från trafiken under 
försommaren 2002. Friktionen har varit låg under sommaren med 0,35 som lägsta 
medelvärde i augusti. Enligt höstmätningen ökade friktionen men låg fortfarande 
under 0,50. Vid mätningen i augusti var mätsträckan kortare än normalt. 
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5.3 E4, Kista–Tureberg 
5.3.1 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. 
ÅDTt är ca 80 000 fordon per dygn fördelade på sex körfält. 

 
5.3.2 Mätningar 2002 

Tabell 3 Friktionsvärden från mätningar 2002. 
E4, Kista Längd 

m 
Friktion 
Medel 

För-
ändring  

Stdav 
 

Min- 
max 

28–30 maj 2002      
K2, norr 1 380 0,49 +0,07 1) 0,02 0,45–0,52 
7–9 juli 2002      
K2, norr 1 160 0,47 -0,02 0,02 0,44–0,52 
22–23 och  
28 augusti 2002 

     

K2, norr 1 040 0,41 -0,06 0,02 0,38–0,44 
1–3 oktober 2002      
K2, norr 1 200 0,44 +0,03 0,01 0,41–0,47 
1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 
 
Friktionen minskade under sommaren genom trafikpoleringen för att sedan öka 
igen under hösten. De lägsta värdena uppmättes i augustimätningen.  
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5.4 E4, Lindvreten 
5.4.1 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, K1 
och i riktning mot Stockholm. 

 
5.4.2 Mätningar 2002 
Tabell 4 Friktionsvärden från mätningar 2002. 
E4, Lindvreten Längd 

m 
Friktion 
medel 

För-
ändring 

Stdav 
 

Min-max 

28–30 maj 2002      
K1, norr 820 0,46 +0,06 1) 0,01 0,43–0,49 
7–9 juli 2002      
K1, norr 820 0,44 -0,02 0,01 0,43–0,48 
22–23 och 28 augusti 2002      
K1, norr 520 0,41 -0,03 0,01 0,40–0,43 
1–3 oktober 2002      
K1, norr 820 0,39 -0,03 0,01 0,38–0,42 
1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 

 
Låga friktionsvärden har erhållits vid samtliga mätningar. På E4 vid Lindvreten 
har friktionen minskat under hela mätperioden. Vid mätningen i augusti var 
mätsträckan kortare än normalt. 
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5.5 E4, Hallunda–Wårby bro 
5.5.1 Beskrivning av mätsträckorna 
Beläggningen utgörs av ABS16/B85 med porfyr från Oxberg. ÅDTt är ca 70 000 
fordon per dygn. Beläggningen lades 1997. Friktionsmätningarna har gjorts i K1, 
K2 och K3.  

 
5.5.2 Mätningar 2002 
Tabell 5 Sammanställning över friktionsdata från 2002. 
E4, Hallunda Längd 

m 
Friktion 
medel 

För-
ändring 

Stdav 
 

Min-max 

28–30 maj 2002      
K1 2 260 0,47 +0,05 1) 0,03 0,41–0,54 
K2 2 200 0,52 +0,09 1) 0,02 0,47–0,54 
K3 2 200 0,56 +0,08 1) 0,02 0,52–0,61 
7–9 juli 2002      
K1 2 260 0,44 -0,03 0,03 0,40–0,50 
K2 2 200 0,46 -0,04 0,02 0,42–0,50 
K3 2 200 0,52 -0,04 0,02 0,40–0,57 
22–23 och 28 augusti 2002      
K1 2 000 0,45 +0,01 0,02 0,41–0,51 
K2 2 020 0,42 -0,04 0,03 0,37–0,51 
K3 2 140 0,45 -0,07 0,02 0,38–0,51 
1–3 oktober 2002      
K1 2 040 0,40 -0,05 0,02 0,36–0,48 
K2 2 200 0,40 -0,02 0,01 0,37–0,43 
K3 2 220 0,48 +0,03 0,02 0,44–0,54 
1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 

 
Låga friktionsvärden uppmättes under sommaren och hösten 2002. Poleringen är 
större i K1 och K2 jämfört med K3.  
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5.6 Södertunneln 
5.6.1 Beskrivning av mätsträckorna 
Södertunneln, södra delen: Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande kvartsit. 
Hastigheten är 70 km/h. Mätningen avser körfälten K1 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 körfälten K1 och K2. ÅDTt är 
ca 100 000 fordon per dygn fördelade på fyra körfält. 

 
5.6.2 Mätningar 2002 
Tabell 6 Friktionsvärden från mätningar 2002. 
Södertunneln Längd 

m 
Friktion 
medel 

För-
ändring 

Stdav 
 

Min-max 

28–30 maj 2002      
K1, söder, kvartsit 1 000 0,62 +0,10 1) 0,01 0,58–0,67
K1, söder, porfyr 380 0,45 +0,05 1) 0,01 0,43–0,46
K1, norr, kvartsit 1 080 0,65 +0,16 1) 0,02 0,60–0,72
K1, norr, porfyr 400 0,44 +0,10 1) 0,01 0,42–0,46
7–9 juli 2002      
K1, söder, kvartsit 1 000 0,54 -0,08 0,02 0,51–0,59
K1, söder, porfyr 380 0,38 -0,07 0,02 0,36–0,42
K1, norr, kvartsit 1 080 0,57 -0,08 0,01 0,55–0,59
K1, norr, porfyr 400 0,38 -0,06 0,01 0,37–0,39
1–3 oktober 2002      
K1, söder, kvartsit 1 000 0,53 +0,01 0,03 0,49–0,62
K1, söder, porfyr 380 0,37 -0,01 0,01 0,36–0,38
K1, norr, kvartsit 1 080 0,59 +0,02 0,02 0,54–0,64
K1, norr, porfyr 400 0,40 +0,02 0,01 0,38–0,42
1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 

 
Skillnaderna mellan kvartsit- och porfyrbeläggningarna är mycket stor i 
Södertunneln. ABS16 innehållande porfyr erhåller friktionsvärden 0,37–0,44 om 
medelvärdena för hela mätsträckorna betraktas medan motsvarande värden för 
kvartsiten är 0,53–0,65. Porfyren uppvisade mycket låga värden redan vid den 
första mätningen i maj med ytterligare reducerad friktion under sommaren och i 
ett fall hösten. 

Mätningen i augusti kunde inte genomföras på grund av köbildning eller låg 
hastighet. 
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5.7 Johanneshovsbron 
5.7.1 Beskrivning av mätsträckorna 
Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande porfyr. Beläggningen lades 1996. 
Hastigheten är 70 km/h och ÅDTt är ca 70 000 fordon per dygn fördelade på sex 
körfält. Mätsträckorna är placerade i långsamkörfältet, K1 och i båda riktningarna.  

 
5.7.2 Mätningar 2002 
Tabell 7 Friktionsdata, Johanneshovsbron, 2002. 
Johanneshovsbron Längd 

m 
Friktion 
medel 

För-
ändring  

Stdav 
 

Min-max 

28–30 maj 2002      
K1, syd 520 0,51 +0,111) 0,01 0,58–0,67 
K1, norr 500 0,52 +0,14 1) 0,01 0,46–0,60 
7–9 juli 2002      
K1, syd 540 0,41 -0,10 0,02 0,38–0,46 
K1, norr 500 0,41 -0,11 0,02 0,39–0,46 
1–3 oktober 2002      
K1, syd 520 0,42 +0,01 0,01 0,41–0,46 
K1, norr 400 0,44 +0,03 0,03 0,40–0,51 
1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 

 
Förändringen i maj beror på kvarstående effekter av dubbavnötningen under 
vinterhalvåret. Under sommaren reducerades friktionen med ca 0,10 för att sedan 
öka något i början av hösten. Mätningen i augusti kunde inte genomföras på grund 
av för mycket trafik (ena körfältet var avstängt). 
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5.8 E18, Tensta 
5.8.1 Beskrivning av mätsträckan 
Beläggningen består av slitlager typ ABS16/B85 innehållande porfyr från Sorsele 
i Västerbotten. Skyltad hastighet är 70 km/h. 

 
5.8.2 Mätningar 2002 
Tabell 8 Friktionsdata, E18, Tensta, 2002. 
E18, Tensta Längd 

m 
Friktion 
medel 

För-
ändring 

Stdav 
 

Min-max 

28–30 maj 2002      
K1, norr 980 0,46 +0,041) 0,02 0,42–0,51
7–9 juli 2002      
K1, norr 980 0,49 +0,03 0,02 0,46–0,52
22–23 och 28 augusti 2002      
K1, norr 1 000 0,43 -0,06 0,02 0,39–0,46
1–3 oktober 2002      
K1, norr 980 0,50 +0,07 0,02 0,46–0,53
1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 
 
Friktionen på mätsträckan varierar mellan 0,43–0,50 med det lägsta värdet i 
augusti 2002. Det är inte känt varför friktionen är högre i juli jämfört med i maj. 
De flesta övriga mätsträckor i Stockholm uppvisar det motsatta resultatet med 
lägre friktion i juli jämfört med maj, vilket är logiskt med tanke på poleringen.  
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5.9 E18, Viggbyholm 
5.9.1 Beskrivning av mätsträckan 
Beläggningen består av slitlager typ ABS16/B85 innehållande slagg i de grövre 
fraktionerna. Beläggningen lades 2000. Slaggen (stålslagg) kommer från Vargön, 
Vänersborg. Skyltad hastighet är 90 km/h. 

 
5.9.2 Mätningar 2001 
Tabell 9 Friktionsdata, E18, Viggbyholm, 2001. 
E18, Viggbyholm Längd 

m 
Friktion 
medel 

För-
ändring 

Stdav 
 

Min-max 

28–30 maj 2002      
K1, norr 200 0,60 +0,03 1) 0,02 0,56–0,62
7–9 juli 2002      
K1, norr 200 0,66 +0,06 0,01 0,63–0,67
22–23 och 28 augusti 2002      
K1, norr 180 0,54 -0,12 0,01 0,53–0,56
1–3 oktober 2002      
K1, norr 200 0,59 +0,05 0,01 0,57–0,61
1) Förändringen av medelvärdet sedan senaste mätningen i september 2001. 
 
Även beläggningen innehållande slagg poleras under sommaren men hamnar 
aldrig på kritiska värden eftersom den redan från början ligger på en högre nivå.   
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6 Provväg – Tyresövägen 
6.1 Bakgrund 
För att kunna förbättra friktionsegenskaperna hos stenrika slitlager innehållande 
porfyr har ett provvägsförsök utförts på väg 229, Tyresövägen, Stockholm. 
Provvägen ligger mellan Gubbängens och Skarpnäcks trafikplatser. I försöket har 
inblandning av ortens sten eller kvartsit i porfyrbeläggning studerats. Som 
jämförelse har även sträckor med enbart porfyr och kvartsit tagits med. Utomlands 
förekommer inblandning av poleringsresistenta stenmaterial, speciellt på utsatta 
platser med intensiv trafikpolering. Försöket har hittills lett till att blandmaterial 
använts i slitlagerbeläggningen i Eugeniatunneln. 

 
6.2 Provsträckor 
Slitlagret lades under hösten 1997 (av Skanska). Sammanlagt ingår fem sträckor i 
provvägen och samtliga har slitlager av typ Stabinor16. 

 
1. Referenssträcka med 8–11 och 11–16, Älvdalsporfyr, 112 m 
2. Provsträcka med 8–11 ortens sten och 11–16 Älvdalsporfyr, 108 m 
3. Provsträcka med 8–11 kvartsit och 11–16 Älvdalsporfyr, 43 m 
4. Provsträcka med 8–11 kvartsit och 11–16 kvartsit, 93 m 
5. Standardbeläggning med 8–11 och 11–16 Adelövsporfyr, 127 m 

 
VTI känner inte till mängdfördelningen av stenmaterialen mellan 8–11 och  
11–16 mm och kan därför inte bedöma hur mycket ortens sten resp. kvartsit som 
blandats in (förhållandet mellan 8–11 och 11–16 brukar vara 1/2 men varierar, 
normalt inblandas 60–70 % material större än 8 mm). Materialet mindre än 8 mm 
utgjordes av Stockholmsgranit (ortens material). 

 
6.3 Friktionsmätningar 
Resultaten från mätningarna 2002 redovisas i tabell 10 och figur 1. 

 
Tabell 10 Friktionsmätningar 2002, Tyresövägen. 
   Friktion 
Väg 229, Tyresövägen  Längd 

m 
Maj Juli Oktober 

Porfyr, Älvdalen str.1  100 0,44 0,47 0,46 
Porfyr (Älvd.) + ortens str.2  80 0,44 0,45 0,47 
Porfyr (Älvd.) + kvartsit str.3  40 0,48 0,50 0,48 
Kvartsit str.4  80 0,59 0,63 0,60 
Porfyr, Adelöv str.0  80 0,46 0,47 0,46 
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Figur 1 Utvecklingen av friktionen under 2002. Provsträckor på väg 229, 
Gubbängen. 
 
Skillnaden mellan de olika mätningarna är förhållandevis liten på väg 229. De 
flesta mätsträckor uppvisade dock något lägre friktion i oktober jämfört med juli. 
Inblandning av kvartsit eller ortens sten i porfyrbeläggningen har mindre effekt på 
vägbanans friktion nu när beläggningen blivit äldre (5 år) jämfört med de första 
åren (VTI notat 17-2001). Vid flertalet mätningar låg friktionen för sträckorna 
med blandningar av porfyr och annat stenmaterial eller enbart porfyr i de grövre 
fraktionerna under 0,50. Sträckan med kvartsit uppvisade markant bättre friktion 
under hela mätperioden. 
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7 Sammanställning av resultaten 
7.1 Beläggningar med porfyr 
Tabell 11 En jämförelse av friktionsmätningarna på porfyrbeläggningar. 
Mätobjekt Beläggningstyp/ 

stenmaterial 
Medelvärden för hela 

sträckan 
Medelvärde på 
20 m-sträckor 

  lägsta högsta lägsta högsta 
E4, Linvävartorpet ABS16, porfyr 0,35 0,47 0,34 0,48 
E4, Kista–Tureberg ABS16, porfyr 0,41 0,49 0,38 0,52 
E4, Lindvreten ABS16, porfyr 0,39 0,46 0,38 0,49 
E4, Hallunda ABS16, porfyr 0,40 0,56 0,36 0,61 
Södertunneln ABS16, porfyr 0,37 0,45 0,36 0,46 
Johanneshovsbron ABS16, porfyr 0,41 0,52 0,38 0,67 
E18, Tensta ABS16, porfyr 0,43 0,50 0,39 0,53 
Tyresövägen Stabinor16, porfyr Älvdalen 0,44 0,47 0,43 0,51 
Tyresövägen Stabinor16, porfyr Adelöv 0,46 0,47 0,45 0,49 
 
Beläggningarna innehållande porfyr i de grövre fraktionerna uppvisar överlag låga 
friktionsvärden under mätperioden från slutet av maj till början av oktober. Det är 
bara i undantagsfall som friktionen ligger över 0,50. Enligt mätningarna minskade 
friktionen något under sommaren men var förhållandevis låg redan i slutet av maj. 
Enligt mätningen från oktober ökade friktionen något i de flesta fall.  

De lägsta värdena för samtliga mätobjekt uppvisar kontrollsträckorna på E4, 
Linvävartorpet och Lindvreten samt Södertunneln. Tunnlar anses vara trafik-
miljöer där trafikpoleringen är särskilt stor. På de flesta av kontrollsträckorna 
förekommer intensiv och ”ryckig” trafik under rusningstrafik, vilket är en stark 
bidragande orsak till de låga friktionsvärdena. Även Tyresövägen som har ett 
jämnare trafikflöde uppvisar låg friktion men tillhör ändå de sträckor som klarat 
sig bäst.  

De porfyrer som ingår i undersökningen kommer från Älvdalen, Oxberg 
(Dalarna), Adelöv (Småland) och Sorsele (Lappland). Adelövsporfyren i 
Södertunneln hade 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 
liten mikrotextur och ökar därmed benägenheten för polering. De skillnader som 
finns mellan de olika kontrollsträckorna verkar bero på väg- och trafikför-
hållandena och inte typen av porfyr.  

Jämfört med mätningarna från tidigare år ligger friktionen för de flesta 
mätobjekten något lägre 2002. 
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7.2 Beläggningar med kvartsit och slagg 
Tabell 12 En jämförelse av friktionsmätningarna på beläggningar innehållande 
kvartsit eller slagg. 
Mätobjekt Beläggningstyp/ 

stenmaterial 
Medelvärden för hela 

sträckan 
Medelvärde på 
20 m-sträckor 

  lägsta högsta lägsta Högsta 
Södertunneln ABS16, kvartsit 0,53 0,65 0,49 0,72 
Tyresövägen ABS16, kvartsit 0,59 0,63 0,55 0,65 
Viggbyholm ABS16, slagg 0,54 0,66 0,53 0,67 

 
Endast ett fåtal kvartsitbeläggningar ingår i uppföljningarna eftersom de inte är så 
vanligt förekommande i Stockholm. De lägsta medelvärdena ligger på 0,53 och 
uppmättes i Södertunneln som verkar vara särskilt känsligt för trafikpolering. På 
Tyresövägen ligger det lägsta värdet på 0,55.  

Sträckan innehållande slagg har klarat sig förhållandevis bra (0,54 som lägst). 
Friktionen har dock under sommaren/hösten även på denna sträcka reducerats på 
grund av trafikpoleringen. Friktionen var för slaggen något lägre 2002 jämfört 
med mätningarna 2001.  

I jämförelse med porfyrerna minskar friktionen för sträckorna med slagg och 
kvartsit minst lika mycket men de hamnar inte på låga, kritiska värden. Porfyr är 
således inte mer poleringsbenägen än vissa andra beläggningsmaterial utan 
problemet är att friktionen redan från början ligger för lågt om den skall användas 
till skelettasfalt på utsatta platser med stort trafikarbete.  

 
7.3 Inblandning av kvartsit och ortens material i porfyr-

beläggning samt friktionshöjande åtgärd genom 
planfräsning 

Tabell 13 En jämförelse av friktionsmätningarna på beläggningar med 
blandning av porfyr och annat stenmaterial samt effekten av planfräsning på 
friktionen. 
Mätobjekt Beläggningstyp/ 

stenmaterial 
Medelvärden för 

hela sträckan  
Medelvärde på 
20 m-sträckor 

  lägsta högsta lägsta högsta
Tyresövägen Stabinor16, porfyr + ortens 0,44 0,47 0,44 0,58 
 Stabinor16, porfyr + kvartsit 0,48 0,50 0,46 0,52 
      
Eugeniatunneln ABS16, porfyr + kvartsit, K1 0,41 0,57* 0,35 0,67* 
 ABS16, porfyr + kvartsit, K2 0,47 0,60* 0,39 0,70* 
*Friktionshöjande åtgärd utförd. 

 
Tyresöprovvägen visade från början att det är möjligt att förbättra friktionen hos 
skelettasfalt med porfyr genom inblandning av andra typer av ballastmaterial. 
Störst effekt har inblandningen av kvartsit (8–11 mm) givit. Effekten har dock 
minskat med tiden och efter fem år är skillnaden förhållandevis liten mellan 
sträckorna med enbart porfyr och de som har inblandning av ortens material eller 
kvartsit. 
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I Eugeniatunneln har kvartsitinblandningen i ABS16 med porfyr inte förhindrat 
uppkomsten av låga friktionsvärden utan vägbanan fick åtgärdas genom 
planfräsning i augusti 2002. Denna åtgärd förbättrade friktionen markant och inga 
låga värden uppmättes vid den senaste mätningen i början av oktober. Tidigare år 
har åtgärden utförts i början eller mitten av sommaren varvid friktionen mot 
hösten blivit låg pga. poleringen.  

 
 

8 Sammanfattande kommentarer 
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Figur 2 Utvecklingen av friktionen under 2001 och 2002. Medelvärdet från 
samtliga kontrollsträckor utom Eugeniatunneln. 

 
Mätningarna från 2002 visar att vägbanans våtfriktion förändras under sommar-
halvåret. Undersökningarna omfattar huvudsakligen äldre, inslitna asfaltbelägg-
ningar (skelettasfalt) men även några nyare beläggningar ingår i undersökningen. 
Mest känsliga för poleringen är porfyrbeläggningarna som under sommaren och 
tidiga hösten får låga friktionsvärden. De lägsta värdena förekom på de mest 
trafikintensiva sträckorna där trafiken ofta byter körfält, bromsar, accelererar och 
där köbildning är vanlig.  

Friktionsvärdena låg för 2001 överlag något lägre än åren 1997–2000. På de 
flesta av mätsträckorna uppmättes i slutet av september de lägsta friktionsvärdena 
under hela mätserien. En bidragande orsak till de låga friktionsvärdena kan vara 
att senare delen av sommaren och hösten 2001 var regnig enligt statistik från 
SMHI. Vatten (och smuts) fungerar som smörj- och polermedel vid gummi-
polering av stenytor.  

Friktionen hade ytterligare försämrats något under 2002 jämfört med tidigare 
år. Inledningen på sommaren var relativt fuktig och regnig medan augusti och 
september var torra. Överlag så erhöll porfyrbeläggningarna låg friktion och 
ibland uppmättes redan i maj låga värden. Vid mätningen i oktober började 
friktionen öka igen beroende på nattkyla och en viss dubbanvändning. 

Den trafikökning som skett på senare år kan ha bidragit till att mätsträckorna 
polerats mer än tidigare. I detta sammanhang är det främst fler tunga fordon och 
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försämrad trafikrytm som är gynnsam för poleringen av vägbanan. Även 
beläggningens ålder har betydelse för friktionen. Dubbslitaget medför med tiden 
att en hård, avrundad kärna av det slitstarka stenmaterialet nöts fram, vilken kan 
bli särskilt poleringsbenägen. Även de numera skonsamma lättviktsdubbarna är 
mindre aggressiva för nötning med följd av att uppruggningen av vägbanan 
vintertid har blivit mindre än tidigare. Tidigare ansågs trafikpolering vara ett litet 
problem i Sverige på grund av det betydande beläggningsslitaget från 
dubbtrafiken.  

Inblandning av mer poleringsresistent material i porfyrbeläggning gav de första 
åren en positiv effekt på friktionen enligt provvägsförsöket på Tyresövägen. Efter 
fem års trafik är dock effekten betydligt mindre än tidigare. Blandmaterial av 
porfyr och ortens material eller kvartsit har nästan motsvarande friktion som 
ABS-beläggningar med enbart porfyr i de grövre fraktionerna. På den 
trafikintensiva Eugeniatunneln har åtgärden varit otillräcklig sedan vägbanan 
slitits in ordentligt, vilket tog ett drygt år. Vägbanan är vid Eugenia särskilt utsatt 
för polering genom att den går i tunnel med mycket intensiv och ryckig trafik. 
Vägen ligger dessutom i en skarp kurva. I Eugeniatunneln utfördes en 
friktionshöjande åtgärd (planfräsning) under senare delen av sommaren, vilket 
medför att friktionen blev markant bättre. 
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