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Förord 
Halkolyckor i Göteborgsområdet har initierat ett projekt med inriktning på trafik-
polering från odubbade däck.  

Undersökningen har finansierats av Vägverket, Borlänge. Kontaktmän har varit  
Pereric Westergren, Vägverket Huvudkontoret, samt Fredd Larsson och Bo Sandström, 
Vägverket Region Väst. Mattias Hjort, VTI, har ansvarat för däcksprovningarna på 
polerad vägbana med BV12 och skrivit detta avsnitt i rapporten. I övrigt har rapporten 
skrivits av Torbjörn Jacobson som även varit projektledare. 
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Polering av asfaltbeläggning 
av Torbjörn Jacobson och Mattias Hjort 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
I många länder där dubbdäck är förbjudna är trafikpoleringen ett stort problem och 
föreskrifter finns bland annat för stenmaterialets poleringsbenägenhet. I Sverige har 
dubbdäckstrafiken 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 dock markant reducerat 
dubbslitaget. På senare år har problem med låg våtfriktion konstaterats på slitstarka 
beläggningar under sommarhalvåret, framför allt i utsatta lägen och under efter-
sommaren och hösten. Mätningar har visat att friktionen snabbt kan reduceras om 
beläggningen är poleringsbenägen och halkrelaterade olyckor har rapporterats på 
polerade beläggningar.  

Denna rapport är en kunskapsöversikt om polering, friktion och i viss mån textur och 
beläggningsslitage från dubbade fordon. Erfarenheter från friktionsmätningar främst i 
Stockholm och Göteborg har samlats in. En översyn ges över provningsmetoder och de 
krav som finns. Kompletterande friktionsmätningar har utförts med flera utrustningar 
(SAAB Friction Tester och BV12) där mäthastighet, tidpunkt på året, vattenmängd, typ 
av däck och ringtryck varierats. 

Trafikpoleringen är särskild intensiv i utsatta lägen såsom kurvor, cirkulationsplatser 
med liten radie, sträckor där fordon måste accelerera eller bromsa in samt korsningar. 
Samtidigt är det nödvändigt med hög friktion just i dessa utsatta lägen för att minska 
olycksrisken. Poleringen av stenmaterialet anses vara starkt beroende av trafikvolym 
och typ av däck. Den tunga trafiken anses ge större poleringseffekt än till exempel 
personbilar. Av betydelse för polering är också tillgången till vägsmuts (fungerar som 
polermedel) och fukt. Vägar med täckta lägen (tunnlar) anses vara mer 
poleringsbenägna än vägar i det fria. 

I många länder ställs krav på Polished Stone Value, PSV. En inventering av ett stort 
antal svenska stenmaterial visar att PSV inte på ett relevant sätt rangordnar de 
vanligaste förekommande stenmaterialen. Om krav ställs på PSV riskerar kvartsit, 
porfyr och andra liknande slitstarka stenmaterial att slås ut som ballast till slitlager. 

I rapporten behandlas friktionshöjande åtgärder. I Stockholm har det blivit vanligt att 
blanda in mer poleringsresistenta stenmaterial tillsammans med porfyr, i syfte att 
optimera förhållandet mellan friktion och slitstyrka. I de flesta fall har det lyckats väl 
från friktionssynpunkt, men det har inneburit ökat slitage och kortare livslängd för 
beläggningen. Vägbanans friktion kan också förbättras genom slipning, blästring och 
ytlig fräsning. Den typen av åtgärd förbättrar friktionen med 0,2–0,4 enheter. Varaktig-
heten av åtgärden är cirka ett år. Slipning är att föredra eftersom det inte nämnvärt sliter 
på ytan.  
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Polishing of the coarse aggregate 
by Torbjörn Jacobson and Mattias Hjort 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
In many countries, where studded tyres are prohibited, the traffic polishing of the coarse 
aggregate in the wearing courses is a problem to a rather great extent. In those countries 
there are often regulations on the aggregate polishing value. In Sweden, where the use 
of studded tyres is extensive, the micro texture of the aggregate in the surface of the 
wearing courses increases during the winter season. Therefore, there have been few 
problems with low wet friction levels in Sweden. However, the increased use of wear 
resistant aggregates and stone mastic asphalt together with lightweight studs has led to a 
reduced amount of wear. 

During later years, a problem with low friction levels has been noticed in wear resistant 
surface courses during late summer and fall, especially at high trafficked roads with a 
complicated geometry. Measurements have shown that the friction level can be reduced 
rather quickly on surfaces with aggregates that are disposed for polishing and low wet 
friction related accidents have been reported.  

This report is a knowledge survey covering polishing, friction and to some extent 
surface texture and wear caused by studded tyres. Experiences from friction 
measurements mainly in Stockholm and Gothenburg have been compiled in this report. 
A review of testing methods and existing requirements is also presented in the report.  

Friction measurements have been carried out with two friction measurement 
equipments, SAAB Friction Tester and BV12, where the measuring speed, time of the 
year, the amount of water film thickness, the type of tyre and tyre pressure have been 
varied.  

The effect of aggregate polishing caused by traffic is most frequent in complicated road 
sections like curves, roundabouts with small radius, sections where the vehicles 
accelerate or decelerate and in areas close to crossings. Concurrently there is a need of a 
high friction level at that type of road sections to avoid accidents. 

The polishing of aggregate is strongly dependent of the amount on traffic and the type 
of tyres. The heavy traffic is regarded to influence the polishing more than passenger 
vehicles. The presence of road dust and moisture is considered to influence the level of 
polishing. Road sections in tunnels seem to be more exposed to polishing compared to 
ordinary roads.  

In many countries there are requirements on the Polishing Stone Value (PSV). An 
inventory of a large amount of Swedish aggregates shows however that the PSV does 
not rank the tendency to polishing in a relevant way. If there were requirements on PSV 
on Swedish aggregates there would be a risk that aggregates like porphyry, quartzite 
and other wear resistant aggregates could not be used in wearing courses.  

In this report, different measures to increase the friction level are discussed. In the 
Stockholm area it is rather common to mix polishing resistant aggregate with porphyry 
in the purpose of optimising the relation between the friction level and wearing 
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resistance. In most cases it has been favourable regarding the friction level but the 
wearing caused by studded tyres has increased. Another way of increasing the friction 
level is by grinding, blastering or surface milling, all three methods increase the friction 
number with 0.2–0.4 units. The duration of this effect lasts for approximately one year. 
Grinding is preferable since the wear of the surface is less. 

 



1 Inledning 

I många länder där dubbdäck är förbjudna är trafikpoleringen ett stort problem och 
föreskrifter finns bland annat för stenmaterialets poleringsbenägenhet. I Sverige har 
dubbdäckstrafiken 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 dock markant reducerat 
dubbslitaget. 

På senare år har problem med låg våtfriktion konstaterats på slitstarka beläggningar 
under sommarhalvåret, framför allt i utsatta lägen och under eftersommaren och hösten. 
Mätningar har visat att friktionen snabbt kan reduceras om beläggningen är polerings-
benägen och halkrelaterade olyckor har rapporterats på polerade beläggningar. För att 
kontrollera friktionen (poleringen) under den kritiska perioden utförs regelbundna 
friktionsmätningar i Stockholm och Göteborg på ett stort antal asfaltbeläggningar.  
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2 Friktion/trafikpolering/textur/nötning – allmänt 

Normalt mäts våtfriktionen vid barmarkförhållanden. Friktionen är alltid god på en torr 
vägbana. Vid sidan av vinterförhållanden och förhållanden med smörjande bestånds-
delar som löv, olja, lera m.m. kan friktionsproblem uppkomma på våt vägbana. 
Friktionen hos en vägbana varierar över året och det kan därför behövas flera mätningar 
för att bedöma en vägbeläggning. Olika beläggningstyper och stenmaterial har varie-
rande friktionsegenskaper. Det finns många mätmetoder för friktion internationellt (fast 
slip, låst eller snedställt hjul m.m.). I Sverige används normalt skiddometerprincipen, 
dvs. mäthjulet tvingas via utväxling att rotera med periferihastighet som är 
långsammare än referenshjulens. Mäthjulet kommer därmed att bromsas och rotera med 
ca 17 % fast slip, vilket vid normala hastigheter visat sig kunna ge maximal friktion. 
Krav på våtfriktion på nylagd beläggning under garantitiden finns i Vägverkets tekniska 
anvisningar. Det finns ett tydligt samband mellan våtfriktion och olycksrisk, framförallt 
vid högre hastigheter. Avgörande faktorer för en vägbanas friktion är dess makro- och 
mikrotextur. 

Vägytans textur påverkar viktiga interaktionsprocesser mellan däck och vägbana som 
friktion, rullmotstånd, däckslitage, extern och intern fordonsbulleremission och utgör 
därmed den viktigaste grundegenskapen hos vägytan. Hög makro- och mikrotextur är en 
förutsättning för fullgod friktion hos en vägbeläggning. Textur brukar indelas i: 

Mikrotextur Den fintextur som enskilda stenar i en vägbeläggning har, vilken yttrar 
sig som en strävhet hos enskilda stenar. 

Makrotextur Den yttextur som, i regel avsiktligt, uppkommer av blandningen av 
stenar, sand och bruk i en vägbeläggning och som yttrar sig som en 
skrovlighet hos vägytan. Största stenstorlek och kornstorleksfördelningen 
hos ballastmaterialet får därför en stor inverkan på denna parameter. 

Megatextur Den yttextur som uppkommer av inhomogenitet i packning av stenar och 
bruk, sammanhängande stensläpp, potthål, kortvågiga korrugeringar samt 
genomslag av kortvariga ojämnheter och skarvar hos underliggande 
lager. 

 

Vägytans makrotextur bestäms främst av beläggningstyp och stenmaterialets samman-
sättning i massan medan mikrotexturen däremot påverkas av stenytornas beskaffenhet 
och vid nylagda, icke dubbslitna beläggningar även sandkomponenten i bruket. Ett 
slitlager måste ha både god makro- och mikrotextur för att uppnå tillfredsställande 
våtfriktion vid både låga och höga hastigheter. Olika definitioner av dessa parametrar 
föreligger men vanligtvis (enligt PIARC) ligger makrotexturen inom våglängdsområdet 
0,5–50 mm och mikrotexturen <0,5 mm.  

Makrotexturens uppgift är att tillsammans med mönstringen i bildäcket bortskaffa 
vattnet från kontaktytan mellan sten och 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). Mikrotexturen har 
särskilt stor betydelse i kurvor med liten radie, cirkulationsplatser och vid vägkors-
ningar. Makrotexturen bestäms av faktorer kopplade till slitlagermassan, exempelvis 
största stenstorlek (Figur 1), stenhalt, bitumenhalt och hålrum. Stenrika beläggningar 
som skelettasfalt och dränasfalt ger god makrotextur, tät asfaltbetong sämre, även om 
vid svenska förhållanden dubbarna nöter bort bruket mellan det grövre stenmaterialet. 
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Mikrotexturen beror främst på stenmaterialets petrografiska beskaffenhet och är svårare 
att påverka. Slitstarka stenar får släta brottytor. Bergarter som innehåller dåligt fogade 
mineral samt mineral av olika hårdhet får bra mikrotextur men sämre slitstyrka. I 
Sverige har slitstyrkan premierats medan motståndet mot polering i mindre grad 
uppmärksammats på senare år förutom i Stockholm.  

Trafikpoleringen var tidigare inte 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, såsom fallet i vissa andra länder. 

Poleringsresistensen hos stenmaterial undersöktes av VTI på 1960-talet och i början 
1970-talet samt i slutet av 1990-talet (Peet Höbeda, VTI). I den senare undersökningen 
(VTI notat 18-1997) 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. I 
Sverige har på grund av dubbslitaget hårdare bergarter kommit till användning, sten-
material 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). Porfyrmaterial har dessutom ofta bestått av naturgrus och rundad kornform är 
till nackdel ur friktionssynpunkt. 

Förutsättningen för att sådana stenmaterial ska kunna användas vid nordiska förhållan-
den är att de slits tillräckligt mycket av dubbarna varvid stenytorna 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 (skelett-
asfalt), med allt hårdare stenmaterial, har gått parallellt med utvecklingen på däcksidan. 
Mindre slitande lättviktsdubbar har utvecklats och friktionsdäck har blivit vanligare 
under vintern. Friktionsmätningar har visat att den uppruggning av vägytan som 
dubbade däck åstadkommer under vintern numera inte alltid räcker till för att belägg-
ningen skall bibehålla en tillräckligt bra mikrotextur över hela sommarhalvåret. Vid 
mycket hårda stenmaterial kan eventuellt även lättare dubb förorsaka en viss polering, 
dvs. försämra mikrotexturen.  

Trafikpoleringen är enligt utländska undersökningar särskilt intensiv i utsatta lägen 
såsom kurvor, cirkulationsplatser 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 typen av däck. Den tunga trafiken anses ge mer poleringseffekt än 
t.ex. personbilar. Av betydelse för polering är också tillgången till vägsmuts (fungerar 
som polermedel) och fukt. 

Faktorer som påverkar polering, friktion och nötning finns beskrivna i VTI notat  
18-1997 (Peet Höbeda). 
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Figur 1  Inverkan av största stenstorlek på makroteur. 
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3 Erfarenheter av trafikpolering i Sverige 

Mätningar från Stockholm och Göteborg visar att friktionen under sommaren eller 
hösten kan reduceras till lägre än 0,50 på grund av trafikpolering (Figur 2). De lägsta 
värdena (i extremfall <0,40) har uppmätts i långsamkörfältet, K1, på de mest 
högtrafikerade trafiklederna/tunnlarna där slitlagret utgjorts av slitstark, stenrik 
asfaltbetong (Figur 3). I fall där tendenser till halkolyckor uppkommit har vägbanan 
åtgärdats genom fräsning varefter friktionen återställts till acceptabel nivå. De lägsta 
friktionsvärdena har uppmätts i tunnlar, dvs. på övertäckta vägbanor. Vid dessa lägen 
anses faktorer kopplade till vädret, t.ex. regn som tvättar bort smuts och frost som kan 
ge en viss ytvittring på stentopparna, ha mindre betydelse för trafikpoleringen. De 
polerande effekterna anses således vara större i tunnlar och under viadukter än för 
vägbanor som ligger i det fria. 

En större inventering från slutet av 1990-talet på gator i Örebro (Tabell 1) och på lands-
vägar i södra och mellersta Sverige (Figur 4 och Figur 5, VTI notat 6-1999) visade att 
trafikpolering främst är ett problem i storstäderna. Mätningarna gjordes under tidig höst 
när friktionen är som lägst. Det handlade om mer eller mindre högtrafikerade vägar och 
gator eller tunnlar med slitlager typ ABS16 (i några fall ABS11) innehållande porfyr 
eller kvartsit, men även andra beläggningstyper och stenmaterial förekom. Skyltad 
hastighet varierade mellan 50, 70, 90 och 110 km/h. Beläggningarna var inslitna (minst 
ett år gamla) vid mätningarna. Inga låga friktionsvärden uppmättes (friktionen var god) 
trots att ett stort antal porfyrbeläggningar ingick i undersökningen. Det bör dock 
nämnas att mätningar i cirkulationsplatser och ramper har visat på låg friktion även på 
vägar och gator med lägre trafik, t.ex. i Linköping. 

Sammanfattningsvis visar friktionsmätningar från senare år att våtfriktionen hos asfalt-
beläggningar markant förändras under året beroende på effekter från trafikpolering 
sommartid och uppruggningen från dubbtrafiken vintertid. Mest känsliga för trafikpole-
ringen var skelettasfalt med porfyr som på sensommaren och hösten uppvisade låga 
friktionsvärden, speciellt på utsatta platser som tunnlar, ramper och trafikintensiva 
vägavsnitt. Dubbtrafiken ruggade dock upp vägbanan relativt snabbt, vilket innebar att 
friktion hamnade på relativt höga nivåer under vinterhalvåret. Skillnaden var stor 
mellan mätsträckorna i Stockholm som hade intensiv trafik och de på landsorten med 
lugnare trafikflöde och mindre trafik.  

Skelettasfalt innehållande kvartsit, uppvisade generellt bättre friktionsegenskaper än 
porfyr och friktionen bedömdes som acceptabel även på senhösten och på utsatta 
platser. Vid Eugeniatunneln i Stockholm som ligger i en relativt skarp kurva med 
mycket intensiv trafik har även skelettasfalt innehållande kvartsit uppvisat 
friktionsvärden strax under 0,50 (medelvärde för hela tunneln). Om ortens materialtyp 
granit/gnejs eller stålslagg används erhålls bättre friktion (Figur 4) och polerresistens, 
men samtidigt blir slitaget större.  
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Figur 2  Exempel på hur barmarksfriktionen kan variera och reduceras under året. 
Södertunneln, skelettasfalt 16 mm innehållande porfyr eller kvartsit. 
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Figur 3  Uppmätt friktion på kontrollsträckor med skelettasfalt innehållande porfyr på 
trafikleder med intensiv trafik i Stockholm. Mätningarna utfördes i september 1997. 
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Figur 4  Uppmätt friktion på sträckor med skelettasfalt innehållande porfyr på E4 
mellan Linköping och Härnösand. Mätningarna utfördes i september 1997. 
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Figur 5  Uppmätt friktion på sträckor med skelettasfalt innehållande hälleflinta, kvartsit 
eller ortens material på E4 mellan Linköping och Härnösand. Mätningarna utfördes i 
september 1997. 

 

Tabell 1  Friktionsmätning (början av oktober) från trafikleder/gator i Örebro.  

Mätobjekt Slit- 
lager 

Sten- 
material 

Längd 
 

Friktion 
 

  >4 mm m medelvärde minvärde 

Tunnel under Drottningg. ABS16 Porfyr 220 0,66 0,62 

Tunnel under järnväg ABS16 Porfyr 120 0,67 0,61 

Tunnel 1 mot centrum ABS16 Porfyr 200 0,68 0,67 

Järnvägstunnel mot centr. ABS16 Porfyr 120 0,67 0,63 

Trädgårdsg. Mot högskolan 
avfart Sörbykyrkan 

ABS16 Porfyr 1 460 0,70 0,53 

Högskolan till tunnel ABS16 Porfyr 2 780 0,68 0,57 

Södra infarten till Scandic ABS16 Porfyr 1 880 0,69 0,60 

Södra infarten från skylt 
Södermalm till trafikljus  

ABS16 Porfyr 1 260 0,64 0,56 

Sjukhus till Rudebg. ABT16 Kvartsit 820 0,85 0,78 

Trädgårdsg. till sjukhus (flera 
rödljus) 

ABT16 Kvartsit 820 0,84 0,73 

 

Erfarenheter från polering av svenska beläggningar finns t.ex. beskrivna i VTI notat  
11-1997 (Torbjörn Jacobson och Peet Höbeda), VTI notat 26-1998 (Torbjörn Jacobson), 
VTI notat 6-1999 (Torbjörn Jacobson och Fredrik Hornwall), VTI notat 33-2000 
(Torbjörn Jacobson och Fredrik Hornwall) och VTI notat 17-2001 (Torbjörn Jacobson 
och Fredrik Hornwall).  
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4 Provning av stenmaterialets poleringsbenägenhet 

I flera länder i Europa ställs krav på stenmaterialets poleringsresistens och den 
vanligaste förekommande metoden är Polished Stone Value (PSV). Metoden ingår i 
Europastandarden för ballast (SS-EN 13043). Enligt VTI:s studier (VTI notat 16-1999) 
ger, inte helt oväntat, slitstarka stenmaterial dåliga (låga) PSV-värden. Slitstyrka och 
poleringsresistens står således i motsatsförhållanden till varandra. Det var överhuvud-
taget svårt att finna svenska material med höga PSV-värden. De bästa resultaten gav 
sandsten och metallurgiska slagger. De skillnader i friktion som i fält uppmättes mellan 
kvartsit- och porfyrbeläggningar framgick inte av PSV-provningarna där stenmaterial 
av porfyr och kvartsit erhöll relativt likvärdiga resultat. Metoden bedöms i nuvarande 
utförande inte rangordna de svenska stenmaterial som används till slitlager på ett 
relevant sätt. 

I Sverige ställs ännu så länge inga krav på PSV enligt Vägverkets tekniska anvisningar 
ATB VÄG och det är få (eller inga) laboratorier i Sverige som har utrustning för denna 
metod. I de fall PSV-värdet efterfrågas skickas proven till England för analys. Eftersom 
Polished Stone Value inte på ett korrekt sett skiljer på poleringsbenägenheten mellan 
porfyr och kvartsit kan metoden i nuvarande form inte användas i Sverige. Om krav 
ställs på PSV riskerar kvartsit, porfyr och andra liknande slitstarka stenmaterial att slås 
ut som ballast till slitlager.  

 

    
Bild 1  Utrustning för polering av provplattor med stenmosaik enligt PSV-metoden och 
friktionspendel. 

 

I Tyskland finns en provningsmetod, Wehner/Schulze, för provning av polering. Vid 
provningen kan antingen laboratorietillverkade plattor med stenmosiak eller borrkärnor 
från vägen testas. Den polerade provytan är större än vid PSV och även fler fraktioner 
kan testas. Den tyska utrustningen består av två delar dels en polermaskin i vilken 
provplattan poleras av roterande gummikoner under konstant tillförsel av polermedel 
och vatten, dels en separat utrustning för mätning av våtfriktion. Den tyska provnings-
metodiken tar, till skillnad från PSV-provningen, tämligen tydligt fram den skillnad i 
våtfriktion som konstaterats vid svenska vägförhållanden mellan ABS-beläggningar 

14 VTI notat 25-2007 



innehållande kvartsit resp. porfyr. Utrustningen ansågs dock för dyr för rutinprovning 
och togs därför inte med i Europastandardiseringen för ballast.  

Metoder för polering av stenmaterial finns beskrivna i VTI notat 16-1999 (Peet 
Höbeda). 

VTI notat 25-2007 15 



5 Mätmetoder för friktion vid barmarksförhållanden 

I Sverige används huvudsakligen friktionsmätbil (SAAB Friction Tester, bild 2), vilket 
är den vanligaste förekommande metoden, eller friktionsmätvagn (BV11, bild 2) för 
bestämning av våtfriktionen på belagda vägytor. Metoden är föreskriven av Vägverket 
(VVMB 104, bestämning av friktion på belagd vägyta). Båda metoderna bygger på 
skiddometerprincipen, dvs. mäthjulet tvingas via utväxling att rotera med perferi-
hastighet 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 av typ Trelleborg T49 av dimension 4.00–8 (8 tum) med ett inre 
lufttryck av 140 kPa. Vattenfilmens tjocklek är 0,5 mm. Mätningarna utförs vid en 
hastighet av 70 km/h.  

Friktionstalen redovisas dels i form av medelvärden över hela mätsträckan, dels som 
max- och minvärden från medelvärden över 20-meterssträckor samt standardavvikelsen. 
Det går även att få fram medelvärden på sträckor mindre än 20-meter om så önskas 
(t.ex. per meter).  

 

   
Bild 2  VTI:s SAAB Friction Tester (vänster) och friktionsmätvagn BV11. 

 

Enligt Vägverkets anvisningar i ATB VÄG, kan också friktionen för mindre ytor vid 
barmarksförhållanden mätas med friktionspendel eller Portabel Friction Tester (metod 
VVMB 82). 

På vägmarkeringar används friktionspendel (Portabel Skid Resistance Tester, SRT) eller 
Portabel Friction Tester (PFT). Den senare metoden anses ha bättre repeterbarhet än 
pendeln. De båda metoderna ger jämförbara mätresultat (VTI notat 65A-1994). 

I flygfältssammanhang används SAAB Friction Tester eller BV11 men till skillnad mot 
mätningar på vägar föreskrivs ett annat däck (Trelleborg Unitester, ett ribbat däck med 
inre lyfttryck av 700 kPa, det efterliknar flygplansdäck), tjockare vattenfilm (1 mm) 
samt mätning vid högre hastighet (95 km/tim). Ibland görs även mätningar vid 65 och 
130 km/tim. Förfarandet följer ICAO:s metoder ”International standards and 
recommended practices AERODROMES, Annex 14 to the convention on international 
civil aviation”. 

Det är viktigt att påpeka att metodbeskrivningarna för friktion inte är anpassade för 
värdering av polering utan beskriver enbart hur mätningen skall gå till. En handledning 
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för mätning kopplad till polering bör därför tas fram. Mätningar kan behöva utföras vid 
fler än ett tillfälle under sommarhalvåret. Mätsträckans längd, antalet mätningar, läget 
på vägen, tidpunkt, skall mindre än 20-meterssträckor beräknas m.m. är faktorer som 
kan behöva utredas. Även mäthastighet och vattenfilmen kan behöva utredas.  
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6 Inverkande faktorer vid friktionsmätning 
6.1 Mäthastighet, vattenfilm och däck – allmänt 
I princip så minskar friktionen med ökad hastighet. Relativt sett är skillnaden större vid 
låga hastigheter än vid högre. Som det framgår av Figur 6 så har tre av fyra mätningar i 
Eugeniatunneln gett något lägre friktion vid 70 km/h jämfört med 50 km/h. I ett fall var 
resultatet det omvända. Skillnaden låg mellan 0,02–0,04 i friktion. 
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Figur 6  Inverkan av mäthastigheten på friktionen (50 resp. 70 km/h).  
E4, Eugeniatunneln. 

 

Vid mätning på en halkbana i Jönköping uppvisade beläggningen vid 52–55 km/h  
0,18–0,19 i friktion. Vid 68–70 km/h uppmättes lägre friktion, 0,13–0,14. Vid mätning 
på en annan bana uppmättes vid 54 km/h friktionen 0,17 och vid 35 km/h 0,22.  

Mätningarna visar att friktion ökar med 0,01–0,03 om mätfordonets hastighet sänks med 
10 km/h. Undersökningarna har gjorts inom intervallet 35–70 km/h 

Vid mätning på väg så föreskriver metoden en vattenfilm av 0,5 mm oavsett om belägg-
ningen har en finare eller grövre makrotextur. Avsikten är att fukta ytan och inte att 
dränka in den (simulera vattenplaning). Inga systematiska tester av vattenfilmens 
betydelse vid mätning på skelettasfalt har, vad som är känt, utförts på senare år. Vid 
jämförande mätningar på skelettasfalt i regn och med eller utan vattenbegjutning och 
vid uppehållsväder med vattenbegjutning konstaterades ingen tydlig effekt enligt 
mätningar från Göteborg hösten 2005. Vid mätning av flygfält föreskrivs större mängd 
vatten än för vägar (det kan vara en anpassning till däckets mönster). Eftersom 
trafikpoleringen av skelettasfalt främst påverkar stentopparnas mikrotextur så får 
förmodligen mängden vatten vid mätningen (inom rimliga gränser) inte en så stor 
inverkan på resultatet. Makrotexturen hos skelettasfalt är förhållandevis hög vilket 
innebär att vägytan tål mer mängd vatten innan vattenplaningseffekter (fritt vatten) 
uppstår.  

Vid friktionsmätning med SAAB Friction Test eller BV11 används väldefinierade däck 
med dimensionen 15 tum (typ truckdäck). Däcket för mätning av väg har ribbor på 
slitbanan medan däcket för flygfält har ett däckmönster som påminner om flygplans-
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däck. I vissa länder förekommer mätdäck som är helt släta. Vid kontroll och bedömning 
av vägytans friktions används den här typen av däck, dvs. mindre däck med smalare 
slitbana än vad personbilar och tunga fordon normalt har.  

Vid utprovning av däcks friktionsegenskaper kan VTI:s BV12 användas (Bild 3). Vid 
mätningen provas personbilsdäck vid fast slip inom området 0–50 % samt låst hjul om 
så önskas. Mäthastigheten är max. 100 km/h. Mäthjulet kan också snedställas så 
effekterna av sidokraften kan studeras. Vattenbegjutningen av vägbanan kan varieras så 
att vattenfilm hamnar mellan 0–8 mm vid maximal mäthastighet. En studie av olika 
standarddäck med varierande ringtryck på en polerad skelettasfalt skulle ge en mer 
ingående bild av effekterna från trafikpolering. Resultatet skulle kunna användas för att 
bedöma relevansen i de krav som idag ställs på vägbanas friktion, speciellt på utsatta 
platser och vid vilken friktionsnivå när vägbanan behöver åtgärdas genom t.ex. 
uppruggning eller fräsning. 

 
6.2 Kompletterande mätningar på polerad asfaltbeläggning 
Under hösten 2006 utfördes med hjälp av SAAB Friction Test mätningar på en polerad, 
stenrik porfyrbeläggning typ ABS16 på E4 vid Hallunda. Syftet var att studera inverkan 
av tidpunkt för mätningen under oktober, vattenmängd, hastighet, ringtryck och typ av 
mätdäck. Data om mätningarna framgår nedan.  

1. 70 km/h, däck T49, 140 kPa, vattenfilm 0,5 mm, datum 2006-10-09 (den 
tidpunkt som mätningarna med BV12 gjordes, se nästa avsnitt). 

2. 70 km/h, däck T49, 140 kPa, vattenfilm 0,5 mm, datum 2006-10-27. 

3. 70 km/h, däck T49, 140 kPa, vattenfilm 0,0 mm, datum 2006-10-28, naturfuktig 
vägbana men ingen vattenbegjutning. 

4. 70 km/h, däck T49, 140 kPa, vattenfilm 0,5 mm, datum 2006-10-28. 

5. 70 km/h, däck T49, 140 kPa, vattenfilm 1,0 mm, datum 2006-10-28. 

6. 70 km/h, däck T49, 190 kPa, vattenfilm 0,5 mm, datum 2006-10-28. 

7. 90 km/h, däck T49, 140 kPa, vattenfilm 0,5 mm, datum 2006-10-28. 

8. 64 km/h, däck Unitester, 700 kPa, vattenfilm 1,0 mm, datum 2006-10-28. 

9. 90 km/h, däck Unitester (däcket som används vid mätning på flygfält), 700 kPa, 
vattenfilm 1,0 mm, datum 2006-10-28. 

 

Resultaten från mätningarna redovisas i Tabellerna 2–6. 
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6.2.1 Enligt standardmetod (VVMB 104) vid olika tidpunkter 
Tabell 2  Friktionsdata, E4, Hallunda. 

Mätning Datum Längd Friktion 

Nr  m medel stdav. min–max 

1 9 oktober 1440 0,50 0,04 0,45–0,63 

2 27 oktober 1440 0,52 0,03 0,48–0,60 

4 28 oktober 380 0,53 0,02 0,51–0,56 

 

Mätning 2 och 4 utfördes i slutet av oktober medan mätning 1 utfördes i början av 
oktober. Skillnaden mellan friktionskoefficienterna (0,02) beror sannolikt på att 
vägbanan utsatts för en viss dubbdäckstrafik under senare delen av oktober. Enligt 
mätningar av dubbdäcksanvändningen i södra Stockholmsområdet så hade 5 % av 
personbilarna dubbdäck den sista oktober. Mätning 4 representerar den sträcka där 
övriga undersökningar, både för Saab Friction Tester och för BV12, gjordes. 

 
6.2.2 Inverkan av vattenfilm 
Tabell 3  Friktionsdata, E4, Hallunda. 

Mätning Vatten-
film 

Längd Friktion 

nr mm m medel stdav. min–max 

3 1/ 0 380 0,51 0,01 0,49–0,53 

4 0,5 380 0,53 0,02 0,51–0,56 

5 1,0 380 0,51 0,01 0,49–0,53 
1/ Naturfuktig vägbana (ej torr), ingen vattenbegjutning 

 

Friktionskoefficienten var något högre vid vattenfilmen 0,5 mm jämfört med naturfuktig 
yta och vattenfilm 1 mm. Vid tidigare mätningar på skelettasfalt i Göteborg var 
skillnaden densamma, dvs. mätningar utförda enligt metoden, 0,5 mm vattenfilm, 
uppvisade 0,02 högre friktionsvärde än vid naturfuktig (torrare) och blötare (ca 1 mm) 
vägbana.  

 
6.2.3 Inverkan av hastigheten 
Tabell 4  Friktionsdata, E4, Hallunda. 

Mätning Hastighet Längd Friktion 

Nr km/h M medel stdav. min–max 

4 70 380 0,53 0,02 0,51–0,56 

7 90 400 0,51 0,01 0,48–0,54 

 

Vid högre hastighet, 90 km/h, minskar friktionen måttligt med 0,02 (stämmer med 
tidigare mätningar). Tidigare undersökningar har visat att inom mätområdet 50–90 km/h 
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är skillnaden inte så stor i friktion men den minskar i allmänhet något med ökad 
hastighet. 

 
6.2.4 Inverkan av ringtryck (T49) 
Tabell 5  Friktionsdata, E4, Hallunda. 

Mätning Ringtryck Längd Friktion 

Nr kPa m medel stdav. min–max 

4 140 380 0,53 0,02 0,51–0,56 

6 190 400 0,53 0,01 0,50–0,56 

 

Ingen skillnad förelåg i detta fall mellan 140 och 190 kPa i ringtryck. Mätningen 
utfördes med standarddäcket för våtfriktion på väg. 

 
6.2.5 Inverkan av däcktyp 
Tabell 6  Friktionsdata, E4, Hallunda. 

Mätning Däck Hastighet Längd Friktion 

nr  km/h m medel stdav. min–max 

4 T49 70 380 0,53 0,02 0,51–0,56 

8 Unitester 64 400 0,58 0,02 0,54–0,63 

9 Unitester 90 380 0,55 0,02 0,52–0,61 

 

Däcket som används vid mätning på flygfält (Unitester) gav överlag något högre 
friktion än standarddäcket T49, som används vid mätning på vägar. 

 
6.2.6 Kommentarer 
Sammanfattningsvis visar mätningarna att friktionskoefficienten på en polerad stenrik 
asfalt vid friktionen 0,50 inte nämnvärt påverkas av de avvikelser från mätmetoden som 
gjordes i fråga om vattenfilm, hastighet och ringtryck. Skillnaden var som mest ca 0,02 i 
friktion. Typen av mätdäck (T49 eller Unitester) hade något större inverkan på 
friktionskoefficienten, med högre värden för flygplansdäcket Unitester.  
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7 Försök med olika däck på polerad asfalt 

Detta avsnitt har huvudsakligen skrivits av forskare Mattias Hjort på VTI som också 
ansvarat för upplägget av mätningarna och valet av däck. Syftet med mätningarna var 
att jämföra friktionsvärden från SAAB Friction Tester med maxfriktionsvärden från 
BV12 testade på ett antal utvalda (vanliga) sommardäck. Mätningarna gjordes på en 
polerad ABS16-beläggning innehållande porfyr. Mätsträckan låg på E4 vid Hallunda, i 
långsamkörfältet K1 och i norrgående riktning. Vid mätningarna befuktades vägbanan 
med en vattenfilm av 0,5 mm. 

Följande begagnade däck användes för BV12-mätningarna: 

 
Däckko
d Märke Dimension

Slitage: 
Ytter 

Slitage: 
Mitten 

Slitage: 
Ytter 

A Nokian NRVi 205/55-16 3 5 4 

B 
Brigdestone 
Turanza 205/55-16 4 6 4 

C Federal 595 (Kina) 205/55-16 7,5 7,5 7,5 

D Uniroyal WM (10år) 225/45-17 5 5 3 

E Antyre (Kina) 225/45-17 7,8 7,8 7,8 

F Kumho (Korea) 225/45-17 7,8 7,8 7,8 

 

Av de smalare däcken så är A och B är premiummärken och var relativt slitna. Däck C 
är ett kinesiskt budgetmärke, med bättre mönsterdjup än premiumdäcken. Av de bredare 
däcken så är D och F mediumprismärken, medan E är ett budgetdäck. D var slitet och 
åldrat, medan E och F hade bra mönsterdjup.  

Följande inställningar gjordes för BV12: 

 

 
 

Last 4000N för alla test  

Hastighet 70 och 90 km/h  

Lufttryck 2,2 bar samt 3,0 bar för ett däck  

 

Lasten valdes för att motsvara den hjullast som en normal personbil (ca 1 600 kg tung) 
påverkar varje däck med. Ett ringtryck på 2,2 bar är ett normalt värde, medan 3,0 bar får 
betraktas som högt för en olastad bil (för en fullastad bil rekommenderas ofta ett ring-
tryck på ca 3,0 bar). 
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Bild 3  VTI:s BV12 för provning av personbilsdäck. Mätningen kan utföras vid olika 
slip. 

Däcken testades sedan enligt följande schema: 

 
Däckko
d lufttryck (bar) 

hastighet 
(km/h) 

A 2,2 70 

A 2,2 90 

B 2,2 70 

B 2,2 90 

C 2,2 70 

C 2,2 90 

D 2,2 70 

D 2,2 90 

D 3 70 

E 2,2 70 

F 2,2 70 

 

Totalt gjordes 12–15 hela inbromsningar per däck och inställning, och ett medelvärde 
av mätningarna användes för att beskriva däckets maxfriktion på teststräckan för en viss 
hastighet och däcktryck. Hur ett medelvärde för en mätning kan se ut visas i figur 7. De 
röda markeringarna i grafen representerar mätpunkter från hela serien med inbroms-
ningar, och den svarta linjen är medelvärdet. Friktionskoefficienten fås som funktion av 
det så kallade slipvärdet, vilket beskriver graden av låsning hos hjulet. Ett frirullande 
hjul har 0 % slip, medan ett låst hjul har 100 % slip.   
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Figur 7  Exempel på en uppmätt friktionskurva med BV12 från en serie mätningar. 

 
7.1 Resultat 
Resultaten från mätningarna kan sammanfattas i Tabell 7. Det är tydligt att hastighets-
skillnaden mellan 70 och 90 km/h inte hade någon signifikant inverkan på maxfriktions-
värdet. Det däck som testades med högre ringtryck uppvisade en försämring av friktio-
nen med ca 6 % när ringtrycket höjdes från 2,2 bar till 3,0 bar. 

Det förekom en relativt stor spridning i friktionsvärden mellan de testade däcken: från 
0,62–0,79. Det innebär att det sämsta däcket hade 22 % sämre maxfriktionsvärde än det 
bästa. Man ser också en tydlig uppdelning mellan premium/mediumdäck och budget-
däck. Med undantag för det åldrade mediumdäcket, så ligger premium/mediumdäcken i 
intervallet 0,75–0,79 (för 70 km/h), medan de två budgetdäcken hamnar mellan  
0,62–0,64. Om det finns någon skillnad mellan bredare och smalare däck så kan vi inte 
se det i denna testen pga. för få testade olika däck. Det är också svårt att dra slutsatser 
om mönsterdjupets betydelse från denna studie. Det är tänkbart att de slitna däcken hade 
presterat någon bättre med bättre mönsterdjup. Vi har dock inte sett några tydliga 
sådana tendenser vid tidigare studier på våt asfalt (inte vattenplaning alltså).  

I jämförelse med dessa resultat så mätte SAAB Friction Tester en friktionsnivå på ca 
0,50 för sträckan. Det är klart lägre än mätningarna med BV12. Det finns många 
förklaringar till denna skillnad: dels använder SAAB:en ett annat däck, ett annat 
lufttryck och en annan däckslast jämfört med BV12. Sedan så mäter SAAB:en 
friktionen vid ca 15 % slip, vilket inte nödvändigtvis behöver vara det slip som 
maxfriktionen infinner sig vid. I Figur 7 framgår det att däck A har sin maxfriktion vid 
ca 5 % slip på det uppmätta underlaget. Vid 15 % har friktionen för däck A sjunkit från 
0,75 till 0,63. 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att en relativt stor spridning i maxfriktion mellan 
olika däck föreligger på fuktig, polerad asfalt på den uppmätta sträckan. Samtliga 
värden var dock klart högre än det värde som SAAB Friction Tester uppmätte. Det 
skulle vara mycket intressant att upprepa denna studie på fler teststräckor med lägre 
friktionskoefficienter uppmätta med SAAB Friction Tester (standardmetoden) för att få 
ett större underlag för slutsatser, dvs. risken för att standardmetoden, SAAB Friction 
Tester, överskattar friktionen på en starkt polerad beläggning.  

I Tabell 7 ges en sammanställning över mätresultaten från BV12: 

 
Tabell 7  Sammanställning över resultaten från försöken med BV12. 

Däckko
d Modell Mönster-

djup Lufttryck Hastighet 
(km/h) 

Maxfriktio
n 

A Nokian NRVi Dåligt 2,2 70 0,75 

A (205/55-16)  2,2 90 0,74 

B Brigdestone 
Turanza Dåligt 2,2 70 0,79 

B (205/55-16)  2,2 90 0,79 

C Federal 595 (Kina) Bra 2,2 70 0,64 

C (205/55-16)  2,2 90 0,65 

D Uniroyal WM (10år) Dåligt 2,2 70 0,67 

D (225/45-17)  2,2 90 0,66 

D   3 70 0,63 

E Antyre (Kina) Bra 2,2 70 0,62 

 (225/45-17)     

F Kumho (Korea) Bra 2,2 70 0,75 

 (225/45-17)     
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8 Krav på friktion 
8.1 På vägar 
I Vägverkets tekniska beskrivningar för vägkonstruktion (ATB VÄG) ställs krav på 
friktion vid barmarksförhållanden enligt följande: 

 

Friktionsbil eller friktionsmätvagn (VVMB 104) 

För en vägbana, gångbana eller cykelbana med bundet slitlager skall medelvärdet av 
friktionstalet på en 20 m sträcka överstiga 0,5. Friktionen i olika sidolägen bör inte 
variera med mer än 0,25.  

 

Friktionspendeln eller Portabel Friction Tester (VVMB 82) 

För en vägbana, gångbana eller cykelbana med bundet slitlager skall SRT-värdet inom 
en 20 m sträcka överstiga 50. För delytor mindre än 2,0 m² av vägbanor, gångbanor 
eller cykelbanor med bundet slitlager samt vägmarkering skall friktionstalet överstiga 
0,45 enligt Portabel Friction Tester (PFT). Kravet avser medelvärde mätt på minst 1,0 m 
längd. Om mätningen utförs med friktionspendeln skall SRT-värdet överstiga 45.  

 
8.2 På flygfält 
Förenklat innebär ICAO:s standard att på flygfält är friktionskravet 0,6 vid mäthastig-
heten 95 km/tim. Om mätningarna görs vid 65 resp. 130 km/tim är kraven 0,5 resp. 0,7. 
Restriktioner för flygtrafiken börjar inträda när våtfriktionen är under 0,4 (gäller för 
svenska förhållanden). På flygfält finns även krav på makrotextur (min och maxvärde 
enligt sandfläcksmetoden).  

 

När skall beläggningarna mätas och vilka förutsättningar gäller 

Kraven på friktion i ATB VÄG avser garantitiden för den aktuella beläggningen och 
avser främst tillståndet på vägbanan vid trafikpåsläpp efter åtgärd. Om vägbanan 
förändras under garantitiden kan mätningar bli aktuella. Normalt görs bara mätningar 
om misstanke föreligger om att friktionen är låg. När garantitiden för beläggningen 
upphört finns inga krav på friktion. 

Enligt Vägverkets metodbeskrivning VVMB 104 skall vägytan vid mättillfället vara fri 
från smuts och lösa stenar. Mätningen bör ej utföras på våt vägbana, dvs. då fritt vatten 
förekommer på vägytan, eller då lufttemperaturen understiger +5°C. Mätningen utförs 
normalt i höger eller vänster hjulspår. Om annan del av vägbanan okulärt eller på annat 
sätt bedöms ha lägre friktion mäts även denna del.  

Vägmarkeringar rengörs vid behov från löst liggande smuts. Ytan blöts med vatten som 
borstas ut så att en jämn vattenfilm erhålls. Friktionen hos vägmarkeringar kontrolleras 
då vägmarkeringsytan har en temperatur mellan 15–25°C. Friktionen skall mätas 
parallellt med trafikens riktning. 
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9 Mätmetoder och krav på textur 

Vägverket ställer ännu inga krav på textur hos vägbanan som kopplas till friktion eller 
rullmotstånd. Krav på makrotextur kan dock föreskrivas för att beskriva stensläpp eller 
separationer hos vägbanan. De metoder som hänvisas till i dessa sammanhang är 
Sandfläcksmetoden (EN 13036-1) eller Mean Profile Depth (MPD) mätt med mätbil 
(t.ex. RST-laser) eller annan likvärdig utrustning. På flygfält ställs krav på makrotextur 
enligt Sandfläcksmetoden skall ligga mellan 0,75–0,90 mm. 

I Europastandarden för ytbehandling och asfaltbeläggning har sandfläcksmetoden 
EN 13036-1 föreslagits som referensmetod för makrotextur. Metoden innebär i korthet 
att en känd volym finkornig sand (glaspärlor) packas och nedarbetas i beläggningsytan 
tills en cirkulär sandfläck i nivå med texturtopparna erhålls. Sandfläckens diameter 
bestäms varefter arean beräknas. Volymen dividerat med arean ger medeltexturdjupet 
(MTD). Även MPD ingår i Europastandarden (ISO 13473-1) 
Vid mätning med VTI:s Laser-RST-bil erhålls även ett annat mått på makrotexturen, 
nämligen RRMS (Rough Root Mean Square), ett frekvensvärde som mäts vid 
våglängdsområdet 10–100 mm. Även måttet MPD (Mean Profile Depth, ISO 13473-1, 
Europastandard) kan mätas med Laser-RST. MPD avser skillnaden i mm mellan högsta 
stentoppen och medeltexturdjupet. En bra korrelation finns mellan RRMS och MPD 
samt mellan dessa metoder och Sandfläcksmetoden men absolutvärdena skiljer sig åt 
(VTI notat 4-2005). 

Utöver RST-mätning utförs också texturmätning med Mini Texture Meter (MTM). Den 
engelska Mini Texture Meter utvecklades av TRL som är VTI:s motsvarighet i England. 
I korthet kan man säga att apparaten består av en laser som lyser ned på vägytan, varvid 
den reflekterade punkten projiceras med ett linssystem på en s.k. diodarray, vilken ger 
en elektrisk utsignal som är proportionell mot var på diodarrayen som punkten 
projiceras. Denna signal är ungefär proportionell mot vertikala positionen hos laser-
fläcken på vägytan. Apparaturen kompletteras med en signalbehandlingsenhet, en liten 
dator för mätvärdesbearbetning, samt slutligen en enkel remsskrivare (Bild 4). 

 

 
Bild 4  Engelsk ”Mini Texture Meter”. 
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Från MTM erhålls ett texturmått som kallas Sensor Measured Texture Depth (SMTD)  
i mm. Detta är egentligen standardavvikelsen hos mätvärdena från en medellinje som 
följer ytans ojämnheter (hjulen rullar ju på ytan).  

Vid en jämförelse mellan texturmåtten RRMS och SMTD har en god korrelation 
erhållits (R2: 0,85–0,99, VTI Utlåtande ”Prov med makrotextur och friktion – 
provbeläggningar på Tenstavägen, Stockholm” från 25/1-2001).  
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10 Friktionshöjande åtgärder 
10.1 Allmänt 
De platser där risken för trafikpolering av beläggningen är störst är i cirkulationsplatser, 
korsningar, på- och avfartsramper, mycket tvära kurvor och sträckor där trafikköer är 
vanliga eller där trafiken av annan anledning tvingas till inbromsningar. På dessa platser 
ger retardation, acceleration och sidorörelser upphov till att beläggningsytan bearbetas 
mer av däcken än övriga vägytor. I samtliga fall blir effekten större vid högre trafik-
volym och stor andel av tunga fordon. Poleringseffekterna är också material- och 
klimatberoende. Genom att välja eller blanda in ett stenmaterial som är mindre 
poleringsbenägna till beläggningen kan en mindre risk för trafikpolering uppnås.  

När polering (eller annan orsak) medfört att friktionen har blivit kritisk är det önskvärt 
med en åtgärd som, utan att reducera beläggningens livslängd, kan återställa friktionen 
till tillfredsställande nivåer. I brist på lämpligare maskiner har planfräsning kommit till 
användning. Planfräsningen har visserligen medfört att friktionen säkerställts men 
åtgärden har också förkortat beläggningens livslängd eftersom ett tunt skikt av belägg-
ningsytan avlägsnats (2–3 mm). Friktionen på vägbanan har också blivit ojämn eftersom 
det kan vara svårt att komma åt de lägst belägna partierna i hjulspåren (Bild 5). 

Under sommaren 2000 testades i Stockholm en annan typ av maskin som ruggar upp 
eller slipar ned stentopparna i beläggningsytan och som är betydligt mer skonsam än 
t.ex. planfräsen som avlägsnar ytlagret (Bild 6). Ytans utseende (estetik) förändras inte 
heller på samma sätt som vid planfräsning då ytan riskerar att bli randig eller flammig 
(Bild 5).  

 
10.2 Fräsning av vägbanan 
Enligt VTIs mätningar (t.ex. VTI notat 17-2001, Figur 8) ökar friktionen markant 
genom ytlig planfräsning men spridningen kan bli relativt stor utmed hjulspåren. 
Varaktigheten av åtgärden blev ca ett år (innan friktionen kom ner till 0,5) på de 
aktuella objekten som hade intensiv trafik och utsattes för betydande trafikpolering. 
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Figur 8  Effekt av planfräsning. Jämförelse mellan mätningarna i oktober och 
november. Ej åtgärdad yta vid Linvävartorpet är med som jämförelse. 
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Bild 5  Planfräst yta i Eugeniatunneln. 

 
10.3 Slipning och uppruggning av vägbanan genom Helmus Grip 2 
Utrustningen består av en maskin som liknar en asfaltläggare men där skriden ska vara 
sitter istället en ramp med ett antal segment (Bild 6). I varje segment sitter 10 stift av 
hårdmetall som bearbetar beläggningsytan.  

 

 

  
Bild 6  Foton på maskinen som används för att höja friktionen. Bilderna är hämtade ur 
produktblad ”Rauher fährt sicherer. Helmus Grip 2”.  
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Figur 9  Effekt av slipning. Jämförelse mellan mätningarna i september och oktober.  
Ej åtgärdade ytor är med som jämförelser. 

 

Slipningen (uppruggningen) av vägbanan med hjälp av Helmus Grip 2 gav ett mycket 
bra resultat (Figur 9) och friktionsmätningar efter åtgärden visade att resultatet blev 
bättre än t.ex. planfräsning eftersom spridningen mellan 20-metersträckorna blev 
mindre samtidigt som ytans utseende inte påverkades på samma sätt. Åtgärdens 
varaktighet (livslängd) blev ungefär ett år (som planfräsning) på den starkt trafikerade 
och utsatta Eugeniatunneln i Stockholm.  

 
10.4 Inblandning av poleringsresistent stenmaterial 
Ett sätt att förbättra friktionen och samtidigt bibehålla en förhållandevis bra slitstyrka 
hos beläggningen är att blanda in mer poleringsresistenta stenmaterial i stenrika slitlager 
med porfyr. Utomlands förekommer inblandning av poleringsresistenta stenmaterial, 
speciellt på utsatta platser med intensiv trafikpolering. Internationella erfarenheter visar 
dock att det för de mest utsatta vägytorna är svårt att nöjaktigt förbättra poleringsegen-
skaperna genom inblandning av naturmaterial. I sydligare länder utan dubbslitage 
blandar man således in lättballast och förslag till Europastandard föreligger för 
poleringsresistenta material. 

I Sverige har ett provvägsförsök utförts i Stockholm. Provvägen ligger på en motorväg 
(Tyresövägen, VTI notat 6-1999, 33-2000 och 17-2001) med intensiv trafik. I försöket 
har granit eller kvartsit blandats in i stenrik porfyrbeläggning. Som jämförelse har 
sträckor med enbart porfyr och kvartsit tagits med i försöket.  
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10.4.1 Provsträckor på Tyresövägen 
Provvägen lades under hösten 1997. Sammanlagt ingick fem sträckor i provvägen och 
samtliga med slitlager typ ABS16/B85. 

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. 
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Figur 10  Utveckling av friktionen under 1997–2000 enligt SAAB Friction Tester. 
Provsträckor på väg 229, Gubbängen. I slutet av september 2000 planfrästes sträckan 
med Adelövsporfyr. 
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Figur 11  Utveckling av friktionen längs sträckorna 2000 enligt SAAB Friction Tester. 
Provsträckor på väg 229, Gubbängen. 
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Tyresöprovvägen visade att det är möjligt att förbättra friktionen och polerings-
resistensen hos skelettasfalt med porfyr genom att blanda in andra typer av stenmaterial. 
Störst effekt har i detta fall inblandning av kvartsit (8–11 mm) gett. Ortens material har 
också gett positivt resultat men i betydligt mindre grad än kvartsit.  

 
10.4.2 Inblandning av kvartsit i porfyrbeläggning, E4 Eugeniatunneln 
För att få klarhet i om inblandning av kvartsit även är tillräckligt för de mest hög-
trafikerade vägarna i Stockholm lades en ABS16 med porfyr (11–16 mm) och kvartsit 
(4–8 och 8–11 mm) i Eugeniatunneln. Eftersom kvartsit både är slitstarkt (dock ca 30 % 
sämre än porfyr) och förhållandevis poleringsresistent bör det vara det mest realistiska 
alternativet för de mest högtrafikerade vägarna. På vägar med mindre trafik kan 
eventuellt andra typer av material användas.  

Resultaten av friktionsmätningarna i Eugeniatunneln visade på att inblandning av 
kvartsitstenen inte gav tillräcklig effekt på friktionen. Låga värden på friktionen  
(0,38–0,47) uppmättes under sensommaren året efter det beläggningen lades, vilket 
visar att åtgärden var otillräcklig på detta objekt. Om inblandningen hade skett i 
fraktionen 11–16 mm hade resultatet sannolikt blivit bättre. 

Under sommaren och hösten 2004 lades ABS16 med kvartsit (4–16 mm) i Eugenia-
tunneln. Mätningarna från hösten 2006 visade att friktion var betydligt bättre än 
beläggningarna med enbart porfyr (4–16 mm) eller kvartsit/porfyr (4–16 mm). Trots 
detta uppmättes friktionsvärden strax under 0,50 för hela mätsträckan i K1, norrgående 
och på 20-meterssträckor uppmättes minvärden på 0,42–0,48.  

 
10.4.3 Stenrika slitlagerbeläggningar med blandning av porfyr och kvartsit eller 

porfyr och ortens material   
I Stockholm har porfyrbeläggningar på utsatta sträckor för trafikpolering med tiden 
bytts ut mot slitlager med blandningar av slitstarkt och ortens stenmaterial. I Tabell 8 
ges en jämförelse mellan den äldre och den nya asfaltbeläggningen på samma 
vägsträcka. I samtliga fall utgörs beläggningen av ABS 16 med högkvalitativt material i 
fraktionerna 4–16 mm. Friktionsmätningen är utförd i slutet av sommaren eller tidiga 
hösten. Beläggningarna var inslitna av dubbdäckstrafiken vid tidpunkten för 
mätningarna.  
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Tabell 8  Jämförelse av friktionen på inslitna skelettasfalter efter och före vägen lagts 
om med nytt slitlager. 

Friktion Objekt Stenmaterial 

Medel Min Max 

E4, Häggvik (efter) Porfyr+kvartsit 0,58 0,51 0,60 

E4, Häggvik Enbart porfyr  0,44 0,41 0,47 

E4, Hallunda–Wårby bro (efter) Porfyr+ortens 0,60 0,55 0,65 

E4, Hallunda–Wårby bro Enbart porfyr 0,46 0,42 0,51 

E4, Lindvreten (efter) Porfyr+ortens 0,57 0,64 0,57 

E4, Lindvreten Enbart porfyr 0,46 0,43 0,49 

E18, Hjulsta (efter) Porfyr+kvartsit 0,56 0,52 0,61 

E18, Hjulsta Enbart porfyr 0,43 0,39 0,46 

 

På dessa trafikleder har inblandningen av kvartsit eller ortens material fungerat bra. 
Inga riktigt låga friktionsvärden har uppmätts under sensommaren eller hösten på de 
nya asfaltbeläggningarna. Skillnaden i friktion mellan ABS16 innehållande porfyr och 
ABS16 innehållande blandningar av porfyr och kvartsit eller porfyr och ortens material 
är 0,10–0,21. Slitstyrkan hos beläggningarna har försämrats men genom 
porfyrinnehållet och delvis kvartsitinblandningen bedöms den fortfarande vara mycket 
god. 
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11 Friktionsmätningar i Göteborg 
Det är sedan en tid känt att friktionen på de mest utsatta vägsträckorna i Stockholms-
området under sommaren och hösten kan bli låg (<0,50). Det har då huvudsakligen 
handlat om inslitna skelettasfalter med porfyr i de grövre fraktionerna (4–16 mm). 
Mätningar från Göteborg på senare tid har uppvisat motsvarande trend även om 
friktionen inte legat lika lågt som i Stockolm. Det är främst beläggningar innehållande 
porfyr eller porfyrliknande bergmaterial som gett upphov till poleringsproblemen i 
Göteborgsområdet. På extra utsatta platser såsom trafikramper har kortare sträckor med 
kvartsit även uppvisat friktionsvärden under 0,50. I Tabell 9 och Tabell 10 ges en 
översikt över friktionen från ett antal trafikleder i Göteborgsområdet. Mätningarna är 
utförda hösten 2005. 

 
Tabell 9  Sammanställning av friktionsdata på inslitna porfyrbeläggningar. 

Friktion Mätsträcka Beläggningstyp/ 

Stenmaterial Medel Min Max 

E6, Torrekulla–Åbro ABS 16, porfyr, Adelöv 0,54 0,52 0,59 

E6, Torrekulla–Åbro ABS 16, porfyr, Adelöv 0,56 0,55 0,57 

E6, Gårda–Olskroken  ABS 16, porfyr, Gränna 0,51 0,47 0,55 

E6, Gårda–Olskroken  ABS 16, porfyr, Gränna 0,52 0,41 0,55 

E6, Gårda–Olskroken  ABS 16, porfyr, Gränna 0,56 0,47 0,66 

E20, Gullberg–Gamlestaden ABS 16, porfyr, Adelöv 0,49 0,45 0,55 

Väg45, Marieholmsl. söder” TSK 16, Syenit 0,60 0,55 0,64 

Väg45, Marieholmsl. söder” TSK 16, Syenit 0,52 0,47 0,58 

Väg45, Marieholmsl. söder” TSK 16, Syenit 0,56 0,47 0,62 

 

Variationen i medelvärde mellan de inslitna porfyrbeläggningarna var 0,49–0,60. Det 
förekom sex porfyrbeläggningar där minvärdet för 20-meterssträckorna låg under 0,50 
(0,41–0,47). På de aktuella sträckorna förekom både traditionell porfyr (Gränna och 
Adelöv) och syenit (är en porfyrisk bergart).  
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Tabell 10  Sammanställning av friktionsdata på inslitna kvartsitbeläggningar. 

Friktion Mätsträcka Beläggningstyp/ 

stenmaterial Medel Min Max 

E6, Sandsjöbacka–Kållered TSK 16, kvartsit, Järpås 0,63 0,61 0,64 

E6, Åbro–Kallebäck ABS 16, kvartsit, Järpås 0,66 0,61 0,73 

E6, Tingstadtunneln ABS 16, kvartsit, Kärr 0,62 0,58 0,66 

E6, Tingstadtunneln ABS 16, kvartsit, Kärr 0,60 0,59 0,63 

E6, norrg. efter Tingstadtun. ABS 16, kvartsit, Kärr 0,58 0,53 0,63 

E20, Kakeltunneln ABS 16, kvartsit, Järpås 0,63 0,57 0,68 

E20, Gullbergm–Gamlestad ABS 16, kvartsit Järpås 0,60 0,56 0,65 

E20, stadsgränsen–Munked.  ABS 16, kvartsit, Kärr 0,68 0,65 0,70 

E20, stadsgränsen–Munked.  ABS 16, kvartsit, Kärr 0,70 0,66 0,74 

Lundbytunnel ABS 16, kvartsit, Järpås 0,60 0,46 0,66 

Ramp mot Gullbergsmotet ABS 16, kvartsit, Kärr 0,51 0,43 0,63 

 

Beläggningarna innehållande kvartsitiska bergarter i de grövre fraktionerna uppvisade i 
de flesta fall bättre friktionsvärden än beläggningarna innehållande porfyr. Variationen i 
medelvärde mellan de inslitna kvartsitbeläggningarna var 0,51–0,70. Det förekom en 
beläggning där minvärdet för 20-meterssträckorna låg under 0,50 (0,43).  
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12 Diskussion och rekommendationer 
Det går relativt enkelt att mäta påverkan av trafikpoleringen genom friktionsmätning 
med t.ex. Saab Friction Tester. Det verkar dock inte finnas lika bra (relevanta) labora-
toriemetoder för bedömning av ballast eller provkroppar av asfalt. Eftersom Polished 
Stone Value (PSV) inte på ett korrekt sett skiljer (rangordnar) på poleringsbenägenheten 
mellan porfyr och kvartsit kan metoden i nuvarande form inte användas i Sverige. Om 
krav ställs på PSV riskerar kvartsit, porfyr och andra liknande slitstarka stenmaterial att 
slås ut som ballast till slitlager. De svenska stenmaterial som används för det högtrafi-
kerade vägnätet får i allmänhet dåliga PSV-värden. Att testa laboratorietillverkade 
provkroppar med Pendeln verkar inte heller lämpligt dels är provytan liten men främst 
är den inte representativ för insliten, polerad beläggning. I Tyskland finns en funktions-
inriktad provningsmetod, Wehner/Schulze, för provning av polering. Vid provningen 
kan antingen laboratorietillverkade plattor med stenmosiak eller borrkärnor från vägen 
testas. Den provningsmetoden verkar bättre än PSV men utrustningen är samtidigt dyr, 
metoden oprövad för svenska stenmaterial och metoden blev inte föreslagen i samband 
med Europastandardiseringen för ballast. Det är mer en forskningsutrustning.  

I brist på lämpliga laboratoriemetoder måste därför fokus och valet av ballastmaterial 
bedömas utifrån väg/gata, trafik och de erfarenheter vi lärt oss av tidigare mätningar. 
Särskilt utsatta platser för trafikpolering är: 

• Trafikintensiva vägar/gator med omväxlande accelererande och inbromsande 
trafik och där filbyten eller köer är vanliga 

• Cirkulationsplatser 

• Ramper 

• Korsningar 

• Snäva kurvor. 

 

Det är bara vid sådana platser i kombination med slitlager innehållande stenrika, mycket 
hårda, finkorniga bergarter typ porfyr och relativt mycket trafik som trafikpoleringen är 
ett problem. På vägar/gator med jämnare trafikflöden har inga låga friktionsvärden 
uppmätts, inte ens när stenrik, mycket slitstark porfyrbeläggning använts. En viktig 
indikator på om polering är ett trafiksäkerhetsproblem för en misstänkt vägsträcka är att 
se om antalet olyckor ökat under perioden augusti–oktober.  

Tung trafik anses ge mer polering än personbilar. PÅ E4 vid Hallunda har tre körfält 
(K1, K2, K3) undersökts under flera år. K2 fick mest trafikpolering (lägst friktion) 
enligt mätningarna. Det var också det körfält som hade flest tunga fordon. Trafik-
poleringen är också större våta somrar jämfört med torra. 

Som tidigare nämnts är det stenrika slitlager med porfyr eller porfyrliknande bergarter i 
de grövre fraktionerna som gett upphov till låga friktionsvärden under sommaren eller 
hösten (lägst ca 0,35). De är också de bergarter som har bäst slitstyrka och av den 
anledningen egentligen bäst behövs för att beläggningen på de mest högtrafikerade 
infartslederna till storstäderna skall få acceptabel livslängd. En kompromiss i 
Stockholm har blivit att blanda mer poleringsresistenta stenmaterial med porfyr. I de 
flesta fall har det lyckats bra om man ser till friktionen men i Stockholm har det 
inneburet ökat slitage och kortare livslängd för asfaltbeläggningen.  
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Ett alternativ till inblandning av polerresistent material är att fortsätta använda de mest 
slitstarka stenmaterialen men då måste det finnas en beredskap för friktionshöjande 
åtgärder, typ slipning, ytlig fräsning eller liknande (uppruggning av vägytan) om 
friktionen reduceras till oacceptabla låga nivåer. Slipning/ytlig fräsning förbättrar 
friktionen med 0,2–0,4 enheter. Varaktigheten av åtgärden är ca ett år. Slipning är att 
föredra eftersom det inte nämnvärt sliter på ytan. Vid försiktig ytlig fräsning är det 
dessutom svårt att komma åt ytorna i spåren. Lämplig tidpunkt för friktionshöjande 
åtgärder är augusti då friktionen kan närma sig låga värden. 

De däckstester som gjordes med VB12 visar att maxfriktionen mellan olika däck kan 
vara stor på polerad, fuktig vägbana. Lägst friktion hade lågprisdäcken. Samtliga värden 
var dock klart högre än det värde som SAAB Friction Tester uppmätte. Det visar att 
SAAB friction tester inte underskattar friktionen jämfört med vanliga däck (har fram-
förts sådana åsikter). Enligt mätningar är SAAB Friction Tester inte så känslig för 
parametrar som har att göra med mäthastighet, vattenfilm och ringtryck inom rimliga 
gränser. Om mätningen görs vid 50 km/h istället för 70 km/h så påverkas endast 
resultatet marginellt (blir högst några hundradelar högre).  

Riktlinjer för friktionsmätning av polerad vägbana bör tas fram. VVMB 104 är troligen 
inte framtagen med tanke på effekter av trafikpolering utan mer för bedömning av 
relativ nylagd beläggning. Skillnaderna mellan vägytan i hjulspåren och ytorna utanför 
dem är t.ex. mycket stor på en polerad väg/gata (kan vara 0,3 i friktion). Fordonets 
sidoläge på vägen får då stor betydelse för mätningen. Tidpunkten på året har också 
avgörande betydelse för mätresultaten. I princip minskar barmarksfriktionen (våtfrik-
tionen) under sommarhalvåret och ökar under vinterhalvåret genom dubbdäckstrafiken. 
Även åldern och typen av slitlager måste vägas in vid mätningar där syftet är att studera 
poleringseffekten. En översyn av kraven (mest skrivelsen) i ATB/VÄG/AMA 
rekommenderas.  

I de fall halkrelaterade olyckor på barmark rapporterats som har koppling till trafik-
polering har friktionen ofta legat under 0,50 (0,35–0,45). I något fall har den även legat 
omkring 0,50. 
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