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GATU- OCH VÄGBELÄGGNINGARS SLIRIGHET

Inledning.

Vid bilsammanstötningar och andra bilolyckor hävdas ofta, att anlednin
gen till olyckan är att tillskriva gatu- eller vägbeläggningen, vilken uppgives 
hava varit så slirig eller glatt, att bilen icke kunnat bromsas tillräckligt 
snabbt för att förekomma en olycka. Vissa beläggningar, särskilt asfaltbe
läggningar, hava stundom betecknats såsom sliriga i högre grad. Det har 
rent av satts i fråga, om icke asfaltbeläggningarnas slirighetsgrad vore så 
stor, att de från Irafiksäkerhetssynpunkt vore mindre lämpliga. För att 
dels utröna riktigheten av dessa förmodanden, dels från synpunkten av deras 
slirighet eller glatthet inbördes jämföra, i vårt land vanligen förekommande 
gatu- och vägbeläggningar, beslöt väginstitutet i juli 1926 att på i Stock
holm och dess omgivningar förekommande beläggningar utföra en serie för
sök eller provningar, s. k. slirighetsprovningar, avseende beläggningarnas 
slirighet. Resultaten av dessa provningar föreligga i detta meddelande från 
väginstitutet.

Avgörande för den snabbhet, med vilken en i rörelse varande bil kan brin
gas till stopp, är, frånsett vissa personliga egenskaper hos föraren, friktio
nen mellan bilens gummiringar och gatubeläggningen. Ju större friktions- 
koefficienten mellan bilgummi och beläggning är, desto snabbare och på 
desto kortare väglängd kan bilen stannas. Härvid utgås från detl förhållan
de, att, när en bil snabbt skall stoppas, föraren bromsar eller försöker bromsa 
till fastlåsning] samtliga de hjul, som påverkas av bromsarna. Bilen kom
mer då att släpa1 eller glida på beläggningen. Visserligen skulle en något 
kraftigare bromsverkan kunna ernås, därest bromsningen skedde på sådant 
sätt, att bilens hjul nätt och jämt roterade. En så fint avvägd bromsning tor
de dock icka kunna presteras av föraren, vilken befinner sig under tvånget 
att handla snabbt för att undvika en olycka, frånsett att bromsarna endast i 
undantagsfall torde vara så väl injusterade, att dylik bromsning med 2 eller 
flera hjul kan åstadkommas. Provningarna hava därför i första hand gått 
ut på att genom släpförsök utröna släpfriktionskoefficienten mellan bilgummi 
och beläggning. För att eftergöra förhållandena i verkligheten hava provnin
garna utförts genom att direkt uppmäta det motstånd, som måste övervinnas 
för att framsläpa en bil med fastbromsade bakhjul.

Planer hava även dryftats att direkt uppmäta den väglängd, på vilken en 
bil genom plötslig bromsning kan bringas till stopp. Dessa planer hava dock 
icke kommit till utförande på någon beläggning på grund av dels svårigheten 
att eliminera det personliga momentet vid bromsningen, d. v. ,s. att fastslå det 
ögonblick, då bromsarna börjat åtdragas, dels den risk för bilen, som är för
knippad med dylika provningar utförda med de erforderliga hastigheterna. 
När en bils hastighet och släpfriktionskoefficienten äro kända, är den för 
bromsning erforderliga väglängden matematiskt given, så att särskilda broms
ningsförsök synas icke erforderliga, då de icke öka kunskapen om belägg
ningarnas inflytande på bromsningslängden. Såsom en kontroll på metoden
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med släpförsök hava bromsningsförsök utförts på is, där sådana försök kun
de verkställas utan risk.

Program för slirighetsprövningarna.
Provningarna hava utförts efter ett program uppgjort av en inom väg

institutet tillsatt kommitté på 4 personer. För att bereda kommittén ökad 
tillgång till trafikteknisk sakkunskap utsåg Stockholms droskägareförening 
på väginstitutets anhållan 2 ledamöter av kommittén, droskägarna C. J. 
Jansson och A. G. Magnusson, Stockholm. Övriga 2 ledamöter utsagos 
av väginstitutet, nämligen ledamoten i institutets direktion, överingenjören 
A. S. W. Odelberg, Gustavsberg, ordförande i Wermdö skeppslags vägsty- 
relse, vilken tjänstgjort som ordförande vid kommitténs förhandlingar, samt 
institutets sekreterare, civilingenjören E. Nordendahl.

Efter medgivande av Stockholms stads gatukontor hava försöken utförts 
på stadens gator och vägar, i samråd med gatukontorets distriktsingenjör i 
de berörda distrikten resp. kaptenen C. Bergman samt civilingenjörerna O. 
Lindahl och N. Wibeck. Vid en del försök har droskägareföreningens i 
Stockholm ombudsman, direktören O. W. Wallée, närvarit såsomi rådgivare. 
Försöken hava utförts av ingenjören A. Hall för den första hälften och civil
ingenjören K. Landberg för den senare, under ledning av institutets sekre
terare. Detta meddelande har utarbetats av sekreteraren med biträde av civil
ingenjören K. Landberg.

Anordningen av släpförsöken.
Släpförsöken anordnades på så sätt, att en lätt bil, Fordlastbil, bogserades 

av en tyngre bil, en ny 2 1/2 tons Scania-Vabis lastbil. Fordbilen var försedd 
med vanliga bakhjulsbromsar. Vid Scania-Vabisbilen var linan fästad vid 
chassiets ram och vid Fordbilen vid bakaxeln. På bogserlinan mellan de 
båda bilarna, var infästad en dynamometer, förmedelst vilken dragkraften i

Fig. 1. Bilarna för släpförsöken.



linan uppmättes och automatiskt upptecknades på en pappersremsa, driven 
av ett urverk. Dynamometern skyddades för ryckningar genom på båda 
sidor om densamma infästade fjädrar av hästskyddartyp. Baktill på Scania- 
Vabisbilen hade ett säte anordnats med plats för den observatör, som skötte 
in- och urkopplingen av dynamometern m. m. Anordningarna framgå av 
fig. 1, 2 och 3. Dynamometern (fig. 4) var en Schaeffer & Budenbergs dy
namometer för maximalt 1,000 kg. dragkraft med visaravläsning förutom 
den ovan omnämnda automatiska registreringen. För att förekomma över
belastning av dynamometern var denna försedd med maximalrelä, som ur- 
kopplade densamma vid last överstigande 1,000 kg. Enär dragkraften var 
störst vid bilarnas igångsättning, användes såsom ytterligare säkerhetsåt
gärd vid igång
sättningen en ex
tra bogserlina 
med talja, och 
den ordinarie li
nan med dyna
mometern fick 
vid igångsättning
en hänga slak.
Sedan bilarna 
uppnått den för 
försöket avsedda 
hastigheten gavs 
efter på extrali- 
nan och drag- 
kraften, överför
des mjukt till den 
ordinaries linan.
Dynamomatern 

kunde på såväl 
visare som pap
persremsa avlä
sas på 25 kg. när.
Vid olika tillfäl
len före och efter 
försök kontrolle
rades dynamome
tern vid statens 
pr o vnin gs anstalt.

Som redan 
nämnts kunde på 
den dragna (slä
pade) Fordbilen 
endast bakhjulen 
bromsas. Vid 
släpförsöken rul
lade sålunda 
framhjulen. An
ledningen till att 
icke en bil med

Scania-Vabisbilens bakre del med sätet för observatören. Under sätet 
synes dynamometern.

Fig. 3. Detalj av sätet för observatören med dynamometern.



4-hjuls bromsar användes var dels 
kostnadsskäl, ty den släpade bilen 
utsattes för kraftiga påfrestningar, 
så att en billig bil måst utses, dels 
svårigheten att i gatutrafik på rak 
linje styra en bil med alla hjulen 
fastlåsta. Därest den släpade bilen 
ieke hade rört sig i en rät linje ha
de de olika försöken näppeligen 
blivit sinsemellan jämförbara, enär 
biomständigheter såsom körbanans 
sidolutning o. d. hade kommit att 
spela in. Nu åtgick vid bilens fram- 
släpning en del av dragkraften till 
att övervinna rullningsmotståndet 
(motståndet tillfölje rullningsfrik- 
tionen mot vägbanan) vid framhju
len och återstoden till att övervinna 
släpm otstån det vid b akh j ulen. Sum
man av de båda motstånden regist
rerades av dynamometern. För att 
erhålla det sökta släpmotståndet 
vid de bromsade bakhjulen måste 
tydligen rullningsmotståndet vid 
framhjulen fråndragas. Rullnings
motståndet erhölls på så sätt, att

Fig. 4. ^ U v r e ^ ^ d e ^ d y n w j o m e t e r  för högst ^  g l ä p f ö r s ö k  b o g s e r a d e s

först Fordbilen med frånslagna 
bromsar, d. v. s. rullande, och dynamometern inkopplad. Körhastigheten mot
svarade exakt den för det kommande släpförsöket avsedda. Härigenom er
hölls ett mått på rullningsmotståndet för Fordbilens båda axlar. Detta 
rullningsmotstånd antogs fördelat på resp. fram- och bakaxel i direkt pro
portion till de på dessa axlar vilande belastningarna. Dessa hade genom väg- 
ning uppmätts till 775 kg. för bakaxeln och 495 kg. för framaxeln. På fram- 
axeln kom sålunda 0,39 av den totala vikten och antogs komma ävenledes 0,39 
av totala rullningsmotståndet eller erforderliga dragkraften vid rullning. I 
allmänhet uppgick totala rullningsmotståndet till högst 60 å 70 kg. och fram- 
axelns andel sålunda till 23 å 25 kg., d. v. s. till värden som ligga inom fel
gränsen för dynamometer avläsningarna. Vid släpning med bromsad axel upp
gick dragkraften till lägst 300 å 400 kg. och högst 700 kg. I förhållande till 
dragkraften vid släpning är o tydligen ovan nämnda avdrag så små, att också 
ett relativt stort fel vid fördelningen av rullningsmotståndet mellan de båda 
axlarna ej kan nämnvärt inverka vid beräkningen av släpfriktionskoef
ficienten.

Vid utförandet av ett försök börjades med Fordbilen rullande och körnin
gen fortsattes till dess att den avsedda hastigheten uppnåtts. Hastigheten 
iakttogs genom avläsning på hastighetsmätaren på den främret bilen. Mäta
ren hade kontrollerats. Avläsningen gjordes av försöksledaren, som hade 
sin plats invid) föraren på den främre bilen. Med Fordbilen rullande fram
fördes bilarna med konstant hastighet på rak linje med inkopplad dynamo
meter för avläsning av rullningsmotståndet. På givet tecken från försöks-



ledaren bromsades Fordbilen 
så att dess bakhjul låstes, dock 
utan att därvid bilarnas hastig
het på något sätt ändrades. Ef
ter någon övning kunde hastig
heten trots bromsningen bibe
hållas konstant, tack vare 
den kraftiga Scania-Vabisbilen. 
Släpningen fortsattes under en 
väglängd av 30—50 m. Nödiga 
anteckningar om hastighet, ga- 
tusträcka, beläggning m. m. för
des av en observatör, som satt 
baktill på den dragande bilen. 
Den uppmätta dragkraften vid 
släpningen framkom på dyna- 
mometerns pappersremsa som 
en taggig eller oscillerande lin
je, vilket var att vänta, enär in
gen beläggning är fullt likfor
mig. Ett typiskt dynamometer- 
diagram, för större tydlighets 
skull ifyllt med tusch, är åter
givet i fig. 5. På diagrammet 
hava medellinjerna för drag- 
kraften inlagts. Vid avläsnin- 
garna på dynamometern togs 
hänsyn till och korrigerades för 
eventuella avvikelser av noll- 
läget hos ritnålen vid obelastad 
dynamometer. Släpdiagrammen 
äro trots oscillationerna utan 
undantag vackra och jämna och 
giva mycket tydliga utslag vid 
olika beläggningar m. m. Ge
nom subtraktion av det på nyss 
angivet sätt beräknade rull- 
ningsmotståndet vid framhjulen 
från den på dynamometern re
gistrerade dragkraften erhålles 
släpmotståndet vid bakhjulen, 
uppmätt i kg., och genom divi
sion av detta tal med belastnin
gen på bakhjulen erhålles den 
sökta släpfriktionskoefficienten.

Uträkning av släpfriktions-
koefficient.

Uträkningen av friktionskoef- 
ficienten vid glidning framgår av
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följande exempel. För korthetens skull betecknas i det följande ordet släp- 
friktionskoefficient endast med ordet koefficient.

För Fordbilen hade genom vägning följande data erhållits:
belastning på framaxel ..................  495 kg.

» » bakaxel .................... 775 »
total vikt ............................................  1,270 kr.

Från dynamometerdiagrammet fig. 5, bromsning n:r 7, erhålles:
uppmätt dragkraft i medeltal, vid rullning ........................................  45 kg.

» » » » » släpning   415 »
Dragkraften vid släpning — 415 kg. — härrör som sagt från dels

rullningsmotståndet vid framhjulen, dels släpmotståndet vid bakhjulen. Det
förra kan, som förut visats, med tillräcklig noggrannhet antagas vara pro
portionellt mot axeltrycket. Rullningsmotståndet vid framhjulen blir sålunda

49o r 1P ,
1270 X ° =  ‘ g ‘ °

släpmotståndet vid bakhjulen =  415 — 17 =  398 kg. och koefficienten =
398 0 

=  775 =  °-01

På detta sätt hava släpfriktionskoefficienterna i samtliga nedanstående ta
beller och diagram beräknats. Beräkningssättet giver emellertid endast ett 
approximativt (relativt) värde på koefficienten, enär hänsyn ej tagits till den 
minskning i bakaxeltrycket, som uppstår på grund av att dragkraften i bog- 
serlinan, som varit anbringad i hjulnavets höjd, ej verkar i samma linje som 
resultanten till friktionskrafterna. Då emellertid i denna utredning avses att 
beträffande slirigheten inbördes jämföra olika beläggningar och icke att ut
röna beläggningarnas absoluta koefficient, har denna minskning försummats. 
Den avvikelse från koefficientens riktiga eller absoluta värde, som på grund 
av försummelsen uppstår, inverkar i samma riktning (ökande) i samtliga fall 
och är vidare mycket liten, som av nedanstående utredning framgår. Försum
melsen inverkar icke vid jämförelsen mellan beläggningarna. Ovanstående 
beräkningssätt är sålunda tillräckligt noggrant för bestämning av de relativa 
koefficienterna.

En beräkning av de absoluta släpfriktionskoefficienterna utföres på föl
jande sätt (se fig. 6).

Fig. 6. Beräkning av den absoluta släpfriktionskoefficienten.



Beteckningarna å fig. 6 betyda:
dragkraften i bogserlinan ..................................... =  D
vid vägning erhållet framaxeltryck     =  F
» » » bakaxeltryck ....................  — B

rullningsmotstånd Vid framhjulen.........................  z= Mf
motstånd vid bakhjulen  .................................  —

Nu gäller alltid att D =  Mf +  d. v. s. dragkraften D bildar med resul- 
tanten till friktionsmotståndet ett kraftpar D X 0,38 kgm., ,som giver

en minskning i bakaxeltrycket .......... =  B' =  0,12 D,
en ökning i framaxeltrycket .............. =  F' =  0,12 D.

Den absoluta koefficienten beräknas på samma sätt som ovan, dock att i 
stället for värdet 775 kg. på bakaxeltrycket införes värdet 775 — 0,12 D kg. 
Rullningsmotståndet vid framhjulen beräknas som förut.

För att ur de relativa koefficienterna bestämma motsvarande absoluta koef
ficienter har följande tabell uträknats.

Relativ koefficient, eller koefficient 
beräknad utan hänsyn till ändring 

i axeltrycken.

Tillägg på grund av ändring i 
axeltryck, procent.

Absolut koefficient eller koefficient 
korrigerad med hänsyn till ändring 

i axeltrycken.

0 .1 0 1.5 0 .1 0

0 .2  0 2 .7 0 .2  0

0 .3  0 4.0 0 .3 1

0 .4 0 5 .1 0 .4 2

0 .5 0 6 .7 0 .5 3

0 .6 0 8 .0 0 ,6 5

0 .7 0 9.5 0 .7 7

0 .8 0 1 1 .0 0 .8 9

0 .9  0 12 .2 1 .1 1

Som synes är skillnaden mellan relativ och absolut koefficient ej nämnvärd. 
Vid under försöken vanligen iakttagna relativa koefficienter av storleken 
0,30—0,60 uppgår ökningen till blott 4 å 8 %, och först vid ett så högt värde 
som Ö,80 överstiger skillnaden 10 %. Där ej särskilt annorlunda utsäges, an
givas i det följande relativa koefficienter.

Försöksplatser och undersökta beläggningar.

1) Smägatsten:
Vn =z Valhallavägen, norra körbanan,

dels Odengatan—Engelbrektsgatan, utförd 1917—18.
» Sofiavägen—Sturegatan, utförd 1912.

Vs =  Valhallavägen, södra körbanan.
dels Lill-jans plan—Uggleviksgatan, utförd 1913.

» Sturegatan—Lill-jans plan, utförd 1912.
Str =  Strandvägen, södra körbanan,.

dels Skepparegatan—Grevmagnigatan, utförd 1926,
» Grevmagnigatan—Narvavägen, utförd 1912.



D =  Drottningholmsvägen, från Essingevägen mot Tranebergsbro, utförd 
1922.

H — Huddingevägen, mellan Sundsborgsvägen och järnvägsövergången, 
utförd 1923.

A =  Alviksvägen, utförd 1924.

2) Storgatsten:
Ys =  Yalhallavägen, vid Sturegatan, utförd 1912.
Ks =  Karlavägen, södra körbanan, Engelbrektsgatan—Sturegatan, utförd

1924.
Str =  Strandvägen, norra körbanan, Skepparegatan—Banérgatan, utförd

1910 (mycket slätsliten).
3) Asfaltbetong:

Vn — Yalhallavägen, norra körbanan, Engelbrektsgatan—Sofiavägen, ut
förd 1923.

D =  Drottningholmsvägen, Ulvsundavägen—kafé Vilan, utförd 1922.
J =  Järvavägen, vid norra kyrkogården, utförd 1921—1922.

4) Sandasfalt:
A — Alviksvägen, Bergviksvägen—Herman Ygbergs väg, utförd 1925.
N == Narvavägen, mellersta körbanan, Karlaplan—Banérgatan, utförd

1915.
T =  Tussmötesvägen, mellan Enskede och Stureby, utförd 1926.

5) Gjutasfalt:
Str =  Strandvägen, norra körbanan, Banérgatan—Narvavägen, utförd 1914.

” Sandasfalt enligt gjutmetoden” , här kallad ”mjuk” gjutasfalt.
Kn =  Karlavägen, norra körbanan, Engelbrektsgatan—Sturegatan, utförd

1916. ” Sandasfalt enligt gjutmetoden” , här kallad ”mjuk” gjutasfalt. 
He =  Herkulesgatan, Yasagatan—Drottninggatan, utförd 1927. S. k. hård

gjutasfalt (tyska ”Hartguss” ) här kallad ”hård” gjutasfalt, utförd 
på gammal storgatstensbeläggning.

Den ”mjuka” gjutasfalten är sammansatt av bitumen (asfalt) med tämli
gen låg smältpunkt samt sand och grus med upp till 6 mm. kornstorlek. San
nolikt har bitumenet av trafiken pressats fram i ytan.

Den ”hårda” gjutasfalten är sammansatt av pulvriserad asfaltsten, finma
kadam med 3—12 mm. styckestorlek samt bitumen med relativt hög smält
punkt.

6) Cementbetong:
J =  Järvavägen, från Fortifikationens kaserner norrut, utförd 1923.
H =  Huddingevägen, på horisontalsträckan söder om järnvägsövergången,

utförd 1924.

7) Is:
På Brunnsviken.

En del försök gjordes i början på tillkörd snö, men då likformiga resultat 
ej kunde erhållas, fördes dessa försök ej till slut, särskilt som dylika försök 
sakna värde från beläggningssynpunkt.

På vägbanor av grus eller makadam, mot vilka någon anmärkning ur tra
fiksäkerhetssynpunkt aldrig försports, hava försök icke ansetts böra utföras.



Datum for försöken m. m.

Samtliga försök hava utförts under år 1927. Datum för försöken och luft
temperaturen därunder framgår av nedanstående tabell.

Tabell över försoksdagar m. m. och därunder jprovade beläggningar.
X  =  försök utfört.

Datum år 1927 
Lufttemp eratur

29/1 
-h 5°

5/2
+  30

9/2
+  00

12/2 
— 60

,6/7 
+  25°

8/7 
+  250

12/7 
-f 30°

23/7 
+  18°

25/7 
+  15°

8/11 
-f 00

Beläggning:

Smågatsten....... X X X X — X X — X X
Storgatsten X X X X — X — — — X
Asfaltbetong ... X X X X — X — — — —
Gjutasfalt ,, X X X - — — X — — — X
Sandasfalt X X X — X — X X X X
Cementbetong — — — X — — X — — X
Is ........................ — — X X — — — — — —

De undersökta beläggningarnas tillstånd, fuktighetsgrad och renhållning.
Samtliga undersökta beläggningar voro i mycket gott tillstånd med jämn 

och slät yta.
Försöken hava såvitt möjligt utförts vid följande fuktighetsgrad och ren

hållning:
torr, ren vägbana, 
torr, smutsig vägbana, 
fuktig, ren vägbana, 
fuktig, smutsig vägbana, 
våt, ren vägbana och 
våt, smutsig vägbana.

Med torr har förståtts en vägbana utan fuktiga fläckar och andra synliga 
tecken till fukt.

Med fuktig har förståtts en vägbana, som till hela sin bredd varit täckt av 
en tunn hinna eller film av vatten, dock icke till sådan mängd, att vattnet i 
nämnvärd utsträckning kunnat rinna på vägbanan ned i rännsten eller dike.

Med våt har slutligen förståtts en vägbana, som till hela sin bredd utsatts 
för så mycket nederbörd eller konstgjord bevattning, att vattnet överallt run
nit på vägbanan ned i rännsten o. d.

Fuktig och våt vägbana har i regel åstadkommits genom konstgjord vatt
ning med bevattningsvagn. För att erhålla fuktig vägbana har i allmänhet 
fordrats 1 vattning, för våt 2 eller flera vattningar.

Med ren vägbana har förståtts vägbana efter nyss verkställd sopning och 
utan nämnvärd förekomst av damm, jord, sand eller hästspillning m. m. Med 
smutsig vägbana har förståtts en vägbana med ett även vid hastig överblick 
fullt tydligt lager av damm o. d. eller anhopning av spillning m. m. Då gator 
och vägar i Stockholm med omgivningar äro väl rengjorda, härrör försöken 
på smutsiga körbanor (i regel endast föga smutsiga) i de flesta fall från på
gående snösmältning, då gatorna på någon tid ej kunnat sopas.

I tre fall har med rimfrost överdragen vägbana provats.



Enär graden av fuktighet och renhet bedömts subjektivt, är det tydligt, att 
skarpa gränser icke finnas mellan de olika tillstånden. Vid bearbetningen av 
försöksresultaten har också den ovan gjorda gruppindelningen måst frångås, 
och vägbanorna med hänsyn till tillstånd m. m. indelats i endast 2 grupper: 
torr vägbana, i regel betecknad som ren, och fuktig eller våt vägbana, i regel 
betecknad som smutsig.

Provade bilringar.
Försöksbilen var på bakhjulen, d. v. s. de hjul, för vilka proven utförts, 

alternativt försedd med vanliga luftringar, högtrycksringar, 30" X 5" och 4,9 
kg/cm2 tryck och lågtrycksringar eller ballongringar (Firestone), 32"X6" 
med 2,o kg/cm2 tryck. Högtrycksringarna voro vid provens början ungefär 
halvslitna samt efter avslutade prov förslitna. Ballongringarna voro nya vid 
provens början och ungefär halvslitna efter avslutade prov. Olikheten i bil
ringarnas tillstånd visar sig i försöken, i det att värdena från de nya låg- 
trycksringarna äro jämnare och till synes mera tillförlitliga än värdena från 
(de ojämnt slitna) högtrycksringarna. Massiva och halvmassiva ringar hava 
icke undersökts, enär förekomsten av dylika ringar är mycket begränsad och 
dessutom stadd i avtagande. Luftringar med snökedjor hava icke heller un
dersökts på grund av omöjligheten att med kedjor påsatta ernå likformig an- 
liggning mot beläggningen.

Hastigheter vid släpförsöken.
Släpförsöken hava utförts med varierande hastigheter, nämligen 5, 10 och 

20 km/tim. På grund av den stora påfrestningen av materialen och ej minst 
på grund av risken för sammanstötningar, som för övrigt uppträdde redan 
vid 20 km., har hastigheten måst begränsas till 20 km. Vid ett enstaka prov, 
som avsåg att avgöra hastighetens inverkan på koefficienten, har större hastig
het använts, nämligen upp till 30 km.

Resultat av släpförsök — släpfriktionskoefficienter.

Inalles hava c:a 125 släpförsök utförts, för vilka koefficienten uträknats. 
Samtliga försök med därvid erhållna koefficienter återfinnas i tabellform i 
närslutna bilaga A , tabeller 1—7.

Från tabellerna hava medeltalen av koefficienter uträknats för olika väg
banor, hastigheter och beläggningars olika tillstånd beträffande fuktighet och 
renhållning. Dessa medeltal återgivas i diagramform å fig. 7 för lågtrycks
ringar och å fig. 8 för högtrycksringar. Vid tydningen av tabeller och dia
gram bör ihågkommas, att en beläggnings slirighet eller glatthet är omvänt 
proportionell mot släpfriktionskoefficienten. Ju lägre koefficienten är, dess 
större är risken för slirning. Från trafik säkerhets synpunkt böra sålunda de 
beläggningar givas företräde, som uppvisa stor koefficient.

Av diagrammen framgår, att koefficienten i regel minskas vid ökad kör- 
hastighet och att vid de använda hastigheterna koefficienten visat sig vara 
lägst vid 20 km. Då denna hastighet torde nära motsvara den, som i de flesta 
fall kommer till användning vid körning i tätare gatutrafik, och då vidare, 
som längre fram skall påvisas, koefficienten icke synes ytterligare nedgå för 
hastigheter större än 20 km., har i det följande jämförelsen mellan de under
sökta beläggningarna grundats på koefficienterna vid 20 km:s hastighet.



Fig. 7. Diagram över släpfriktionskoefficienter, erhållna vid lågtrycksringar.



Fig. 8. Diagram över släpfriktionskoefficienter, erhållna vid högtrycksringar.



Resultatet av släpförsöken sammanfattas i nedanstående tabell.

Tabell över medeltal av släpfriktionskoefficienter vid 20 km. fordonshastighet.
Siffror inom parentes angiva antalet försöksvärden, siffror med fetstil angiva minsta

erhållna värde.

Torr vägbana Fuktig eller våt vägbana

Beläggning Högtrycks
ringar

Lågtrycks-
ringar

Högtrycks
ringar

Lågtrycks-
ringar

Sm ågatsten............................................................. 0.53 (7) 0.6 5 (8) 0.3 5 (8) 0.45 (12)
0.41 0.61 0.27 0.86

Storgatsten............................................................. 0.63 (2) 0.6 7 (7) 0.28 (1) 0.46 (3)
0.60 0.58 0.28 0.36

Asfaltbetong ......................................................... 0.53 (5) 0.5 9 (3) 0.3 6 (2) 0.38 (4)

Gjutasfalt
0.45 0.57 0.25 0.31

mjuk Karlavägen, Strandvägen ............... 0.63 (2) 0.72 (4) 0.42 (1) 0.43 (2)

hård Herkulesgatan ....................................

Sandasfalt

0.01 0.69 0.42 0.28 
0.55 (3) 
0.51

Alviksvägen ..................................................... 0.60 (1) 0.60 (2) 0.3 3 (2) 0.41 (2)
0.60 0.58 0.29 0.37

Narvavägen och Tussmötesvägen ........... 0.6 7 (2) 0.6 5 (2) 0.65 (1) 0.65 (2)

snöslask Tussmötesvägen ............................
0.63 0.62 0.65 0.62

0.2 6 (2) 
0.22

Cementbetong......................................................... 0.61 (1) 0.62 (2) — 0.41 (4)

snöslask Huddinge vägen................................
0.61 0.60 0.40

0.2 o (2) 
0.19

Olika faktorers inverkan på koefficienten skärskådas här nedan. 

Förhållandet mellan koefficient och bromsningslängd.

Den längd (bromsningslängden), på vilken en i rörelse stadd bil genom 
bromsning med låsta hjul kan bringas till stopp, är beroende av följande 3 
faktorer: bilens hastighet, förhållandet mellan den del av bilens vikt, som 
vilar på de bromsade hjulen och totala bilvikten samt beläggningen. Belägg
ningens inverkan uttryckes med dess absoluta släpfriktionskoeffieient. Om 
dessa faktorer äro kända, är bromsningslängden matematiskt given och kan 
lätt uträknas. Bilens vikt inverkar icke. Enär för bilar med 4-hjulsbromsar 
hela bilvikten vilar på de bromsade hjulen, blir vid 4-hjulsbromsar broms
ningslängden under för övrigt lika förhållanden kortare än vid bilar med 
bromsar på endast bakhjulen (2-hjulsbromsar), där blott c:a 60 % av bilvik
ten deltager i bromsningen. I nedanstående tabell hava några exempel på 
bromsningslängder uträknats för olika hastigheter, koefficienter och broms- 
system. Med bromsningslängd förstås då den längd, som bilen glider med 
bromsarna så hårt tilldragna, att samtliga påverkade hjul samtidigt låsts. 
Vid bilar med 2-hjulsbromsar har den obetydliga rullningsfriktionen vid fram
hjulen försummats, varjämte antagits, att vikten på bakaxeln utgör 60 % av 
hela vikten. Den längd, som i verkligheten erfordras för att stanna en bil, är



Fig. 9. Bromsningslängder vid olika hastigheter för några olika värden på koefficienten.

större än vad tabellen angiver, enär bilen ju förflyttar sig en viss längd in
nan dels föraren hinner påverka bromsen, dels bromsen hinner låsa fast hju
len. Denna ökning i bromsningslängd är dock oberoende av beläggningen.

Tabell över bromsningslängder i m.

2-hj ul sbromsar 4-hjulsbromsar

Koefficient
(absolut)

Hastighet i km per tim. Hastighet i km per tim

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

0.1 (is) 6.6 26 .2 5 9 .2 1 0 3 .o 1 6 4 4 .o 1 5 .8 3 5 .5 6 1 .8 9 8 .5
0 ,2 3.3 1 3 .1 2 8 .5 5 1 .5 8 2 2.0 7 .9  ■ 1 7 .8 3 0 .9 4 9 .3
0 .3 2.2 8 .8 1 9 .6 3 4 .3 5 4 .4 1 .3 5 .2 1 1 .7 2 0 .5 3 2 .6
0.4 1.7 6.6 14 .3 2 5 .8 4 4 .o 1.0 4.o 8 .9 1 5 .5 2 4 .7
0 ,5 1.3 5.2 1 1 .7 2 0 .5 3 2 .6 0 .8 3 .2 7 .1 1 2 .3 1 9 .6
0 .6 1.1 4 .4 9 .8 1 7 .1 2 7 .2 0 .7 2 .5 5 .9 1 0 .3 1 6 .5
0 .7 0 .9 3 .7 8.4 1 4 .7 2 3 .4 0 .6 2 .3 5 .1 8 .8 1 4 .1
0 .8 0 .8 3 .3 7.1 1 0 .4 2 0 .5 0 .5 2 .0 4 .5 7 .8 1 2 .4

En grafisk framställning av bromsningslängderna för några typiska koef
ficienter återfinnes på fig. 9.

Inverkan på koefficienten av körhastigheten vid försöken.
Vid hastighetsökning minskas koefficienten i allmänhet. Denna minskning 

varierar inom det vid försöken använda hastighetsområdet (5—20 km.) från 
några få procent upp till 30 %, vid ett av tillfällena upp till nära 50 %. Minsk
ningen är vidare beroende av vägbanans tillstånd så tillvida, att minskningen 
vid fuktig och våt vägbana är betydligt mindre än vid torr. För närmare stu
dium av denna fråga hänvisas till bilaga A, tabell 9.



Minskningen synes i det stora hela vara oberoende av ringslaget.
För att utröna ändringen i koefficienten vid hastigheter större än 20 km. 

hava särskilda försök utförts, vilkas resultat föreligga i fig. 10. Av denna 
framgår tydligt, att koefficienten är störst vid de små hastigheterna och sjun
ker vid tilltagande hastighet, men att minskningen mellan 20 och 30 km. är 
så liten, att ytterligare sjunkning vid större hastighet än 30 km. synes uteslu
ten. Från praktisk synpunkt kan koefficienten anses hava uppnått ett konstant 
minimivärde redan vid 20 km.

En förklaring till koefficientens beroende av hastigheten har icke kunnat 
finnas.

Inverkan på koefficienten av ringslag.
Försöken utvisa genomgående högre koefficient för lågtrycksringar än för 

högtrycksringar. I bilaga A, tabell 8, är ökningen för lågtrycksringar uträk
nad för olika förhållanden beträffande hastighet och beläggning. Ökningen 
är i regel störst vid fuktig eller våt vägbana. För dylika vägbanor har ringar
nas inverkan grafiskt angivits i fig. 11.

Inverkan på koefficienten av beläggningens fuktighet och renhållning.
En beläggnings slirighet är i mycket hög grad beroende av des.s fuktighet. 

Försöken visa, att slirigheten är störst vid fuktig vägbana, mindre vid våt 
och minst vid torr. Olika beläggningar äro i olika grad känsliga för fuktig
hetens inverkan. Det är en känd sak, att vissa vägbanor, särskilt föga vat-

Fig. 10. Körhastighetens inverkan på släpfriktionskoefficienten.



Fig. 11. Grafisk jämförelse mellan koefficienter enhållna vid lågtrycksringar och vid högtrycksringar.

tenuppsugande vägbanor såsom asfalt, äro betydligt slirigare i början av ett 
regn, d. v. s. då vägbanan är fuktig, än sedan regnet fortsatt någon tid. En 
antaglig förklaring härtill är, att finfördelat material i form aV damm o. d., 
som betäckt den torra vägbanan, tillsammans med den först fallande fuktig
heten bildat ett ” såplager” ovanpå vägbanan. Så småningom spolas ” såplag- 
ret” bort av det fortsatta regnet. Detta förlopp har vid försöken motsvarats 
av först fuktig och sedan våt eller renspolad väg.

En vägbanas renhållning inverkar också, som sagt, på koefficienten. Då 
emellertid smuts är av varierande beskaffenhet och består av damm, jord, 
sand, spillning m. m. och inverkan av densamma likaledes i hög grad varierar, 
så kan smuts i det ena fallet höja och i andra sänka koefficienten. Det har vid 
försöken icke varit möjligt att objektivt avgöra, huruvida en viss vägbana 
bort klassificeras såsom fuktig eller våt. De erhållna värdena giva också 
vid handen, att förväxlingar härutinnan ägt rum. På denna grund hava vär
dena från fuktig och våt vägbana sammanslagits och dylika vägbanor ansetts 
tillhöra en grupp.

Jämförelse mellan olika beläggningar.

Från tabellen över koefficienterna framgår, att samtliga provade belägg
ningar ur slirighetssynpunkt äro i stort sett jämnställda.

Här nedan hava utförts tvenne klassificeringar av beläggningar från sli
righetssynpunkt, varvid i båda fallen den slirigaste eller, rättare sagt, minst 
sträva beläggningen nämnts först. Till grund för klassificeringarna hava 
lagts sådana försöksvärden på koefficienten, som erhållits under normala för
hållanden beträffande vägbanans tillstånd. Hänsyn har sålunda icke tagits 
till försök utförda vid rimfrost, snöslask o. d., enär därvid beläggningarna 
ovidkommande omständigheter inverkat.



Till grund för den första klassificeringen hava lagts medelvärden av koef
ficienter erhållna vid lågtrycksringar vid fuktig eller våt vägbana. Försöks- 
värdena vid lågtrycksringar äro nämligen talrikare och jämnare än vid hög
trycksringar, och koefficienterna äro lägst (slirigheten störst) vid fuktig 
eller våt vägbana.

Klassificering av beläggningar från slirighetssynpunkt; medelvärden av koef
ficienter vid lågtrycksringar vid fuktig eller våt vägbana utslagsgivande. 
Den minst sträva beläggningen nämnd först.

asfaltbetong ............................... 0,38
sandasfalt Alviksvägen . . . .  0,4i
cementbetong ........................ 0,4i
mjuk gjutasfalt .................... 0,43, siffran dock osäker
smågatsten ...........................  0,45
storgatsten .................................. 0,46
hård gjutasfalt ........................  0,55
sandasfalt Narvavägen etc. 0,55

Skillnaden mellan beläggningarna högst upp på listan är icke större än att
vid nya försök den inbördes ordningen dem emellan mycket väl kan bliva om
kastad.

För den andra klassificeringen har den absolut lägsta iakttagna koeffici
enten lagts till grund. Yid samtliga beläggningar hava de absolut lägsta koef
ficienterna iakttagits vid högtrycksringar. Där försök med högtrycksringar 
(H ) saknas, har försöket med lågtrycksringar (L ) lagts till grund, varvid 
dock koefficienten minskats med 10 % för att få en rättvis jämförelse med 
försök med högtrycksringar. (Se ovan: Inverkan på koefficienten av ring
slag). Samtliga absolut lägsta koefficienter härröra från försök vid fuktig 
eller våt vägbana. Detta är sålunda det tillstånd hos vägbanan, som bör vara 
utslagsgivande vid en jämförelse söm denna.

Klassificering av beläggningar från slirighetssynpunkt; absolut lägsta iakt
tagna koefficient utslagsgivande. Den minst sträva beläggningen nämnd först.

asfaltbetong ..........................  0,25 H
smågatsten ............................ 0,27 H
storgatsten ............................. 0,28 H
sandasfalt Alviksvägen .. 0,29 H
cementbetong ........................ 0,40 L , motsvarande c:a

0,36 H
mjuk gjutasfalt ................. 0,42 H *
hård gjutasfalt . . ............  0,51 L, motsvarande c:a

0,45 H  samt 
sandasfalt Narvavägen etc. 0,65 H

Mellan asfaltbetong, små- och storgatsten samt sandasfalt Alviksvägen är 
skillnaden hårfin, och det är icke uteslutet att förnyade prov komma att om
kasta den ovan angivna ordningen mellan nämnda beläggningar.

* För mjuk gjutasfalt föreligger vid fuktig eller våt vägbana och lågtrycksringar 
visserligen ett lågt värde av 0,28, som synbarligen härrör från en felaktighet vid upp
mätningen. Enär samtliga övriga värden för denna beläggning inbördes stämma väl 
överens, har hänsyn icke tagits till värdet 0,28 såsom absolut värde, endast till dess in
verkan på medeltalet.



Den första klassificeringen, som är grundad på medelvärden, torde böra 
tillmätas det största värdet.

Enligt den första klassificeringen synes cementbetongen, som visserligen 
kommit relativt högt upp på listan, vara ur slirighetssynpunkt den mest på
litliga av samtliga provade beläggningar, i det att skillnaden mellan medeltal,. 
0.4i, och det lägsta värdet, O.40, är mycket liten. Vid asfalt och gatsten är o 
variationerna betydligt större och ” svaga” eller farliga fläckar hava tydligen 
förekommit vid dessa beläggningar.

Av tabellen på sid. 137 framgår vidare, att snöslask inverkar lika mycket 
på en cementbetongbeläggning som på en sandasfaltbeläggning.

Vid torra beläggningar har smågatsten visat den lägsta koefficienten. Yid 
torr vägbana, i regel ren, var skillnaden mellan de olika beläggningarna rin
ga. Yid våta och fuktiga vägbanor, vilka i regel betecknats som smutsiga, 
hava differenserna däremot varit större, vilket givetvis sammanhänger med 
graden av fuktighet och renhet.
Inverkan av åldern hos beläggningar.

För små- och storgatsten har vid försöksplatser med olika ålder anmärk
ningsvärt lika resultat erhållits. Detta framgår för smågatsten ur en jämfö
relse mellan siffrorna i tabell 2. Beläggningarna på Strandvägen (Str) och 
Alviksvägen (A) äro relativt nya, resp. 1 och 2 år gamla, medan exempelvis 
beläggningen på Valhallavägen (Yn) är 10 å 15 år gammal. Någon väsent
lig skillnad förefinnes dock icke mellan de värden, som erhållits vid de ovan
nämnda gatorna. För gatstenens slirighet synes sålunda åldern vara utan 
större betydelse.

För asfaltbetong är likaledes överensstämmelsen mellan olika platser rätt 
god. De fåtaliga låga värdena från Drottningholmsvägen kunna möjligen 
bero på förekomsten av hästspillning. Enär de olika försöksplatserna äro un
gefär jämnåriga kan för asfaltbetong ingen slutsats dragas angående ålderns 
inverkan. För gjutasfalten på Karlavägen och Strandvägen bliva slutsatser
na desamma som för asfaltbetong.

Sandasfalten visar däremot den minsta överensstämmelsen mellan olika 
försöksplatser. Så uppvisar exempelvis den 1-åriga beläggningen på Tuss
mötesvägen c:a 40 % högre värden än den 2-åriga på Alviksvägen, under 
det att Tussmötesvägen ganska nära överensstämmer med Narvavägen, vars 
sandasfalt är c:a 12 år gammal.
Bromsningsförsök på is.

För att erhålla en kontroll på den använda metoden att med släpförsök ut
röna släpfriktionskoefficienten för beläggningar utfördes bromsningsförsök, 
varvid en i rörelse varande bil plötsligt bromsades, så att hjulen fastlåstes och 
bromsningslängden uppmättes. Sådana provningar kunde endast utföras på 
slät is, där risk för olyckshändelse var så gott som utesluten. Samtidigt med 
bromsningsförsöken uppmättes koefficienten på vanligt sätt genom släpförsök. 
Resultaten av släpförsöken på is äro angivna i bilaga A, tabell 7. Yid broms
ningsförsöken var isen överdragen med ett tunt lager rimfrost, temperaturen 
var minus 5°. Yid detta tillfälle erhöllos i medeltal följande koefficienter:

med högtrycksringar .................. 0.085
» lågtrycksringar .................. O.io

Korrektionen till absolut koefficient är så liten, att ovanstående relativtal 
kunna betraktas som absoluta. Yid ett föregående tillfälle hade under för öv
rigt lika isförhållanden, men temperaturen 0°, följande värden erhållits:



med högtrycksringar .................  O.io
» lågtrycksringar .................  O.13

Vid båda tillfällena erhöllos samma koefficient för hastigheter av 5—30 
km.; koefficienten för is syntes sålunda vara oberoende av hastigheten.

Vid bromsförsöket användes en större personbil, vikt 1,900 kg., med 4-hjuls- 
bromsar och lågtrycksringar (fig. 12). Försöksvärdena och de därvid uträk
nade koefficienterna framgå av följande tabell.

Tabell över bromsförsöik med personbil på is.

På mätaren avläst 
hastighet i km/tim

Verklig hastighet, efter 
korrektion, km/tim

Bromslängd medel
tal av 2 prov, m.

Koefficient utan 
korr.

Koefficient '(absolut) 
efter korr. med hän
syn till luftmotstån

det

20 19.1 18.5 0.077 0.0 7 7
3 0 28.7 38.6 0.083 0.079
3 5 33.5 5 3 .1 0 .0 8 2 0 .0 7 8
4 0 38,3 55.1 0 .1 04 0 .0 8 2
4 5 4 3 .0 66.7 0.108 0 .0 8  0
5 0 4 7 .8 7 9 .5 0.112 0.077
6 0 5 7 .5 102.5 0 .1 2 6 0.0 76

Medeltal 0.0 78
eller avrundat O.08

Luftmotståndet har beräknats efter formeln 
M =z Q.i v2. F; där M — motståndet i kg, v =  bilens hastighet i m/sek och

F — vindytan =  3.5 m2
Överensstämmelsen mellan det vid bromsningsförsöket erhållna värdet, O.os, 

och det vid släpförsöken samma dag erhållna värdet för lågtrycksringar, O.io, 
är överraskande god och ett gott bevis för den använda släpmetodens till
förlitlighet.

En jämförelse mellan de ovan angivna släpvärdena från försök vid olika 
temperatur, resp. minus 5° och 0°, giver vid handen, att koefficienten ökas då 
temperaturen stiger. Detta är ju också sannolikt, enär is vid högre tempera
tur torde vara mjukare än vid lägre och således vid högre temperatur det av 
den släpade bilen uträt
tade deformationsarbetet 
större. Skillnaden i ko
efficient för hög- och 
lågtrycksringar synes 
också minskas med fal
lande temperatur — hår
dare is — och redan vid 
minus 5° vara mycket 
litet, resp. 0,085 och 0,io.
Vid ännu lägre tempe
ratur är skillnaden san
nolikt ingen alls. Som 
ett medelvärde för släp- 
friktionskoefficient mel
lan luftgummiring och 
slät is (med slät is be
lagd beläggning) synes 
siffran 0,io lämplig. Fig. 12. BromsniDgsförsök på is.



Sammanfattning.

Samtliga provade beläggningar, smågatsten, storgatsten, asfaltbetong, sand
asfalt, gjutasfalt (dels ”mjuk” , dels ”hård” ) och cementbetong äro från sli
righetssynpunkt i stort sett jämnställda, dock att ”hård” gjutasfalt och visst 
slag av sandasfalt (Narvavägen och Tussmötesvägen) uppvisa något högre 
värden på släpfriktionskoeffieient, d. v. s. större strävhet eller mindre slirig
het, än de andra beläggningarna.

Det mindre goda rykte, som asfalt erhållit på grund av förment slirighet, 
torde huvudsakligen härröra från erfarenheter vid stampasfaltbeläggningar, 
vilka dock i Sverige finnas utförda endast på ett par gator. Utomlands, där 
stampasfalt förekommer i stor utsträckning, lära numera nyanläggningar 
av gator i allt större utsträckning utföras med såsom strävare ansedda be
läggningar, exempelvis hård gjutasfalt.* För asfaltbeläggningars slirighet 
synes sålunda asfaltens beskaffenhet spela en stor roll. De provade asfalt
beläggningarna hava dock, som sagt, från slirighetssynpunkt visat sig unge
fär jämnställda med andra provade beläggningar.

Gatu- och vägbeläggningars slirighet är i hög grad beroende av väderleks
förhållanden och graden av beläggningens renhet. Yid torr vägbana är sträv
heten störst. Den minskas väsentligt vid fuktig eller våt vägbana (ett undan
tag har dock observerats för sandasfaltbeläggningen på Narvavägen och Tuss
mötesvägen). Enär de gator och vägar i och omkring Stockholm, där prov
ningarna ägt rum, varit ganska väl rengjorda, har inverkan på slirighetsgra- 
den av renhet icke kunnat utrönas i så hög grad, att ett uttalande därom kan 
göras. Bemärkas bör dock, att provningarna äro utförda under dels varie
rande nederbördsförhållanden, dels olika årstider (temperaturer) under de 
för Stockholm vanliga förhållandena beträffande renhållning. Enär det icke 
är känt eller ens sannolikt, att gatu- och vägrenhållningen annorstädes i 
Sverige skulle nämnvärt avvika från den i Stockholm, torde resultaten av 
försöken äga allmän giltighet för vårt lands vidkommande.

I fråga om fuktighetens inflytande på slirigheten synes fuktigheten inverka 
mindre ogynnsamt på beläggningar av gatsten, cementbetong o. d. än på 
asfaltbeläggningar. Beläggningar av gatsten, cementbetong och andra liknan
de beläggningar, som jämförelsevis lätt absorbera vatten, torka nämligen upp 
ganska hastigt, under det att asfaltbeläggningar, vilka äro relativt täta och 
s. a. s. ” slå ifrån sig” vatten, bibehålla en våt yta en ganska lång stund efter 
ett regns upphörande, såvida de ej äro utsatta för solstrålning. Vid obetydlig 
eller vid långsamt fallande nederbörd, såsom dimma, torde fuktigheten upp
sugas i högre grad aV en beläggning av gatsten än av en asfaltbeläggning. 
Gatstensbeläggningen övergår sålunda snabbare än asfaltbeläggningen från 
fuktigt eller vått tillstånd till torrt tillstånd med åtföljande större strävhet hos 
vägbanan. Enär emellertid strävheten även vid fuktig eller våt vägbana är 
ungefär lika stor för samtliga provade beläggningar och dessutom från trafik
säkerhetssynpunkt tillsynes betryggande, torde ovannämnda fördel för gat
sten, cementbetong och liknande beläggningar ej få tillmätas alltför stort 
värde.

* Den relativt stora glattheten hos stampasfalt, särskilt fuktig sådan, kan förklaras 
såsom beroende på den mjuka bergart (kalksten), som utgör huvuddelen av stamp- 
asfaltmassan. Enligt utomlands nyligen utförda undersökningar är dock glattheten 
hos stampasfalt icke så stor som ofta påstås, varjämte glattheten (vid fuktig belägg
ning) i huvudsak är att tillskriva mindre god renhållning.



Snösörja o. d. på en beläggning synes inverka i stort sett lika vid samtliga 
beläggningar. Beläggningar överdragna med rimfrost eller täckta med till- 
körd snö o. d. äro, oberoende av beläggningens art, från slirighetssynpunkt 
att anse som gränsande till is eller rent av som is.

Stockholm i februari 1928.



Bilaga A.
TABELLER ÖVER FÖRSÖKSVÄRDEN PÅ SLÄPFRIKTIONSKOEFFICIENTER FÖR

OLIKA BELÄGGNINGAR*
Tabell 1. S m å g a t s t e n .

________ Släpfriktionskoefficient.

H ö g t r y c k s r i n g a r L å g t r y c k s r i n g a r

Vägbanans tillstånd Hastighet i km/tim. Hastighet i km/tim.

5 10 20 5 10 20

Torr, smutsig................... 0.38 Vn 0.53 D 0.41 Vn 0.72 Str _  — 0 63 Str
0.47 Vn ------ 0.49 Vn 0.61 Str — — 0.62 Str
0.42 Vn _  — 0.5 o Vn 0.45 Vn ------ 0.6o Vn
0.56 Vn ------ 0.61 Str 0.62 Vn ------ ------
0.60 Vn ------ 0.5 7 Str 0.71 D 0.63 D 0.69 D
0.61 Vn ------ 0.54 D 0.70 Vs 0.7 o Vn 0.75 Vn
0.60 Str ------- ------ 0.8 0 Vn ------ 0.65 Vs
0.6 3 Str ------ ------ 0.7 8 Str 0.77 Str ------
0.59 Str __ _ ------ 0.72 Str 0.73 Str 0.61 Str
0.58 D ------ ------ 0.69 H 0.67 H 0.69 H
0.68 H 0.56 H 0.55 H ------ ------ ------

Medelvärde 0.56 0.54 0.53 0.68 0.70 0.65
Fuktig, smutsig............... 0.31 D 0.38 D 0.41 D 0.45 D 0.46 D 0.45 D

0.44 D 0.41 D 0.41 D 0.54 Vn 0.43 Vn 0.3 6 Vn
0.47 H 0.43 H 0.43 H 0.46 Str 0.55 Vn 0.48 Vn
0.54 H — — _  — 0.50 Str 0.4 6 Str 0.3 6 Vn

0.47 Str 0.43 Str 0.4o Vn
_ _ _ _ _  _ 0.47 Str 0.46 Str 0.4 5 Str
_ _ _ — — — 0.52 H 0.4 7 Str 0.39 Str
------- ------ ------ ------ ------ 0.47 Str

Medelvärde 0.44 0.41 0.42 0.49 0.46 0.42
Rimfrost (I sammanfatt

ningen ej medtaget ------ ------- ------ 0.4 7 0.45 0.47
vid jämförelsen) 0.43

Medelvärde 0.47 0.45 0.45
Våt, smutsig................... 0.45 D 0.40 Vn

0.47 A 0.4o A 0.3 5 A —  — ------ ------
0.45 Vn 0.46 Vn 0.2 7 Str 0.63 Vn 0.60 Vn 0.59 Vn
0.44 Vn 0.44 Str 0.39 Vn 0.6 o Vn 0.63 Vs 0.54 Str
0.44 Str 0.44 Vs 0.35 Str ------ 0.61 Str 0.51 Str
0.34 Ha 0.44 Vn 0.29 D 0.64 Str 0.54 Str 0.36 D
0.42 Str 0.46 Str ------ 0.58 Str 0.43 D ------
0.44 Vs 0.36 D ------ 0.54 D ------ ------
0.49 Vn
0.50 Str
0.49 Str

Medelvärde 0.45 0.42 0.83 0.60 0.56 0.50
Fuktig, efter snöfall, snö

delvis kvarliggande,
(ej medtaget i samman 0.34 H 0.39 H 0.23 H
fattningen vid jäm 0.43 H 0.39 H 0.23 H
förelsen) 0.3 o H 0.39 H 0.32 H

Medelvärde 0.39 0.39 0.26
Sammanfattning:

(Siffror inom parentes
angiva antalet försöks
värden, ur vilka me
delvärdet erhållits)

Torr.................................... 0.56 (11) 0.54 (2) 0.53 (7) 0.6 8 (10) 0.70 (5) 0.65 (8)
Fuktig eller våt ........... 0.45 (15) 0.42 (11) 0.3 5 (8) 0.5 4 (12) 0.51 (12) 0.45 (12)

* De angivna koefficienterna äro relativa, d. v. s. icke korrigerade för minsk
ningen i bakaxeltrycket vid släpförsöken. Beträffande korrektion för erhållande av 
absoluta koefficienter, se tabellen, sid. 9.



S t o r g a t s t e n , s l i t e n .

Släpfriktionskoefficient.

H ö g t r y c k s r i n g a r L å g t r y c k s r i n g a r

Vägbanans tillstånd Hastighet i km/tim. Hastighet i km/tim.

5 10 20 5 ! 10 20

Torr, ren............................ 0.73 Ks 0.75 Ks 0.5 8 Ys

0.72 Str 0.6 8 Str 0.73 Ks

Medelvärde ---- ---- ---- 0.72 0.72 0.65

Torr, smutsig................... 0.6 0 Kn _ _ 0.6 0 Str 0.76 Str 0.74 Str 0.74 Str

0.58 Kn ------ 0.66 Str 0.84 Str ---- 0.71 Str

0.61 Str ------ ------ 0.6 7 Ks ------ 0.62 Ks

0.64 Str ------ 0.65 Ks ------ 0.63 Ks

0.71 Str ------ ------ 0.69 Kn ------ 0.69 Kn

Medelvärde 0.68 ------ 0.68 0.72 0.74 0.68

Fuktig, ren....................... 0.3 o Kn _ _ _ _ 0.5 6 Ks 0.49 Ks 0.3 6 Ks

0.53 Str 0.5 6 Str ----
Medelvärde 0.55 0.58 ------

Våt, smutsig ................... 0.43 Ks 0.3 7 Str 0.2 8 Str 0.6 7 Kn 0.65 Kn 0.56 Kn

0.45 Kn 0.4 o Ks ---- 0.69 Str 0.6 3 Str 0.52 Str

0.43 Str 0.47 J

Medelvärde 0.44 0.41 0.28 0.68 0.64 0.54

Sammanfattning:

(Siffror inom parentes
angiva antalet försöks
värden, ur vilka me
delvärdet erhållits)

Torr, smutsig och ren... 0.63 (5) ---- 0.6 3 (5) 0.72 (7) 0.72 (3) 0.6 7 (7)

Fuktig eller våt .......... 0.4o (2) 0.41 (3) 0.2 8 (1) 0.61 (4) 0.5 8 (4) 0.4 6 (3)



Asfaltbetong med ytbehandling. 

Släpfriktionskoeffieient.

H ö g t r y c k s r i n g a r L å g t r y c k s r i n g a r

Vägbanans tillstånd Hastighet i km/tim. Hastighet i km/tim.

5 10 20 5 10 20

Torr, ren............................ 0.70 Vn 0.61 Vn 0.61 Vn
------ ------ --- ---- 0.72 Vn ----

Medelvärde 0.70 0.66 0.61

Torr, smutsig................... 0.6 5 Vn ------ 0.5 8 Vn 0.70 Vn 0.68 D 0.59 Vn

0.58 J 0.56 J 0.45 J 0.70 D — 0.57 D

0.63 J 0.68 J 0.49 J 0.8 0 D — ----
0.73 D 0.69 D 0.47 J

------ ---- 0.65 D

Medelvärde 0.65 0.62 0.53 0.78 0.68 0.58

Fuktig, smutsig............... 0.62 D 0.50 D 0.46 D 0.68 Vn 0.62 Vn ----

0.52 D 0.55 D 0.33 D

0.64 D 0.51 D 0.31 I)

Medelvärde 0.62 0.50 0.46 0.61 0.56 0.32

Våt, smutsig ................... 0.53 Vn 0.69 Vn 0.48 Vn

0.6 5 Vn 0.34 D 0.2 5 D 0.63 D (0.76 Vn*) 0.3 8 D

0.53 D 0.55 I) ----

Medelvärde 0.57 0.52 0.25 0.63 0.55 0.43

Sammanfattning:

(Siffror inom parentes
angiva antalet försöks
värden, ur vilka medel
värdet erhållits)

Torr, alla slag ............... 0.6 5 (4) 0.62 (3) 0.53 (5) 0.73 (4) 0.6 7 (3) 0.58 (3)

Fuktig eller våt, alla slag 0.5 8 (3) 0.51 (3) 0.3 6 (2) 0.62 (4) 0.5 6 (4) 0.3 8 (4)

* kasseras.



G j u t a s f a l t .

Släpfriktionskoefficient.

Vägbanans tillstånd

H ö g t r y c k s r i n g a r L å g t r y c k s r i n g a r

Hastighet i km/tim. Hastighet i km/tim.

5 10 20 5 10 20

Gjutasfalt9 mj uk.
Torr, ren............................ 0.70 Str 

0.76 Str 

0.71 Kn

----- 0.61 Str 

0.65 Kn

0.76 Kn 

0.83 Str 

0.72 Str 

0.75 Kn 

0.83 Str

0.6 8 Str

0.71 Kn 

0.75 Str

0.71 Kn 

0.75 Str

0.73 Kn 

0.69 Str

Medelvärde 

Fuktig, ren.......................

0.72

0.52 Str 0.51 Str

0.63

0.42 Str

0.78

0.53 Kn

0.49 Str 

0.50 Str

0.71

0.3 8 Kn

0.45 Str 

0.45 Str

0.72

0.2 8 Kn

Våt, ren ............................

Medelvärde 

Våt, smutsig................... 0.53 Kn 

0.54 Kn 

0.5 6 Kn 

0.6o Kn

0.56 K ------

0.50

0.5 7 Kil

0.45

0.5 9 Kn 0.58 Kn

Medelvärde

Gjutasfalty hård.
Våt, i början av snöfall

0.55

0.57 He 

0.57 He 

0.6 7 He

0.56 He 

0.5 6 He 

0.5 6 He

0.59 He 

0.51 He 

0.5 6 He

Medelvärde

Sammanfattning:
(Siffror inom parentes 
angiva antalet försöks 
värden ur vilka medel
värdet är taget).

Torr.................................... 0.72 (3) 

0.5 5 (5) 0.53 (2)

0.63 (2) 

0.42 (1)

0.60

0.78 (5) 

0.56 (7)

0.56

0.71 (3) 

0.51 (7)

0.55

0.72 (4) 

O.bo (5)Fuktig eller våt, alla slag



S a n d a s f a l t .

Släpfriktionskoefficient.

H ö g t r y c k s r i n g a r L å g t r y c k s r i n g a r

Vägbanans tillstånd Hastighet i km/tim. Hastighet i km/tim.

5 10 20 5 10 20

Alviksvägen:
Torr, något........................ ------ 0.67 0.60 0.69 0.60 0.61
smutsig ............................ 0.71 0.67 0.5 8

Medelvärde 
Fuktig, något................... 0.36 0.29 0.36

0.70
0.56

0.64
0.54

0.60

smutsig ............................ 0.44
Medelvärde 

Våt, ren............................
0.40
0.34 0.30 0.29 0.58 0.5 0 0.3 7
0.43 0.53 0.45

Medelvärde 0.89 0.80 0.29 0.58 0.52 0.41
Sammanfattning:

(Siffror inom parentes 
angiva antalet försöks- 
värdeu, ur vilka medel
värdena tagits)

Torr.................................... ---- 0.6 7 (1) 0.60 (1) 0.7 0 (2) 0.6 4 (2) 0.6o (2)
Fuktig eller våt ........... 0.3 9 (4) 0.3 o (2) 0.33 (2) 0.5 7 (2) 0.52 (3) 0.41 (2)
Narvavägen och Tussmö- 

tesvägen:
Torr, ren ........................ 0.76 T 0.78 T 0.71 T 0-7 7 T 0.73 T 0.62 T

Torr, smutsig................... 0.56 N — — 0.63 N 0.80 N _ _ 0.68 N
0.63 N

Medelvärde 
Våt, ren ............................

0.60
0.6 5 T 0.82 T 0.76 T 0.62 T

0.76 T 0.63 T ------
Medelvärde 

Våt, smutsig ................... 0.62 N ---- 0.65 N

0.79
0.78 N

0.70
0.72 N

0.62
0.68 N

Våt, snösörja (ej med 0.26 T 0.2 2 T 0.2 5 T
taget i sammanfattnin 0.2 6 T 0.26 T 0.22 T
gen eller vid jämförel ------ ---- ---- 0.32 T 0.32 T 0.23 T
sen) .................................... 0.3 6 T

Medelvärde 0.28 0.27 0.26
Sammanfattning:

(Siffror inom parentes 
angiva antalet försöks
värden, ur vilka medel
värdena tagits)

Torr.................................... 0.6 5 (3) 0.78 (1) ! 0.67 (2) 0.79 (2) 0.73 (1) 0.6 5 (2)
Våt .................................... 0.6 4 (2) ------ 0.6 5 ( l ) 0.79 (3) 0.70 (3) 0.6 5 (2) ,



C e m e n t b e t o n g .

Släpfriktionskoeffieient.

H ö g t r y c k s r i n g a r L å g t r y c k s r i n g a r

Vägbanans tillstånd Hastighet i km/tim. Hastighet i km/tim.

5 1 0 2 0 5 1 0 2 0

Torr, ren............................ 0.65 H 0.58 J 0.61 J 0.71 H 0.70 H 0.6 o H

0.65 H 0.62 0.63

Medelvärde 0.63 0.02 0.61 0.71 0.66 0.62

Fuktig, ren....................... 0.39 H 0.46 H 0.6 o H 0.56 H 0.41 H

0.51 H

Medelvärde 0.56 0.56 0.41

Våt .................................... 0.5 2 0.45 0.40

0.45 0.4 0 

0.44

Medelvärde 0.52 0.45 041

Snösörja (ej medtaget i 
sammanfattningen el
ler vid jämförelsen)... 0.2 3 

0.2 5 

0.23

0.2 6 

0.19 

0.25

0.19

0.2 0

Medelvärde — — ------ 0.24 0.23 0.20

För 30 km/tim. och bal
longringar erhölls här 
koefficienten =  0.19, 
medelvärde av två 
värden.

Sammanfattning:
(Siffror inom parentes 
angiva antalet försöks
värden, ur vilka me
delvärdet beräknats)

Torr.................................... 0.65 (1 )  

0.39 (1 )

0.62 (2 )  

0.46 (1 )

0.61 (1) 0.71 (1) 

0.54 (3)

0.6 6 (2 )  

0.49 (3)

0.62 (2 )  

0.41 (4)Fuktig eller våt ...........



I s .

Släpfriktionskoefficient.

Isens tillstånd under för
söket. Temperatur.

H ö g t r y c k s r i n g a r L å g t r y  e k s  r i n g a r

Hastighet i km/tim. Hastighet i km/tim.

5 10 20 30 5 10 i 20 30

Rimfrost,
temp. 4- 0° ............................ O.n 0.1 o O.io 0.09 0 .1 6 0 .1 4 0.15 0 .1 4

O.io 0.08 O.io — 0.12 0 .1 3 0 .1 3 —
— O.io 0 .1 3 — 0 .1 4 0 .1 4 O.io —

0 .1 4 —

Medelvärde O.i o 0.09 O.ii 0.09 0 .1 4 0 .1 4 0 .1 3 0 .1 4

Rimfrost.
temp. — 5° ............................ 0.08 O.io 0.08 0.08 0.09 0 .0 6 0.09 0.12

Tabell 8.

Ringarnas inverlcan på släpfriMionslcoefficienten.

B e l ä g g n i n g

Procentuell 
gång från

ökning av koefficienten vid över- 
högtrycksringar till lågtrycksringar 

(ballongringar)

5 km/tim 20 km/tim

torr
luktig eller 

våt torr
fuktig eller 

våt i

Småeratsten............................................................. 22 20 23

6

29o ....................................................................................

Storgatsten ............................................................. 14 52 i (*54)

6Asfaltbetong ......................................................... 11 7 10o ..............................................................................

Gjutasfalt ............................................................. 8 2 14 19

Sandasfalt A ......................................................... 46 24

» N, T ..................................................... 22 _ _  i

Cementbetong......................................................... 10 39 _ _



Hastighetens inverkan på släpfriJctionsJcoefficienten.

Procentuell minskning av koefficienten vid has-
tighetsökning från 5 till 20 km/tim.

Högtrycksringar Lågtrycksringar

Torr väg Fuktig eller Torr väg Fuktig eller
bana våt vägbana bana våt vägbana

0//o % % %

Smågatsten............................................................. 5 22 4 17
Storgatsten ............................................................. 0 30 7 25
Asfaltbetong ......................................................... 19 38 20 39
Gjutasfalt................................................................. 12 24 8 11
Sandasfalt A ......................................................... — 15 14 28

N och T ............................................ — — 18 18
Cementbetong......................................................... 6 — 13 24
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