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Friktionsmätning av vinterväglag 

1 Orientering 
 
Allmänt 

De krav som Vägverket ställer på väglaget vintertid omfattar bland annat 
specificerade krav på friktionstalet. Denna metodbeskrivning avser frik-
tionsbestämning på vinterväglag genom mätning av retardation vid maxi-
mal  bromsning av en personbil med relativt billig fordonsmonterad mätut-
rustning. Personbilen ska vara försedd med  ABS-bromsar och odubbade  
vinterdäck. Resultatet av mätningarna kommer att ha god överensstäm-
melse med mer avancerad utrustning som friktionsmätvagn BV11, frik-
tionsmätvagn BV14 eller SAAB Friction Tester efter att ha kalibrerats 
mot dessa.  
 
Mätutrustning 
Det finns olika typer av fordonsmonterad retardationsmätutrustning som 
kan användas för denna enklare form av friktionsbestämning. 

En utrustning som nämns i denna metodbeskrivning mäter medelretarda-
tionen genom  mätning av hastigheten omedelbart före och efter broms-
ningen samt tiden däremellan då bromsljuset är tänt. Hastigheten beräknas 
ur vägmätpulser från en till hastighetsmätaren kopplad pulsgivare och 
klocktidpulser. Genom att beräkna skillnaden mellan de två hastighetsvär-
dena och dividera med bromstiden erhålles medelretardationen.  

En annan utrustning innehåller en elektronisk accelerometer och registre-
rar medelretardationen  under tiden från 0,5 s till 1,5-3,5 s efter det att re-
tardationen uppnått ett visst minimivärde inställbart mellan 0,5-2  m/s2.   

                       Resultaten är om bromsningen utförs korrekt inbördes fullt jämförbara 
men bara accelerometerutrustningen medger automatisk dokumentation 
av att så varit fallet.   

  
Däck 

Däcktypen, däckfabrikatet och förslitning av däckmönster inverkar på re-
sultatet. 

Med vinterdäck erhålls normalt högst friktion på vinterväglag. På våt as-
faltbetong ger däremot sommardäck högst värden. Skillnader mellan olika 
däckfabrikat kan vara stor. Skillnader i friktion upp till cirka 0,15 kan fö-
rekomma (viktigt att kalibrera mot vedertagen friktionsmätutrustning). 
För att efterlikna mätning med vedertagen friktionsmätutrustning så 
mycket som möjligt har odubbade vinterdäck föreskrivits. 
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2 Begrepp och definitioner 
Mätfordon 
Fordon som uppfyller kraven i denna metodbeskrivning och som kontrol-
leras kontinuerligt under säsongen. 

Bromstid 
Den tid som mätfordonets förare påverkar bromspedalen så att bromslju-
set är tänt eller tiden räknat från 0,5 s efter det att retardationen överstigit 
ett visst gränsvärde som får vara mellan 0,5 och  2 m/s2. Värden under 2 
användes när friktionen inte medger så hög retardation. 

Vedertagen friktionsmätutrustning 
Med detta begrepp avses följande utrustningar; friktionsmätvagn BV11, 
friktionsmätvagn BV14 och SAAB Friction Tester. För mätning av frik-
tion på vinterväglag  skall  de vara  försedda med  mätdäck av typ  Trelle-
borg Unitester, Saab Aero eller  Skiddometer BV11. Samtliga däck till-
verkas av Trelleborg. Dessa däck som även används vid  friktionsmätning 
på  flygfälts rullbanor skall ha ringtrycket 700 kPa. 

Friktionstal    (friktionskoefficient) 
Definitionen för en vägbanas friktionstal är  friktionskraften mellan ett re-
ferensdäck och vägbanan dividerad med aktuell referenshjullast. Vid max-
imal bromsning av ett fordon  gäller att utnyttjad friktionskraft är fordo-
nets massa gånger retardationen och normalkraften är lika med fordonets 
tyngd ( massa gånger tyngdacceleration). 

 Friktionstalet  för kombinationen fordon-vägbana är  medelretardationen 
dividerad med  tyngdaccelerationen (9,81 m/s2). 

 

3 Utrustning 
 Krav på mätfordon 

 Krav på mätfordonet för mätning enligt denna metodbeskrivning. 

−  Fordonet ska vara utrustat med ABS-bromsar. Bromsarna ska vara i 
fullgott skick. 

−  Mätfordonet ska vara utrustat med någon av följande utrustningar 
1)Digislope, som är en fordonsmonterad tilläggsutrustning till Digi- 
   trip, Coralba C-µ och Coralba C-µ/3. 
2)Vericom VC2000 PC  
3)Annan utrustning som har dokumenterat likvärdiga mätnings-  
   prestanda som ovanstående utrustningar. 
 

−  Odubbade  vinterdäck i gott skick ska användas. Deras kondition ska 
kontrolleras kontinuerligt under mätningssäsongen. Mönsterdjupet ska 
vara minst 5 mm. Lufttrycket ska vara korrekt enligt fordonets instruk-
tionsbok.  
Vid mätning får mätfordonets vikt inte avvika avsevärt från den vikt 
som den hade vid senaste kalibreringstillfället (max 200kg per axel) 
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4  Kalibrering 
Mätfordonet ska kalibreras minst en gång om året, gärna vid säsongsstart. 
Kalibreringen ska ske mot någon av följande referensutrustningar; BV14, 
BV11 eller SAAB Friction Tester. Vid kalibreringen bestäms vilka kor-
rektionsfaktorer  som skall användas på  representativa is och snöväglag. 
Kalibrering ska utföras vid olika friktionstal på såväl is som packad 
snö.Varje väglagstyp skall minst representeras av friktionstal  mellan 0,15 
och 0,25 samt mellan 0,25 och 0,35  mätt med referensutrustningen.  

Tillvägagångssätt vid kalibrering: 
 
-   markera den sträcka där friktionsmätningen ska ske, sträckan ska  
    vara så lång och med homogen representativ yta att mätning kan   
    ske enligt kapitel 5. 

−  bestäm friktionstalet för sträckan med minst 3 bromsningar med det 
mätfordon som ska kalibreras från en hastighet av 70 +/- 20 km/h. Det-
ta kan ske genom repeterade bromsningar på en kortare sträcka eller 
genom successiva bromsningar på en längre sträcka så tätt som möjligt. 

−  bestäm friktionstalet för sträckan med hjälp av BV14, BV11 eller 
SAAB Friction Tester försedda med referens mätdäck Trelleborg Uni-
tester, Saab Aero eller skiddometerBV11. Det är viktigt att mäthjulen 
går i samma spår som de mätfordon som skall kalibreras. Med BV11 
eller Saab Friction Tester måste mätningar göras i båda hjulspåren. 
Mätning skall ske  två gånger i  resp hjulspår dvs sammanlagt fyra mät-
ningar för dessa mätutrustningar. Med BV14 räcker det med två. 

−  bestäm åter friktionstalet för sträckan med minst 3 bromsningar med 
det mätfordon som ska kalibreras från en hastighet av 70 +/- 20 km/h. 
Detta kan ske genom repeterade bromsningar på en kortare sträcka el-
ler genom successiva bromsningar på en längre sträcka så tätt som 
möjligt.  

−  beräkna medelvärdet av mätningarna för mätfordon resp referensmätut-
rustning. 

−  beräkna mätfordonets korrektionsfaktor(er) med hjälp av erhållna re-
sultat. 
( Korrektionsfaktorn kan vara olika på olika väglag). 

 
Kalibrering dokumenteras enligt bilaga 1. 

 

5 Mätning 
Mätning av friktion ska utföras enligt följande instruktion. Undvik platser 
som innebär kraftigt med- eller motlut. Det måste också vara möjligt att 
utföra bromsningen helt på en yta som är representativ för det väglag man 
vill kontrollera. 

1 Förbered utrustningen för friktionsmätning 
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2 Kontrollera att friktionsmätningen kan utföras på ett trafiksäkert sätt. 
Provet får inte medföra fara eller olägenhet för någon trafikant på el-
ler vid sidan av vägen. 

3 Anpassa hastigheten. Hastigheten vid mätningens början ska vara den 
högsta tillåtna eller så hög att en bromstid av minst 2 sekunder er-
hålls. Längre bromstider ger säkrare värden. 

4 Placera fordonet i rätt sidoläge. 

5 Kontrollera att friktionsmätningen fortfarande kan utföras på ett tra-
fiksäkert sätt. 

6 Frikoppla minst en sekund före bromsansättningen (säg ett-tusenett 
med normal talhastighet). 

7 Ansätt bromsen så snabbt som möjligt till maximal verkan. ABS-
systemet ska då reglera inbromsningen, vilket hörs och normalt även 
känns som en vibration i bromspedalen. 

8 Håll bromsen fullt ansatt i minst 2 sekunder. Längre mättid ger säkra-
re värde. Under denna tid får fordonet inte stanna. Med Vericom eller 
annan accelerometerutrustning måste bromstiden vara minst lika lång 
som inställd tid för medelvärdesbildning plus 1 sekund. Vid  3 sekun-
ders tid för medelvärdesbildning måste således tiden för full bromsan-
sättning vara minst 4 sekunder.  

9 Släpp bromspedalen så snabbt som möjligt. Detta gäller ej vid mät-
ning med Vericomutrustning. 

10 Låt mätfordonet frirulla tills det att instrumentet visar det uppmätta 
värdet för friktionstalet. För Vericom visas både maximalvärde och 
medelvärde. 
Det är medelvärdet som ska redovisas som ytans friktionsvärde. 

11 Notera värdet eller värdena enligt bilaga 2 eller motsvarande. 

6 Kvalitetssäkring 
Kalibreringar ska dokumenteras enligt bilaga 1. Informationen ska finnas 
tillgänglig i mätfordonet. 
 
Mätresultat dokumenteras enligt bilaga 2 eller motsvarande. 

Med Vericomutrustningen kan mätresultat överföras till en PC och däref-
ter till en diskett för arkivering för eventuell senare verifiering av att mät-
ningen varit korrekt utförd.  

 



 

   

 

 

                                Bilaga 1 
Protokoll för kalibrering av mätfordon 

Plats:… … … … … … … … … … … … … ..Datum:… … … … … … … … . 

Mätfordon: A 
Fabrikat, typ, årsmodell… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Registreringsnummer: … … … … … …                       

Däckfabrikat och typbeteckning:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

Däckstorlek , last, och hastighetsindex: … … … … … … … … . 

Ringtryck,kpa : Fram… … …   Bak… … … . 

Mönsterdjup i mm:… … …  Bromsfunktion: OK?… … …   Last inkl. förare:… … … kg 

Referensfriktionsmätutrustning:  B  

Typ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

Ägare:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Referensdäck, typ:… … … … … … … … … … … . Mönsterdjup:… … mm 

 

Väglagsbeskrivning 

Luft- 

temp 

Friktionstal 

Medelvärden för mät- 
fordon och 
ref.mätutrustning 

Korrektions-  

faktor 

      A      B        B/A 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

Noteringar: 

 

Fordonsförare: Protokollförare: 

                 

     

 



   

  

     Bilaga 2 
Protokoll för friktionsmätning  

  

Datum Tid Plats Väglagsbeskrivning Luft-
temp 

Frik-
tion 

Max 

Frik-
tion 

Medel 

Korr.-
faktor 

Frik-
tion 
max 

korr 

Frik-
tion 
medel 

korr 

 


