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Förord
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årligen ett antal mätningar på asfaltbeläggningar i Stockholmstrakten.
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Sammanfattning
För att studera trafikens poleringseffekt på vägbanan har under sommarhalvåret
2003 ett antal asfaltbeläggningar följts upp med avseende på friktion. 
Kontinuerliga mätningar (från försommar till tidig höst) har gjorts sedan 1997 på 
ett antal kontrollsträckor i Stockholmsområdet. Det handlar om högtrafikerade 
vägar med slitlager av ABS16 (stenrik asfalt) innehållande porfyr, kvartsit, slagg 
eller blandmaterial av porfyr och kvartsit. 

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 2003 visar att vägbanans friktion förändras under 
sommarhalvåret. Mest känsliga för poleringen är porfyrbeläggningarna som under 
främst slutet av sommaren och tidiga hösten kan få låga friktionsvärden. De lägsta 
värdena förekom på de mest trafikintensiva sträckorna där trafiken ofta byter 
körfält, bromsar, accelererar och där köbildning är vanlig. Beläggningarna med
kvartsit eller slagg uppvisade högre friktion än de med porfyr. I jämförelse med
porfyr minskade friktionen även för sträckorna med slagg och kvartsit under 
sommarhalvåret men hamnade inte på låga, kritiska värden.

Friktionen var sommarhalvåret 2003 överlag högre än för åren 2002 och 2001. 
Längden på dubbsäsongen under våren och vädret under sommaren är faktorer 
som förutom trafik, däck, vägens utformning och asfaltbeläggningens samman-
sättning påverkar poleringseffekten av vägbanan. Friktionen kan också variera 
mellan olika körfält på samma väg på grund av skillnader i andel tung trafik och 
antal fordon.

Inblandning av mer poleringsresistent material i porfyrbeläggning har inte gett 
förväntat resultat. I den trafikintensiva Eugeniatunneln har åtgärden varit 
otillräcklig sedan vägbanan slitits in ordentligt, vilket tog drygt ett år. Vägbanan 
är vid Eugenia särskilt utsatt för polering genom att den går i en skarp kurva i 
tunnel med mycket intensiv och ryckig trafik. I Eugeniatunneln utfördes en 
friktionshöjande åtgärd under senare delen av sommaren, vilket medför att 
friktionen blev markant bättre.
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1 Inledning 
På uppdrag av Vägverket Region Stockholm, har friktionen i Stockholmsområdet
följts upp under sommaren och hösten 2003. 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 vägsträcka.

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.

Tidigare mätningar har visat att friktionen för en asfaltbeläggning markant kan 
förändras under året beroende på effekter från trafikpolering sommartid och 
uppruggningen från dubbtrafiken vintertid. Mest känslig för trafikpoleringen är 
skelettasfalt med porfyr. På främst sensommaren och hösten har låga 
friktionsvärden uppmätts (<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 i polering mellan t.ex. trafikleder i Stockholm och andra storstäder 
med intensiv trafik och vägar på landsorten eller i mindre kommuner med
betydligt lugnare trafikflöde och mindre trafik kan vara stor. I de senare fallen 
uppmättes enligt en inventering från 1997/98 inga låga, kritiska värden för 
porfyrbeläggningar av skelettasfalt.

Erfarenheter visar att skelettasfalt innehållande kvartsit generellt har bättre 
friktionsegenskaper än motsvarande beläggning med porfyr. Även kvartsit-
beläggningar uppvisar dock årstidsberoende friktion men hamnar inte på kritiska 
nivåer.

Tidigare rapporter inom projektet är: 

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

ü

ü

ü

ü

ü

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. 
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VTI notat 25-2002 ”Polering av asfaltbeläggning – friktionsmätningar 2001 
i Stockholm”. Torbjörn Jacobson 

ü

ü VTI notat 25-2003 ”Polering av asfaltbeläggning – friktionsmätningar 2002 
i Stockholm”. Torbjörn Jacobson 

3 Friktion – mätmetod 
Mätningarna i undersökningen följer Vägverkets metodbeskrivning för bestäm-
ning 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, Oxberg, Gustafs och Mellby i Dalarna, Adelöv 
i Småland samt Sorsele i Lappland. Även ABS16 innehållande kvartsit från 
Dalsland, stålslagg från Vargön och blandningar av porfyr och kvartsit ingår i 
undersökningen. Kvartsiterna kommer från Dalsland. 

4.2 Vägobjekt 
På följande sträckor har mätningar utförts under 2003: 

¶ E4, Eugeniatunneln, blandning av porfyr och kvartsit 
¶ E4, Linvävartorpet-Haga Norra, porfyr 
¶ E4, Kista–Tureberg, porfyr 
¶ E4, Häggvik–Rotebro, porfyr 
¶ E4, Hallunda–Wårby bro, porfyr 
¶ E4, Lindvreten, porfyr 
¶ E18, Danderyds kyrka–Lahäll, porfyr 
¶ E18, trafikplats Viggbyholm, slagg 
¶ E18, Tensta–Hjulsta, porfyr 
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¶ E18, Kallhäll–Jakobsberg, porfyr 
¶ Väg 73, Södertunneln, kvartsit 
¶ Väg 73, Johanneshovsbron, porfyr 
¶ Väg 73, Farsta–Trångsund, porfyr 

Uppgifter om mätsträckorna finns i bilaga 1. 

4.3 Tidpunkt för friktionsmätningar 
¶ Juni
¶ Juli
¶ Augusti
¶ September

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 består 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 fördelade på 4 körfält. Skyltad hastighet är 70 km/h
(även digitala skyltar med rekommenderad hastighet finns vid tunneln). Vid 
rusningstrafik ligger hastigheten under 70 km/h.
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5.1.2 Mätningar 2003
Tabell 1 Friktionsdata, E4, Eugeniatunneln. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, norr 600 0,55 0,02 0,51–0,61 -0,02

K1, söder 550 0,57 0,03 0,51–0,68 +0,06
K2, norr 600 0,58 0,04 0,48–0,68 -0,02
K2, söder 550 0,58 0,03 0,50–0,68  -0,04 
14–15 juli

K1, norr 660 0,49 0,04 0,43–0,59 -0,06
K1, söder 620 0,50 0,03 0,44–0,56 -0,07
K2, norr 660 0,57 0,04 0,46–0,63 -0,01

K2, söder 640 0,56 0,03 0,50–0,60  -0,02 
19–20 augusti

K1, norr 660 0,43 0,03 0,39–0,48 -0,06
K1, söder 620 0,42 0,03 0,36–0,48 -0,08
K2, norr 660 0,50 0,03 0,40–0,55 -0,07

K2, söder 640 0,50 0,03 0,45–0,57  -0,06 
23–24

september
K1, norr 660 0,54 0,09 0,41–0,70 +0,11 2)

K1, söder 600 0,65 0,09 0,49–0,80 +0,23 2)

K2, norr 660 0,49 0,04 0,41–0,55 -0,01
K2, söder 600 0,59 0,04 0,51–0,64  +0,09 2)

1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 
2) Friktionshöjande åtgärd (planfräsning) utfördes i slutet av augusti 2003.

I Eugeniatunneln åtgärdades vägbanan genom fräsning 2002, vilket gav relativt 
höga friktionsvärden under hösten. Den minskning som enligt mätningen från juni 
2003 skett i tre av de fyra körfälten beror på poleringseffekter från trafiken under 
försommaren. Under resten av sommaren minskade sedan friktionen ytterligare 
med 0,08–0,14 enheter. De lägsta friktionsvärdena uppmättes i slutet av augusti 
med 0,41–0,42 i medelvärde för de båda långsamkörfälten, K1. Efter 
planfräsningen i slutet av augusti ökade sedan friktionen igen. Effekten av 
fräsningen var en friktionsökning på mellan 0,09–0,23 beroende på körfält. 
Variationen mellan 20-meterssträckorna (se tabellen) är dock stor i 
Eugeniatunneln, vilket visar att det är svårt att få en homogen vägyta vid 
planfräsning av beläggningens ytskikt (spår och ojämnheter påverkar resultatet). 
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5.2 E4, Linvävartorpet–Haga Norra 
5.2.1 Beskrivning av mätsträckorna 
Slitlagret består av ABS16/B85 och K2 lades 1994 och K1 2001. Det grövre 
stenmaterialet utgörs av porfyr från Älvdalen (K2) och Gustafs (K1). Hastigheten 
är 70 km/h. ÅDTt är ca 115 000 fordon per dygn fördelade på sex körfält.

5.2.2 Mätningar 2003
Tabell 2 Friktionsdata E4, Linvävartorpet–Haga Norra. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, norr 500 0,60 0,01 0,58–0,61 +0,19
K2, norr 500 0,58 0,01 0,65–0,59 +0,16
14–15 juli
K1, norr 580 0,51 0,01 0,40–0,52 -0,09
K2, norr 580 0,50 0,01 0,56–0,59 -0,08
19–20 augusti
K1, norr 560 0,44 0,01 0,40–0,45 -0,07
K2, norr 560 0,44 0,01 0,41–0,47 -0,06
23–24 september
K1, norr 560 0,45 0,01 0,43–0,47 +0,01
K2, norr 560 0,42 0,01 0,40–0,43 -0,02
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen var markant högre (och bra) under försommaren 2003 jämfört med
höstmätningen 2002 på grund av den uppruggning som dubbtrafiken ger vägbanan 
under vintern. Den friktionshöjande effekten från dubbtrafiken vintern 2002/2003 
är större än åren innan, sannolikt beroende på att påsken låg senare 2003 och att 
vintern varade längre (dubbdäcken har förmodligen i högre grad än förra året 
suttit på till i slutet av april). Under sommaren och tidiga hösten sjönk friktionen 
till 0,42–0,45 om medelvärdena studeras. Enskilda 20-meterssträckor (minvärden)
låg på 0,40. 
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5.3 E4, Kista–Tureberg
5.3.1 Beskrivning av mätsträckan 
Slitlagret består av ABS16/B85 och lades 2002. Det grövre stenmaterialet utgörs 
av porfyr från Melby i Dalarna. 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 2003
Tabell 3 Friktionsdata från E4, Kista–Tureberg. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K2, norr 1 380 0,71 0,01 0,68–0,74 +0,27
14–15 juli
K2, norr 1 400 0,67 0,02 0,64–0,71 -0,04
19–20 augusti
K2, norr 1 400 0,63 0,01 0,61–0,65 -0,04
23–24 september
K2, norr 1 400 0,58 0,02 0,54–0,63 -0,05
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen var hög under försommaren 2003 men minskade sedan under resten av 
sommaren och tidiga hösten. De lägsta värdena uppmättes i september med 0,58 i 
medelvärde för hela mätsträckan och 0,54 i minvärde för 20-metersträckor.
Noterbart är att friktionen på denna beläggning bestående av skelettasfalt 
innehållande porfyr inte hamnade under 0,5 i slutet av mätperioden. Det visar att 
porfyrbeläggningar trots hög trafikvolym inte alltid hamnar på kritiska 
friktionsvärden. Trafikflödet är sannolikt jämnt på den aktuella mätsträckan.
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5.4 E4, Häggvik–Rotebro
5.4.1 Beskrivning av mätsträckan 
Slitlagret består av ABS16/B85 med i de grövre fraktionerna porfyr från Oxberg i 
Dalarna. Beläggningen lades 1996. Hastigheten är 110 km/h. Mätningen avser 
körfältet K2. ÅDTt är ca 70 000 fordon per dygn fördelade på sex körfält. 

5.4.2 Mätningar 2003
Tabell 4 Friktionsdata från E4, Häggvik–Rotebro. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K2, norr 1 120 0,58 0,02 0,55–0,62 ny
14–15 juli
K2, norr 1 100 0,53 0,02 0,49–0,58 -0,05
19–20 augusti
K2, norr 1 100 0,51 0,02 0,48–0,54 -0,02
23-24 september
K2, norr 1 100 0,44 0,02 0,41–0,47 -0,07
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen minskade successivt under sommaren och tidiga hösten 2003. De 
lägsta värdena uppmättes i september med 0,44 (medelvärde) och 0,41 
(minvärdet). Inblandningen av kvartsit verkar inte ha haft någon större effekt på 
resistensen mot polering. 
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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 75 000 
fordon per dygn. Beläggningen lades 1997. Friktionsmätningarna har gjorts i K1, 
K2 och K3. 90 km/h

5.5.2 Mätningar 2003
Tabell 5 Friktionsdata från E4, Hallunda-Wårby bro. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, norr 1 840 0,56 0,03 0,50–0,63 +0,16
K2, norr 2 340 0,55 0,02 9,52–0,65 +0,15
K3, norr 2 320 0,63 0,02 0,59–0,69 +0,15
14–15 juli
K1, norr 1 760 0,51 0,02 0,47–0,57 -0,05
K2, norr 2 300 0,53 0,02 0,48–0,58 -0,02
K3, norr 2 320 0,63 0,04 0,54–0,70 0,00
19–20 augusti
K1, norr 1 780 0,52 0,02 0,49–0,58 +0,01
K2, norr 2 320 0,52 0,02 0,47–0,55 -0,01
K3, norr 2 320 0,57 0,02 0,51–0,63 -0,06
23–24 september
K1, norr 1 780 0,47 0,03 0,39–0,55 -0,05
K2, norr 2 320 0,46 0,02 0,42–0,51 -0,06
K3, norr 2 320 0,55 0,02 0,49–0,59 -0,02
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Efter vinterhalvårets dubbslitage var friktionen relativt hög i början av sommaren
2003. Friktionen minskade sedan i de flesta fall under mätperioden och låg i 
september för K1 och K2 på 0,47 och 0,46. Poleringen är större i K1 och K2 
jämfört med K3 (mer trafik).
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5.6 E4, Lindvreten
5.6.1 Beskrivning av mätsträckan 
Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande porfyr från Adelöv i Småland.
Beläggningen lades 1996. Hastigheten är 90 km/h och ÅDTt är ca 80 000 fordon 
per dygn fördelade på sex körfält. Mätsträckan är placerad i långsamkörfältet, K1 
och i riktning mot Stockholm.

5.6.2 Mätningar 2003
Tabell 6 Friktionsdata från E4, Lindvreten. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, norr 820 0,61 0,02 0,58–0,67 +0,22
14–15 juli
K1, norr 820 0,53 0,02 0,50–0,57 -0,07
19–20 augusti
K1, norr 820 0,46 0,02 0,43–0,49 -0,07
23–24 september
K1, norr 840 0,48 0,01 0,44–0,51 +0,02
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen var relativt hög i juni 2003 men minskade sedan under resten av 
sommaren. Vid den sista mätningen i september hade friktionen ökat något 
(anledningen är okänd). De lägsta värdena uppmättes i augusti med 0,46 
(medelvärde) och 0,43 (minvärdet).
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5.7 E18, Danderyds kyrka–Lahäll
5.7.1 Beskrivning av mätsträckan 
Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande porfyr från Gustafs i Dalarna. 
Beläggningen lades 1998. Hastigheten är 90 km/h och ÅDTt är ca 65 000 fordon 
per dygn fördelade på fyra körfält. Mätsträckan är placerad i långsamkörfältet, K1 
och i riktning mot Norrtälje. 

5.7.2 Mätningar 2003
Tabell 7 Friktionsdata från E18, Danderyds kyrka–Lahäll. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, norr 980 0,61 0,01 0,59–0,61 Ny
14–15 juli
K1, norr 960 0,55 0,01 0,53–0,58 -0,06
19–20 augusti
K1, norr 980 0,50 0,02 0,48–0,58 -0,05
23–24 september
K1, norr 980 0,48 0,02 0,45–0,54 -0,02
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen var relativt hög i juni 2003 men minskade sedan under resten av 
sommaren och tidiga hösten. De lägsta värdena uppmättes i september med 0,48 
(medelvärde) och 0,45 (minvärdet). Spridningen inom mätsträckan är låg, vilken 
den även är för flertalet av mätsträckorna förutom de i Eugeniatunneln.
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5.8 E18, trafikplats Viggbyholm
5.8.1 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. ÅDT 40 000 fördelade på 4 körfält. 

5.8.2 Mätningar 2003
Tabell 8 Friktionsdata från E18, trafikplats Viggbyholm. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, norr 200 0,70 0,01 0,74–0,78 +0,11
14–15 juli
K1, norr 200 0,71 0,01 0,69–0,71 -0,05
19–20 augusti
K1, norr 200 0,63 0,02 0,58–0,66 -0,08
23–24 september
K1, norr 200 0,65 0,03 0,59–0,67 +0,02
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Även skelettasfalt innehållande slagg poleras under sommaren/hösten, men
hamnar aldrig på kritiska värden eftersom den från början ligger på en högre nivå. 
De lägsta värdena uppmättes i augusti med 0,63 (medelvärde) och 0,58 
(minvärdet). Stålslagg anses ha bra friktionsegenskaper.
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5.9 E18, Tensta–Hjulsta
5.9.1 Beskrivning av mätsträckan 
Beläggningen består av slitlager typ ABS16/B85 innehållande porfyr från Sorsele 
i Västerbotten. Skyltad hastighet är 70 km/h. ÅDT är 40 000 fördelade på 
4 körfält 

5.9.2 Mätningar 2003
Tabell 9 Friktionsdata från E18, Tensta–Hjulsta. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, norr 1 240 0,63 0,03 0,56–0,66 +0,13
14–15 juli
K1, norr 1 240 0,57 0,03 0,49–0,62 -0,06
19–20 augusti
K1, norr – – – – –
23–24 september
K1, norr – – – – –
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Beläggningen lades över under sommaren 2003 med ABS16 innehållande porfyr 
från Mellby.
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5.10 E18, Kallhäll–Jakobsberg
5.10.1 Beskrivning av mätsträckan 
Beläggningen består av slitlager typ ABS16/B85 innehållande porfyr från Gustafs 
i Dalarna. Den lades 2000. Skyltad hastighet är 110 km/h. ÅDT är 35 000 
fördelade på fyra körfält.

5.10.2 Mätningar 2003
Tabell 10 Friktionsdata från E18, Kalhäll–Jakobsberg. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, söder 1 040 0,73 0,01 0,71–0,75 Ny
14–15 juli
K1, söder 1 040 0,65 0,02 0,61–0,69 -0,08
19–20 augusti
K1, söder 1 040 0,61 0,02 0,59–0,65 -0,04
23–24 september
K1, söder 1 040 0,58 0,02 0,57–0,62 -0,03
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen var hög i juni 2003 men minskade sedan under resten av mätperioden.
De lägsta uppmätta värdena var ändå acceptabla med 0,58 (medelvärde) och 0,57 
(minvärdet).
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5.11 Väg 73, Södertunneln 
5.11.1 Beskrivning av mätsträckorna 
En ny beläggning lades hösten 2002 med ABS16 innehållande kvartsit från Dalbo 
(11–16 mm). Hastigheten är 70 km/h. Mätningarna avser körfälten K1 och K2 i 
södergående riktning. ÅDTt är ca 100 000 fordon per dygn fördelade på fyra 
körfält.

5.11.2 Mätningar 2003
Tabell 11 Friktionsdata från väg 73, Södertunneln. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, söder 1 700 0,66 0,02 0,61–0,71 Ny
K2, söder 1 700 0,66 0,01 0,62–0,70 Ny
14–15 juli
K1, söder 1 700 0,60 0,02 0,51–0,63 -0,06
K2, söder 1 700 0,65 0,02 0,61–0,69 -0,01
19–20 augusti
K1, söder 1 700 0,59 0,01 0,55–0,65 -0,01
K2, söder 1 700 0,61 0,01 0,57–0,64 -0,04
23–24 september
K1, söder 1 700 0,58 0,02 0,54–0,64 -0,01
K2, söder 1 700 0,64 0,03 0,59–0,69 +0,03
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen har minskat under mätperioden men i måttlig grad och då speciellt i 
K2. Körbanan i K1 har genom större påverkan av trafikpolering fått lägre friktion 
än vägbanan i K2. De relativt höga friktionsvärdena som uppmättes i september,
visar att skelettasfalt innehållande kvartsit, trots intensiv trafik i tunnelmiljö, får 
acceptabel friktion. Tunnlar har ansetts gynnsamma för trafikpolering om fukt 
förekommer på vägbanan (smutsig miljö, spårbunden trafik, jämnare temperatur
m.m.).

Vid mätningarna 2002 på den föregående beläggningen i tunneln uppvisade 
skelettasfalt innehållande porfyr friktionsvärden på 0,37–0,44 och motsvarande
beläggning med kvartsit 0,53–0,65. Det bör påpekas att de tidigare 
beläggningarna i tunneln var rejält inslitna vid mättillfället 2002, något som kan 
ha påverkat friktionen negativt. Det kan också noteras att spridningen mellan 20-
meterssträckorna är liten i tunneln trots intensiv trafik med köbildning under 
rusningstrafik.
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5.12 Väg 73, Johanneshovsbron 
5.12.1 Beskrivning av mätsträckorna 
Slitlagret består av ABS16/B85 innehållande porfyr (Hargshamn). 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.

5.12.2 Mätningar 2003
Tabell 12 Friktionsdata från väg 73, Johanneshovsbron. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min–max Förändring 1)

10–12 juni
K1, söder 500 0,51 0,02 0,48–0,66 +0,09
K1, norr 500 0,51 0,01 0,49–0,53 +0,07
14–15 juli
K1, söder 480 0,56 0,01 0,43–0,50 -0,05
K1, norr 480 0,48 0,01 0,45–0,50 -0,03
19–20 augusti
K1, söder 500 0,45 0,02 0,43–0,50 -0,01
K1, norr 500 0,43 0,01 0,41–0,45 -0,05
23–24 september
K1, söder – – – – –
K1, norr 500 0,46 0,01 0,44–0,48 +0,03
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen var relativt låg redan i juni 2003 och minskade sedan under resten av 
sommaren. De lägsta värdena uppmättes i augusti med 0,43 i medelfriktion för K1 
norrgående körbana. Minvärdet låg på 0,41. Under hösten lades asfaltbelägg-
ningen i K1, södergående körbana, över med ny asfalt. 
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5.13 Väg 73, Farsta–Trångsund
5.13.1 Beskrivning av mätsträckan 
Beläggningen består av slitlager typ ABS16/B85 innehållande porfyr från Adelöv 
i Småland. Den lades 1995. Skyltad hastighet är 90 km/h. ÅDT är 45 000
fördelade på fyra körfält.

5.13.2 Mätningar 2003
Tabell 13 Friktionsdata från väg 73, Farsta–Trångsund. 

Längd
m

Friktion
medelv.

Stdav Min-max Förändring 1)

10–12 juni
K1, söder 1 300 0,61 0,02 0,55–0,64 Ny
14–15 juli
K1, söder 1 300 0,56 0,02 0,52–0,60 -0,05
19–20 augusti
K1, söder 1 300 0,53 0,02 0,47–0,56 -0,03
23–24 september
K1, söder 1 300 0,51 0,02 0,46–0,56 -0,02
1) Förändring av medelvärdet sedan föregående mätning. 

Friktionen har minskat successivt under av sommaren och tidiga hösten 2003. De 
lägsta värdena uppmättes i september med 0,51 (medelvärde) och 0,46 
(minvärdet).
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6 Sammanställning av resultaten
6.1 Beläggningar med porfyr
Tabell 14 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, Älvdalen 0,42 0,60 0,40 0,61
E4, Kista ABS16, porfyr, Oxberg 0,58 0,71 0,54 0,74
E4, Häggvik ABS16, porfyr, Mellby 0,44 0,58 0,41 0,62
E4, Lindvreten ABS16, porfyr, Adelöv 0,46 0,61 0,43 0,67
E4, Hallunda ABS16, porfyr, Oxberg 0,46 0,63 0,39 0,70
E18, Danderyd ABS16, porfyr, Gustafs 0,48 0,61 0,45 0,61
E18, Kallhäll ABS16, porfyr, Gustafs 0,58 0,73 0,57 0,75
Johanneshovsbron ABS16, porfyr 0,43 0,56 0,41 0,66
Väg 73, Farsta ABS16, porfyr, Adelöv 0,51 0,61 0,46 0,64

Beläggningarna innehållande porfyr i de grövre fraktionerna uppvisade enligt 
mätningarna i många fall låga friktionsvärden men skillnaden mellan mät-
sträckorna och mättillfällena är stor. Friktionen var i allmänhet bra i början av 
sommaren men i de flesta fall låg friktionen under 0,50 i slutet av sommaren eller 
i början av hösten.

De högsta värdena uppvisade kontrollsträckorna på E4, Kista, E18, Kallhäll 
och väg 73, Farsta, dvs. vägar belägna förhållandevis långt från centrala 
Stockholm. Trafikrytmen är förmodligen lugnare på dessa vägavsnitt. På övriga 
kontrollsträckor låg friktionen under 0,5 i medelvärde enligt mätningarna från 
slutet av sommaren eller början av hösten. Trafiken är där också mer intensiv och 
”ryckig” under rusningstrafik, vilket är förklaringen till de låga friktionsvärdena.

Ingen systematisk skillnad verkar föreligga mellan de olika porfyrerna i 
undersökningen. De skillnader som finns mellan de olika kontrollsträckorna 
verkar bero på väg- och trafikförhållandena och inte på typen av porfyr. Stenhalt 
och andel grövre partiklar i asfaltmassan kan också i viss mån påverka resultatet.

Jämfört med mätningarna från tidigare år ligger friktionen för jämförande
kontrollobjekt högre år 2003. Effekten från dubbtrafiken (uppruggningen av 
vägbanan) var förmodligen större detta år. Påsken låg senare och vintern varade 
länge vilket bör ha inneburit högre dubbanvändning under mars och april. 
Gynnsamt väder under sommaren (torrt) kan också ha påverkat poleringen.
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6.2 Beläggningar med kvartsit eller slagg 
Tabell 15 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 0,58 0,66 0,54 0,71
E18, Viggbyholm ABS16, slagg 0,63 0,71 0,58 0,78

Endast ett fåtal andra stenmaterial än porfyr ingår i uppföljningarna eftersom de 
inte är så vanliga i Stockholm.

Det lägsta medelvärdet för kvartsit låg på 0,58 och uppmättes på K1 i 
Södertunneln som tidigare visat sig vara en känslig miljö för trafikpolering. 
Minvärdet för 20-meterssträckor låg på 0,54.

Kontrollsträckan innehållande slagg har klarat sig bra (0,63 som lägst). 
Friktionen har dock under sommaren/hösten även på denna sträcka reducerats på 
grund av trafikpoleringen.

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

6.3 Inblandning av kvartsitmaterial i porfyrbeläggning
samt friktionshöjande åtgärd genom planfräsning 

Tabell 16 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

Eugeniatunneln ABS16, porfyr + kvartsit, K1 0,42 0,65* 0,36 0,80*
ABS16, porfyr + kvartsit, K2 0,49 0,60* 0,41 0,68*

*Friktionshöjande åtgärd utförd. 

I Eugeniatunneln har inblandningen av kvartsit i porfyr hos ABS16 inte förhindrat 
uppkomsten av låga friktionsvärden utan vägbanan fick åtgärdas genom
planfräsning i augusti 2003. Denna åtgärd förbättrade friktionen markant och inga 
låga värden uppmättes vid mätningen i september.
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7 Sammanfattande kommentarer
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Figur 1 Utvecklingen av friktionen under 2001, 2002 och 2003. Medelvärden 
från jämförande kontrollsträckor. 

Mätningarna från 2001–2003 visar att vägbanans våtfriktion förändras under 
sommarhalvåret. Undersökningarna omfattar huvudsakligen äldre, inslitna 
asfaltbeläggningar (skelettasfalt) men även ett antal 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 2003 överlag högre än åren 2001 och 2002. På de 
flesta av mätsträckorna uppmättes i slutet av september de lägsta friktionsvärdena 
under mätperioden. En orsak till de högre friktionsvärdena 2003 var att 
dubbperioden var längre detta år pga. sen påsk och andelen dubbade fordon kan 
ha varit högre under våren pga. mycket vinterväglag.

Inblandning av mer poleringsresistent material i porfyrbeläggning har inte gett 
förväntat resultat. I den trafikintensiva Eugeniatunneln har åtgärden varit 
otillräcklig sedan vägbanan slitits in ordentligt, vilket tog drygt ett 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. 

Friktionen och poleringseffekten kan variera mellan olika körfält på samma
väg pga skillnader i andel tung trafik och antal fordon. Vid E4, Hallunda–Wårby
bro, var friktionen i september 0,47–0,46 i körfälten K1 och K2 medan K3 
uppvisade 0,55. I Eugeniatunneln låg friktionen i juli för K1 på 0,42–0,43 och för 
K2 på 0,50. I Södertunneln med kvartsitbeläggning var friktionen i september för 
K1 0,58 medan den i K2 låg på 0,64.
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Bilaga 1 
Sid 1 (3) 

Förteckning över mätsträckor i Stockholm 2003 

Mätsträcka

E4, Eugeniatunneln
¶ K1, K2 båda riktningar, 520 m
¶ ABS16, porfyr Älvdalen + kvartsit Dalsland
¶ Börjar där räcken ersätter betongfundament i vägmitt (100 m innan tunneln) 
¶ Slutar 100 m efter tunneln 
¶ Vatten: asfaltverket vid Hornsberg eller SL-garaget

E4, Linvävartorpet–Haga Norra 
¶ K1, K2 norr, 500 m
¶ ABS16, porfyr Älvdalen 
¶ Börjar vid hus (tak) på höger sida, sergeant 
¶ Slutar något efter avfart till Haga, sergeant
¶ Vatten: asfaltverket vid Hornsberg eller SL-garaget

E4, Kista–Tureberg
¶ K2 norr, 1000 m
¶ ABS16, porfyr Oxberg 
¶ Börjar efter påfart skylt 110 km/h
¶ Slutar innan trafikplats Tureberg
¶ Vatten: asfaltverket vid Hornsberg eller SL-garaget

E4, Häggvik–Rotebro
¶ K2 norr, 1000 m, kurva, backkrön 
¶ ABS16, porfyr Mellby + kvartsit 
¶ Börjar vid byggnad Compact living 
¶ Slutar innan skylt trafikplats Rotebro
¶ Vatten: asfaltverket vid Hornsberg eller SL-garaget

E18, Danderyds kyrka–Lahäll
¶ K1 norr, 1000 m
¶ ABS16, porfyr, Gustafs 
¶ Börjar vid skylt Lahäll 1000 m
¶ Slutar vid avfart Lahäll 
¶ Vatten: vägstationen vid Täby 

E18, trafikplats Viggbyholm
¶ K1 norr, 200 m
¶ ABS16, slagg Vargön 
¶ Börjar tidigt efter påfarten Täby kyrkby, tydlig skarv, svart beläggning 
¶ Slutar vid skarven 
¶ Vatten: vägstationen vid Täby 
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Bilaga 1 
Sid 2 (3) 

E18, Tensta–Hjulsta
¶ K1 norr, 1000 m
¶ ABS16, porfyr Sorsele 
¶ Börjar ngt innan trafikplats Tensta (Shellmack) vid skarv (tydlig lagning finns), fortsätter 

förbi trafikljus
¶ Slutar vid skarven innan trafikplats Hjulsta
¶ Vatten: vägstationen vid Jakobsberg 

E18, Kallhäll–Jakobsberg 
¶ K1 söder, 1000 m
¶ ABS16, porfyr Gustafs 
¶ Börjar vid grön skylt ”trafikplats Jakobsberg” 
¶ Slutar mellan på- och avfart i Jakobsbergs trafikplats 
¶ Vatten: vägstationen vid Jakobsberg 

Väg 73, Södertunneln 
¶ K1 och K2 söder, ca 1500 m
¶ ABS16, kvartsit
¶ Börjar vid tunnelmynningen
¶ Slutar direkt efter tunnelmynningen 
¶ Vatten: asfaltverket vid Hornsberg eller SL-garaget

Väg 73, Johanneshovsbron 
¶ K1 söder och norr, 500 m 
¶ ABS16, porfyr 
¶ Börjar i söder vid skarven där bron börjar (röd beläggning), slutar vid avfarten mot

Gullmarsplan
¶ Södertunneln och Johanneshovsbron mäts samtidigt
¶ Vatten: vägstationen vid Länna eller Hornsberg 

Väg 73, Farsta–Trångsund 
¶ K1 söder, 1000 m
¶ ABS16, porfyr Adelöv?
¶ Börjar efter broskarv söder om Farsta 
¶ Slutar något efter avfart Trångsund 
¶ Vatten: vägstationen vid Länna 

E4, Hallunda–Wårby bro 
¶ K1, K2, K3, norr, 2200 m 
¶ ABS16, porfyr Oxberg 
¶ K1, börjar en bit efter bron in på E4 
¶ K2, K3 börjar under bron vid Hallunda trafikplats 
¶ Slutar vid skarv innan bron 
¶ Vatten: vägstationen vid Tumba
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Bilaga 1 
Sid 3 (3) 

VTI notat 30-2004 

E4, Lindvreten 
¶ K1, norr, 800 m 
¶ ABS16, porfyr Adelöv 
¶ börjar i tydlig skarv efter Wårbybacken vid trafikplats Skärholmen söder 
¶ Slutar i tydlig skarv innan avfarten till Skärholmen 
¶ Vatten: vägstationen vid Tumba 

Mättillfällen 
¶ slutet maj/början juni 
¶ juli
¶ augusti
¶ slutet september/början oktober 
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