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Förord 
Det finns ett stort intresse, nationellt och internationellt, av att kunna använda 
VTI:s PFT (Portable Friction Tester) för att mäta friktionen på vägmarkeringsytor. 
I denna rapport har PFT:s prestanda som friktionsmätare för vägmarkeringsytor 
utretts och PFT har jämförts med det alternativa, idag vanligen använda, 
pendelinstrumentet SRT (Skid Resistance Tester). Utvärderingen utfördes under 
tiden 1999-04-01 till 2000-05-31. 

Uppdraget har finansierats av Vägverkets huvudkontor i Borlänge där 
kontaktpersonen har varit Carl-Henrik Ulegård. Projektledare på VTI har varit 
Henrik Åström. Friktionsmätningar med PFT och pendelinstrument har utförts i 
VTI:s laboratorium av Romuald Banek, Jerry Wallh och Sven-Åke Lindén. 
Fältmätningar har gjorts av Sven-Åke Lindén och Lars-Gunnar Stadler. Lars-
Gunnar Stadler har även gjort de statistiska analyserna av fältmätningsdata.  
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Utvärdering av PFT som friktionsmätare för vägmarkeringsytor 
av Henrik Åström 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Lnköping 
 
 
 
Sammanfattning 
Denna rapport redovisar prestanda och mätnoggrannhet för VTI:s portabla 
friktionsmätare PFT (Portable Friction tester) samt en sammanfattning av 
nygjorda och äldre jämförelser mellan PFT och det vanligen använda 
pendelinstrumentet (Skid Restistance Tester, SRT eller British Pendulum). 

Undersökningen är fokuserad kring mätning av vägmarkeringsytor. Både PFT 
och SRT kan användas på vägmarkeringar men SRT är krånglig att hantera och 
långsam och är mer att betrakta som ett labbinstrument än ett instrument för 
fältmätningar. PFT är däremot enkel att hantera, mäter snabbt, lämpar sig väl för 
mätningar i fält och kan, till skillnad från SRT, mäta på profilerade markeringar. 
SRT är dock internationellt vedertaget och har stor spridning. 

Repeterbarheten för PFT är god och mätnoggrannheten är ca ±0,05 enheter 
med hänsyn taget till operatörsberoende och inverkan av olika exemplar av 
mätdäcket. 

PFT:s friktionstal kan generellt översättas till ett SRT värde med hyfsad 
noggrannhet. Plana, nyligen lagda vägmarkeringsytor kan dock, i vissa fall, ge ett 
friktionstal från PFT som inte på ett helt korrekt sett kan räknas om till SRT 
värden. Detta kan bero på instrumentens skilda mätprinciper som ger stor skillnad 
i bl.a. glidhastighet i kontaktytan. Pendeln påverkas därför mycket starkare av 
vattnet på mätytan än PFT. 
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1 Inledning 
VTI har under de senaste 20 åren arbetat med att utveckla en portabel 
friktionsmätare. Efter hand har huvuduppgiften för friktionsmätaren blivit 
mätning av friktion på vägmarkeringar eftersom den där har visat sin styrka. 

Det vanligast förekommande instrumentet för att bestämma friktionen på en 
begränsad yta är pendelinstrumentet, hädanefter refererat till som SRT (Skid 
Resistance Tester). SRT kan även användas på vägmarkeringar men är krånglig 
att hantera och långsam och är mer att betrakta som ett labbinstrument än ett 
instrument för fältmätningar. Den portabla friktionsmätare som VTI har utvecklat, 
PFT (Portable Friction Tester) är enkel att hantera, snabb och lämpar sig väl för 
mätningar i fält. PFT beskrivs lite närmare i kapitel 3, SRT finns noga beskriven i 
ett flertal dokument, se t.ex. (ASTM, 1993; CEN, 1997a; CEN, 1997b; Giles, 
Sabey & Cardew, 1964; RRL, 1969) och ägnas därför inget utrymme i denna 
rapport. En figur av SRT finns dock i bilaga 1. 

Under de gångna åren har VTI gjort många mätningar i fält och i labbmiljö 
med PFT för att utveckla och prova mätutrustningen. Konstruktionen har 
fortlöpande förbättrats och kan nu anses vara väl genomarbetad, pålitlig och 
användarvänlig. PFT används i ett pågående projekt (Lundkvist, 1998) för att 
mäta friktionen i ett provfält med 39 olika vägmarkeringar i Dalarna och 
Värmland. En uppgift som skulle ha varit mycket tidskrävande och svår att 
genomföra med SRT 

PFT har stora möjligheter att underlätta utvärderingen av friktionen på 
vägmarkeringar. För att visa att PFT är ett möjligt alternativ till SRT för att mäta 
friktion på vägmarkeringar bör PFT:s prestanda utredas och de jämförelser med 
SRT som finns kompletteras. Denna rapport redovisar flera jämförande studier 
mellan PFT och SRT samt diskuterar de båda instrumentens mätnoggrannhet och 
repeterbarhet. 

En ytas profil (struktur eller textur) har stor betydelse för ytans friktion, såväl 
makrotextur (storleksordning mm) som mikrotextur (storleksordning µm). Denna 
rapport går inte på djupet vad gäller ytans struktur och dess inverkan på 
friktionen. I rapporten används några mer generella benämningar av 
vägmarkeringsytorna, med plana ytor menas t.ex. ytor som inte har någon 
profilering eller annan konstlad struktur på ytan förutom de glaspärlor som ingår i 
de flesta vägmarkeringsmaterial. Ytor med konstlad profil, antingen inpressad i 
ytan eller genom att lägga vägmarkeringsmaterial i strängar, kallas här profilerade 
eller i vissa fall texturerade ytor. Gemensamt för i princip alla dessa icke plana 
ytor är att de inte kan mätas med SRT. 
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2 Litteraturöversikt 
2.1 Standarder 
Det finns ett antal olika standarder som berör dels friktionsmätning mer allmänt 
och dels mer specifikt friktionsmätning av vägmarkeringar. De standarder som är 
mest relevanta är i detta fall de europeiska som utfärdas av CEN (Comité 
Européen de Normalisation). 

EN 13036-4 (CEN, 1999) behandlar mätning av glidfriktion (slip/skid) för 
vägbaneytor och flygfält med SRT. Glidfriktionen definieras i normen som den 
storhet som begränsar relativa rörelsen mellan ytorna för en fotgängares skosula 
(slip) eller för ett fordons däck (skid). Normen beskriver detaljerat mätutrustning-
en, kalibrering och mätprocedur. 

EN 1436 (CEN, 1997a) beskriver hur vägmarkeringars prestanda ska 
utvärderas, framförallt med avseende på optiska egenskaper men även med 
avseende på friktion. I ett annex beskrivs mycket kortfattat mätmetoden för 
vägmarkeringens friktion med SRT som föreskrivet instrument. I den skrift från 
RRL som används som referens i EN 1436 finns förutom beskrivning av 
mätmetod även förslag på hur friktionstalen ska användas. 
 
2.2 Tidigare jämförelser PFT – SRT 
PFT har utvecklats under en lång period och jämförelser med SRT har utförts och 
dokumenterats vid två tillfällen. 

I (Lundkvist & Lindén, 1994) användes PFT och SRT för att mäta friktion på 
70 olika vägmarkeringsytor på ett provfält i Danmark. Alla dessa markeringsytor 
var plana, vilket är en förutsättning för mätning med SRT. Repeterbarheten för 
båda instrumenten provades. PFT visade god repeterbarhet (±0,05 PFT enheter) 
medan SRT hade stor spridning i de repeterade mätningarna (±10 SRT enheter). I 
försöken användes två exemplar av pendelinstrumentet med var sin operatör så att 
variationen innehåller inverkan av både operatör och exemplar av instrument. 
Inverkan av operatören angavs som förklaring till den dåliga repeterbarheten. 

En uppföljning av undersökningen ovan gjordes 1995 (Centrell, 1995) med 
syftet att översätta PFT friktionstal till SRT värden. I Vägverkets norm VÄG-94 
anges en minsta tillåtna friktionskoefficient på 0,45 eller ett minsta SRT värde på 
45 enheter. Mätningar med både SRT och PFT gjordes på 59 olika 
vägmarkeringsytor i Sverige. Även i denna undersökning var repeterbarheten för 
SRT dålig. 

En konverteringsformel mellan SRT och PFT togs fram där även mätningarna 
från (Lundkvist & Lindén, 1994) ingick. Slutsatsen blev att gränsen för minsta 
tillåtna friktion borde vara 45 SRT enheter eller 0,60 PFT enheter 
(friktionskoefficient). 
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2.3 Övriga friktionsmätmetoder och utrustningar 
Problemet med att SRT inte kan mäta friktion på profilerade vägmarkeringsytor 
har uppmärksammats tidigare (Meseberg, 1993; Paulmann & Heinz). Meseberg 
föreslår en ”dynamisk” mätning av friktionen av vägmarkeringsytorna som 
alternativ till pendeln och med det menar han mätutrustningar med konstant slip 
som används för friktionsmätning av vägbaneytor. Griptester (ett brittiskt 
instrument som tillverkas av Findlay, Irvine LTD) och SFT (Saab Friction Tester, 
i princip en BV11 inbyggd i en bil) anges som två lämpliga alternativa instrument. 

Under 1992 gjordes en omfattande jämförelse mellan olika friktions- och 
texturmätutrustningar i PIARC:s  regi (Wambold, Antle, Henry & Rado, 1995). I 
den undersökningen ingår naturligtvis även SRT men inte PFT. Ett mål med 
undersökningen var att hitta en metod att beräkna ett friktionsvärde som ska vara 
oberoende av mätutrustning, IFI (International Friction Index). 

I PIARC rapporten jämförs bl.a. SRT med andra friktionsmätutrustningar och 
man finner att pendeln korrelerar oväntat dåligt mot utrustningar som bygger på 
sidokraftsmätning, utrustningar med låst hjul och utrustningar med konstant slip 
(t.ex. BV11).  

I Danmark har Vejdirektoratet jämfört ett antal olika friktionsmätutrustningar 
(Lund, 1997; Schmidt, 1999) främst avsedda för vägbaneytor. De utrustningar 
som jämförs är ROAR (en utrustning från Norsemeter A/S i Norge), Griptester 
och Stradograf (ett danskt mätfordon med snedställt mäthjul). I rapporterna nämns 
inget om friktionsmätning av vägmarkeringar och inget av instrumenten är 
egentligen avsett för det ändamålet. I (Lund, 1997) finns dessutom en 
komplettering till PIARC rapporten (Wambold et al., 1995) vad gäller de så 
kallade IFI konstanterna för Griptester, ROAR och Stradograf. 
 

 
2.4 Olycksrisker 
Det finns inte mycket nämnt i litteraturen om kopplingen mellan 
vägmarkeringsytans friktion och olycksrisker. En referens har hittats i den här 
rapporterade undersökningen. Det är en rapport från Federal Highway 
Administration (Henry, Anderson & Hayhoe, 1981). Delar av rapporten har även 
publicerats på annat håll, t.ex. (Anderson & Henry, 1980). 

Rapporten är omfattande och innehåller både experimentella mätningar av 
friktion på vägmarkeringsytor och en analys av hur friktionsskillnaden mellan 
vägmarkeringsyta och vägbana kan påverka stabiliteten för en personbil. 
Friktionsmätningar har utförts med olika mätinstrument, SRT, NBS-Brungraber 
som mäter statiska friktionen och friktionsmätning med låst hjul enligt ASTM E 
274. I rapporten studeras även inverkan av slitage på vägmarkeringsytans friktion. 

Studien av en personbils stabilitet utmynnar i rekommenderade maximala 
längder på vägmarkeringsytorna. Längden på ytan avgör hur  länge fordonet är 
utsatt för friktionsdifferensen mellan t.ex. höger och vänster hjul vilket i sin tur 
påverkar fordonets rörelser. De rekommenderade längderna beror även på 
vägbanans friktionsnivå. Med en friktionskoefficient på vägbanan på 0,8 och en 
friktionskoefficient på vägmarkeringsytan på 0,5 så bör t.ex. vägmarkeringen inte 
vara längre än ca 13 m. 
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3 Beskrivning av PFT 
PFT (Portable Friction Tester), se figur 3.1, är ett mätinstrument som utvecklats 
av VTI för att kunna mäta friktionen mellan en gummiyta (t.ex. ett däck) och ett 
underlag där utrymmet är begränsat d.v.s. där det är svårt att mäta med en 
utrustning kopplad till en bil som t.ex. BV11 (Ohlsson, 1979). PFT väger 38 kg 
och drivs med handkraft genom att operatören skjuter PFT framför sig med hjälp 
av ett handtag monterat på en ledad tryckstång. Instrumentet är kompakt och 
tryckstången är demonterbar så att instrumentet är lätt att transportera t.ex. i 
bagageluckan på en bil. 

 

Mäthjul

Informations-
och styrpanel

Kraftgivare

Lyfthandtag

Drivhjul

Kedjetransmission
10 cm

 
Figur 3.1 Bild av PFT från sidan utan tryckstång. 

 
 
Mätprincipen är friktionsmätning med konstant slip vilket innebär att 

mäthjulet, se figur 3.1, som är kopplat till drivhjulen med en kedjetransmission, 
roterar långsammare än drivhjulen och därmed bromsar ekipaget. Mäthjulet förs 
på detta sätt fram med en viss relativ glidning gentemot underlaget, ett visst givet 
slip. Ett lämpligt slip har bestämts till 21%, se kapitel 4.1.3, vilket innebär att 
mäthjulets glidhastighet relativt underlaget är 21% PFT:s mäthastighet. 

Den bromskraft som mäthjulet åstadkommer genom sin relativa glidning mäts 
genom att mäta kedjekraften i kedjetransmissionen med en kraftgivare, se figur 
3.1. Bromskraften är en funktion av friktionen mellan hjulet och underlaget och 
presenteras i PFT:s display som kvoten mellan friktionskraft och nominell 
mäthjulsbelastning, ett PFT friktionsvärde som motsvarar en friktionskoefficient. 

En mätdator samlar in friktionsvärden och signaler från en pulsgivare på 
drivhjulen. Mäthastigheten utvärderas från pulsgivarsignalen, lagras i mätdatorn 
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och visas också med lysdioder på informationspanelen för att operatören ska 
kunna hålla rätt mäthastighet, 0,5 m/s. Vid mätning samlas mätdata in varje 1,3 
cm av mätsträckan. När mätningen är avslutat beräknas ett medelvärde, 
standardavvikelsen samt max och min av friktionsvärdet och presenteras på 
panelen tillsammans med medelvärdet av mäthastigheten. 

Formatet och användarvänligheten har gjort att PFT har använts för utvärdering 
av golvytor, gångbanor, halkskydd och vägmarkeringar. Det finns även 
utredningar där man drar slutsatsen att PFT är en lämplig utrustning för att 
utvärdera gångfriktion, se (Strandberg & Lanshammar, 1983).  
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4 Friktionsmätningar 
4.1 Laboratorieprov 
Det har utförts flera olika prov i laboratorium. Dels för att kartlägga PFT:s 
prestanda och inverkan från t.ex. ringtryck och slitage hos mätdäcket och dels för 
att jämföra PFT och SRT. 
 
4.1.1 Jämförelse mellan PFT och SRT 
Huvudmålsättningen med den här rapporterade undersökningen var att relatera 
PFT till den idag vanligen använda SRT. En figur av SRT finns i bilaga 1 men 
instrumentet beskrivs i övrigt inte närmare här, det finns rikligt representerat i 
litteraturen, se t.ex. (ASTM, 1993; CEN, 1997a; CEN, 1997b; Giles et al., 1964; 
RRL, 1969).  

De parametrar som studerades var operatör, yta och mätutrustning. Försöket 
lades upp som ett faktoriserat försök, se t.ex. (Box, Hunter & Hunter, 1978), med 
tre parametrar och två repetitioner där en av parametrarna (ytan) varierades i fyra 
nivåer vilket resulterar i totalt 32 mätningar. Parametrarna varierades slump-
mässigt. 

De mätutrustningar som användes var naturligtvis PFT och SRT. Två personer 
från VTI (Romulad Banek och Jerry Wallh) var operatörer. De utvalda ytorna var 
två plana vägmarkeringar, en lågfriktionsyta som bestod av en plåt belagd med 
blank metalltejp och en högfriktionsyta som var en plåt belagd med 
halkskyddstejp. Se även bilaga 9. Vägmarkeringsytorna var båda av extruderat 
plastmaterial lagda på ca 1 m långa plåtar. De var nya (inte slitna) och innehöll 
glaspärlor, se bilaga 9. Eftersom syftet med proven inte var att studera olika 
ytparametrars inverkan så gjordes inga ansträngningar för att närmare specificera 
vägmarkeringsytorna. I bilaga 2 finns försöksuppläggningen redovisad. 

Vid en första utvärdering visade det sig att några mätresultat avvek från det 
förväntade, se kapitel 5.1.1, varför en ommätning av delar av programmet gjordes, 
nu med författaren som operatör. Totalt har alltså tre operatörer använts i 
försöken. 

Varje mätning med PFT omfattade fem enskilda mätningar över ytan i en 
bestämd mätriktning och de medelvärden som finns redovisade i bilaga 2 är 
medelvärden av dessa fem mätningar. De redovisade standardavvikelserna är 
standardavvikelsen för de fem mätningarna. Mätningarna med pendeln följde 
standarden EN 13036-4 (CEN, 1999) vilken beskriver den vanliga mätproceduren 
för pendeln. Vid varje mättillfälle utfördes mätningarna med pendeln på tre olika 
ställen på ytan och på varje mätställe gjordes mellan tre och fem enskilda 
mätningar. Varje mätvärde redovisade i bilaga 2 är alltså ett medelvärde av mellan 
9 och 15 enskilda mätningar med pendeln. Standardavvikelsen för dessa 
mätningar redovisas också. 

 
4.1.2 Inverkan av ringtryck, mäthastighet och mätdäck 
Friktionskraften mellan mätdäcket och underlaget beror av en mängd olika 
parametrar som måste kontrolleras för att uppmätta friktionstal ska kunna 
användas t.ex. för att studera relativa friktionsskillnader mellan olika underlag 
eller för att försöka bestämma ett absolutvärde för friktionstalet för en viss 
vägmarkering. 
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En parameter (den enda) vars inverkan på friktionstalet är önskvärd är 
underlaget (vägmarkeringsytan). Övriga parametrar ska helst inte påverka 
resultatet. De viktigaste parametrarna som inte får påverka friktionstalet vid 
mätning av våtfriktion, eller som måste hållas under kontroll, är mätdäcket 
(däcktyp, individ, gummiblandning, ålder, slitage mm), temperaturen (yta, luft), 
vattenmängden på ytan, vattenkvaliteten och mätenheten (PFT individ). Inverkan 
av temperatur är ännu inte kartlagd. Däremot har en större försöksserie med olika 
däck, två stycken PFT, olika mätriktningar och olika vägmarkeringsytor 
genomförts. Målet var att bestämma vikten av dessa parametrar. Försöken gjordes 
som ett fullt faktoriserat försök med fyra parametrar. 
 
4.1.3 Bestämning av optimalt slip 
Friktionskraften mellan ett rullande däck och underlaget beror av graden av slip. 
Det finns ofta ett visst slip, en viss relativ glidhastighet, som ger en optimal eller 
maximal friktionskraft. Detta optimala slip beror av däck, underlag och 
mäthastighet. 

PFT ska arbeta med en viss fix relativ glidhastighet som styrs av geometriska 
parametrar hos kedjetransmissionen. Anledningen till att ett fixt slip är att föredra 
är att vi annars har ytterligare en parameter att hantera då ett friktionsvärde ska 
bestämmas vilket försvårar mätproceduren, komplicerar jämförelser mellan olika 
mätningar med samma instrument och ökar risken för mätfel. 

För att bestämma detta fixa slipvärde utfördes några mätningar med en 
modifierad PFT där mäthjulets hastighet kunde varieras steglöst relativt 
drivhjulen. Mätningarna utfördes på olika underlag med en stor spridning i 
friktionsvärden och för slip mellan ca 3 och 80%. 

Med ledning av mätresultaten, se bilaga 3, bedömdes att lämpligt slip vara ca 
20%. Den valda kedjetransmissionen på befintlig PFT ger ett slip på 21%.  
 
4.2 Fältprov 
4.2.1 Provfält utanför Kisa 
Utanför Kisa finns ett provfält med sex olika typer av plana vägmarkeringar som 
ligger grupperade sex och sex tvärs över norrgående körfält på väg 34, se 
(Lundkvist, 1999). Dessa markeringar mättes, i norrgående och i södergående 
riktning, i ett spår där alla markeringarna varit lika utsatta för trafiken (näst 
närmast vägrenen) för att se om PFT kunde särskilja friktionen hos de olika 
markeringarna. Även vägbaneytan mättes. Alla mätningarna gjordes på våt yta. 
 
4.2.2 Provfält i Rättvik och Filipsstad 
Utanför Rättvik och kring Filipsstad finns två provfält med ett stort antal olika 
plana och profilerade vägmarkeringar. Dessa utvärderas regelbundet med 
avseende på synbarhet och friktion för att försöka kartlägga långtidseffekter på de 
olika markeringstyperna, se även (Lundkvist, 1998). Utvärderingen av friktionen 
görs med PFT och därför har en del av alla de mätdata och den erfarenhet som 
samlats genom dessa mätningar använts även i den här rapporterade under-
sökningen. Hur PFT fungerar praktiskt i fält, subjektivt och objektivt, är 
värdefulla resultat från mätningarna. 

Parallellt med mätningarna i synbarhetsprojektet utfördes och videofilmades 
även ett antal jämförande prov mellan PFT och pendeln, då med tyngdpunkten på 
användarvänlighet i fält.  
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4.2.3 Provfält i Danmark 
I Hillerød i Danmark finns ett provfält med olika vägmarkeringsytor. Där 
träffades i maj 2000 expertpanelen för CEN/TC 226 WG2 som arbetar med en 
revision av EN 1436 (CEN, 1997a) för att dels utföra prov med olika utrustningar 
samt diskutera en revision av normen. 

Vid mötet utfördes även mätningar med PFT, ett pendelinstrument och med 
BV14. 
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5 Resultat 
5.1 Laboratorieprov 
5.1.1 Konvertering PFT – SRT 
De jämförande prov som gjorts inom ramen för den här undersökningen illustreras 
grafiskt i figur 5.1 nedan. Tabellvärden återfinns i bilaga 2. 

y = 62,291x - 0,1437
R2 = 0,544
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Figur 5.1 Jämförelse mellan PFT och SRT från laboratoriemätningar 

 
Pendelns friktionstal motsvarar en friktionskoefficient (friktionskraft dividerat 

med normalkraft) multiplicerad med 100 för friktionskoefficienter under ca 0,5. 
Vid högre friktionskoefficienter stämmer inte den relationen riktigt utan pendelns 
friktionstal (SRT värde) beräknas med formeln, från (Giles et al., 1964): 

 

µ
µ

+
=

3
300kSRT  

 
där SRT är förväntat friktionstal från pendelinstrumentet, k är en konstant som 

kan sättas till 1,10 och µ är friktionskoefficienten (friktionskraft dividerad med 
normalkraft). Förhållandet mellan SRT värde och friktionskoefficient illustreras 
också i figur 5.2. PFTs friktionstal representerar en friktionskoefficient, utan 
omräkningar. På en yta där PFT mäter friktionstalet 0,8 så visar pendeln ca 70 
enheter, se figur 5.1. Pendelns friktionstal omräknat till friktionskoefficient 
motsvarar däremot PFT:s friktionstal, alltså 0,8. Detta förhållande mellan 
pendelns friktionstal och friktionskoefficienten förklarar skillnaden i spann i 
mätområdet mellan PFT och pendeln, se figur 5.1. 
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Figur 5.2 Jämförelse mellan pendelns friktionstal (SRT värde) och friktions-

koefficienten. 
 
I figur 5.1 framgår att det finns skillnader mellan hur pendeln och hur PFT 

bedömer friktionen för de olika ytorna. De grupperingar som syns i diagrammet 
motsvarar det tre grupperna av ytor som förekom i provet, lågfriktion, 
vägmarkeringsytor och högfriktion. 

I de tidigare jämförelser som gjorts mellan pendeln och PFT (Centrell, 1995; 
Lundkvist & Lindén, 1994) har en av målsättningarna varit att kunna konvertera 
friktionsvärden från pendeln till PFT och vice versa. En stor mängd 
vägmarkeringar (129 mätpunkter) har uppmätts med både pendel och PFT och en 
konverteringsformel har tagits fram med linjär regression. Den senaste versionen 
av denna konverteringsformel som översätter ett friktionstal från PFT till ett 
motsvarande pendelvärde, se (Centrell, 1995), är: 

  
3,1*9,75 −= PFTSRT  

 
Där SRT är förväntat friktionstal om mätningen skulle gjorts med pendeln och 

PFT är uppmätt friktionstal med PFT. Korrelationskoefficienten för denna 
ekvation var 0,98 och ett 95% prediktionsintervall för SRT beräknades till ±11 
enheter. Anledningen till det relativt stora  prediktionsintervallet sades vara dålig 
repeterbarhet för pendelmätningarna, se även kapitel 4.2. Figur 5.3 visar 
relationen mellan pendeln och PFT då konverteringsformeln tillämpats på 
pendelvärdena (omvänd ekvation enligt Centrell ovan). 
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Figur 5.3 Jämförelse mellan PFT friktionsvärden och konverterade pendel-

värden. Linjen representerar överensstämmelse mellan mätvärdena. 
Ett exempel på mätning på torr vägmarkeringsyta finns också i 
diagrammet. 

 
I figur 5.3 blir det tydligt att vägmarkeringsytorna, yta 4 och 8 i bilaga 9, i detta 

fall avviker från det förväntade förhållandet mellan pendel och PFT. Mätvärdena 
för vägmarkeringsytorna har även verifierats med upprepade mätningar. Låg- och 
högfriktionsytorna, yta 20 och 25 i bilaga 9, bekräftar i stort sett konverterings-
formeln från (Centrell, 1995).  

Det ickelinjära sambandet mellan pendelvärden och friktionskoefficient, se 
figur 5.2, begränsar teoretiskt noggrannheten i konverteringen mellan PFT och 
pendel enligt Centrells formel ovan. En ickelinjär konverteringsformel skulle varit 
lämpligare men är svårare att hantera.. 

En förklaring till att PFT visar en högre friktion än förväntat för 
vägmarkeringsytorna är att instrumenten har skilda mätprinciper. PFT mäter 
genom att bromsa mäthjulet så att 21% slip uppstår. Av den redovisade 
mäthastigheten (0.5 m/s) är 21% relativ glidning mellan mätdäcket och 
vägmarkeringen och 79% är ren rullning. Glidhastigheten i kontakten är för PFT 
allstå ca 0,11 m/s eller 0,4 km/h. Pendeln mäter med enbart glidning, bakkanten 
hos en gummikloss pressas mot mätytan och klossen släpas över ytan med en 
hastighet av ca 2,7 m/s eller ca 10 km/h (Giles et al., 1964). Pendelns avsevärt 
högre relativa hastigheten mellan kontaktytorna gör att de hydrodynamiska 
effekterna från vattnet blir mer märkbara för pendeln än för PFT, pendelns 
gummikloss har mycket lättare för att ”vattenplana” än PFT:s gummihjul. 
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För att kontrollera detta gjordes även en mätning med och utan vatten på en slät 
ny vägmarkeringsyta med både pendeln och PFT. Resultatet av den mätningen 
visas i figur 5.3 och bekräftar att pendelvärdena påverkas mycket kraftigare av 
vatten på mätytan än PFT. 

Friktionstalet från PFT är i det närmaste opåverkat av om ytan är våt eller ej 
medan pendelns friktionstal ökar med 70% om ytan är torr istället för våt. 
Pendelns relativt höga glidhastighet gör att gummiytan vattenplanar på glaspärlor 
och vägmarkeringsmassa vilket sänker friktionen jämfört med PFT. Den adhesiva 
delen av friktionen reduceras mycket kraftigare av vattnet för pendeln än för PFT. 

I den blivande europanormen EN1436 (CEN, 1997a) krävs ett lägsta 
friktionstal på 45 enheter uppmätt med pendeln för klass S1 som är den lägsta 
klassen med ett friktionskrav. Omräknat till PFT-värden enligt formeln från 
(Centrell, 1995) blir det ett krav på minst 0,61. Av mätresultaten, se figur 5.1, 
framgår därför att  pendeln skulle underkänna friktionen på de uppmätta 
vägmarkeringsytorna medan PFT skulle godkänna friktionsnivån. 

  
5.1.2 Operatörsberoende 
I en av de tidigare undersökningarna (Centrell, 1995) har det hävdats att 
operatörsberoendet är stort, framförallt för pendeln. Därför användes här i första 
skedet två olika operatörer som utförde samma mätningar med både pendel och 
PFT, enligt en slumpmässig fördelning, se bilaga 2. I ett andra skede upprepades 
även en del av mätningarna med en tredje operatör. Resultatet av 
operatörsvariationen kan ses i figurer i bilaga 4 och i tabellen nedan. 

 
Tabell 5.1 Jämförelse mellan repeterbarhet och operatörsberoende i form av 

standardavvikelse, räknad i procent av friktionsmedelvärdet. 
Presenterade värden är medelvärden av standardavvikelserna 

 
Repeterbarhet  
(med samma operatör) 

Operatörsberoende Yta 

Pendel PFT Pendel PFT 
Vägmarkeringsyta 4 4,5% 1,8% 4,9% 2,0% 
Vägmarkeringsyta 8 1,4% 1,6% 5,0% 2,0% 
Högfriktion 2,9% 3,7% 2,6% 9,1% 
Lågfriktion 5,5% 8,7% 0,9% 4,3% 

Medelvärde 3,6% 3,9% 3,4% 4,3% 
 
Repeterar samma operatör en mätning på en yta så är standardavvikelsen för 

dessa repetitioner lika stor som standardavvikelsen då olika operatörer utför 
repetitionerna. Detta måste tolkas som att operatören har en mindre effekt på 
mätvärdet än instrumentets repeterbarhet, vilket motsäger kommentarerna i de 
tidigare undersökningarna, (Centrell, 1995). Pendelns stora känslighet för 
vattenmängden, särskilt på de relativt täta vägmarkeringsytorna, kan vara en orsak 
till den nämnda stora spridningen i friktionstal från pendeln. Ett litet slarv med 
bevattningen av mätytan, mätytan ska bevattnas rikligt (kopiöst) enligt bl.a. (CEN, 
1997b) och (CEN, 1997a), kan leda till stora variationer i friktionstal vilket också 
illustreras i figur 5.3. 
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5.1.3 Inverkan av PFT- och däcksindivid, ringtryck och hastighet 
Inverkan av PFT- och däcksindivid gjordes som ett faktoriserat försök, se bilaga 5 
och 6. Resultatet blev att mätdäcket, i detta fall både med avseende på slitage och 
däcksindivid, har en signifikant inverkan på friktionsvärdet. Skillnaden mellan 
däcken var 0,05 PFT enheter (friktionskoefficient) vilket är strax över 
standardavvikelsen för mätdata från PFT som är ca 0,04 PFT enheter. Två olika 
vägmarkeringsytor testades och skillnaden mellan dessa var 0,19 PFT enheter 
d.v.s. betydligt mer än effekten av olika däck. PFTindividen hade ingen 
signifikant påverkan på mätresultaten. 

Ringtryck och mäthastighet har en svag, icke signifikant effekt på 
mätresultatet, se bilaga 5. Mäthastighetens inverkan är dock avsevärd för 
profilerade markeringar eftersom profileringen, vid den högre mäthastigheten, 1 
m/s, kan orsaka så stora vibrationer hos PFT att det inte går att mäta. 

 
5.1.4 Mätnoggrannhet 
Mätnoggrannheten för både PFT och SRT beror delvis på mätytan. För PFT är 
95% konfidensintervall för friktionsmedelvärdet mellan ±0,02 och ±0,11 PFT 
enheter (friktionskoefficient) enligt resultaten i bilaga 2. Störst variation i 
mätvärden har högfriktionsytan, yta 20 i bilaga 9, sannolikt beroende på slitage. 
Ytan påverkas av mätningarna och friktionen tenderar att minska med antalet 
mätningar, se figur 5.4 och figur 5.5.  
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Figur 5.4 Antalet provs inverkan på högfriktionsytans friktionsvärde mätt med 

PFT. 
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Figur 5.5 Antalet provs inverkan på högfriktionsytans friktionsvärde mätt med 

SRT. 
 
Högfriktionsytan är troligen känsligare för påverkan än vägmarkeringsytorna 

och den stora variationen i mätvärden är därför lite missvisande. Utesluts 
högfriktionsytan så är 95% konfidensintervall för PFT i medeltal ±0,021 och 95% 
konfidensintervall för pendeln ±1,5 SRT enhet. Mätnoggrannheten är god både för 
PFT och pendel. Intervallen baseras dock på ett laboratorieprov som utförts under 
kontrollerade former och under en samlad provperiod, med varierande operatörer. 
Inverkan av däck finns inte med. Mätningar i fält försämrar troligen också 
mätnoggrannheten. 

I bilaga 7 finns ett diagram över ett större antal repeterade mätningar med PFT 
i fält där både däck och vägmarkeringsyta varierat. Av repetitionerna att döma kan 
man förvänta sig att ett ”riktigt” mätvärde på friktionskoefficienten ligger inom 
intervallet  ±0,05 enheter  ifrån det uppmätta friktionstalet. 

 
5.2 Fältprov 
Från fältproven fokuserar denna undersökning främst på användarvänligheten hos 
utrustningarna, att utrustningen är hanterbar i fält och är effektiv när det gäller att 
utföra en stor mängd friktionsmätningar. 
 
5.2.1 Användarvänlighet 
Vid fältmätningarna var den subjektiva bedömningen av operatörerna att PFT var 
överlägsen SRT vad gäller användarvänlighet. Mätningarna med PFT gick mycket 
fortare att utföra och var enklare. Vid mätning med SRT krävs flera inställningar 
och justeringar innan varje enstaka mätning medan PFT är redo att mäta efter en 
knapptryckning. 

SRT riggas upp bredvid mätytan och både riggning och mätning måste utföras 
med operatören knästående vilket är obekvämt och ger en dålig överblick över 
trafiken på vägen. PFT manövreras med operatören stående eller gående upprätt. 
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5.2.2 Jämförelse mellan PFT och SRT 
Vid CEN mötet i Danmark gjordes mätningar med både PFT och SRT på ett stort 
antal vägmarkeringsytor. SRT mätte på 13 olika plana ytor och PFT på totalt 28 
olika vägmarkeringsytor, både plana och profilerade. En av de profilerade ytor 
som inte kunde mätas med SRT hade ett friktionstal på 0,65 enligt PFT vilket är 
ett lågt värde med tanke på att den lägsta lämpliga friktionsnivån är ca 0,6 PFT 
enheter (Centrell, 1995), se även kapitel 5.1.1. Detta talar emot påståendet i (CEN, 
1997a) att ”profilerade markeringar inte behöver mätas eftersom friktionen för 
dessa markeringar normalt är tillfredställande”. 

En sammanfattning av mätningarna med både PFT och SRT finns i figur 5.6 
nedan. SRT och PFT korrelerar väl enligt dessa mätningar och den 
konverteringsformel som föreslagits i kapitel 5.1.1., från (Centrell, 1995), 
stämmer också bra, se streckad linje i figur 5.6. 
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Figur 5.6 Jämförelse mellan PFT och SRT från fältmätningar i Danmark 

utförda i samband med ett möte för CEN/TC226 WG2. Streckad linje 
representerar det tidigare funna förhållandet mellan PFT och SRT 
enligt SRT = 75,9*PFT – 1,3, se kapitel 5.1.1. 

 
Även repeterade mätningar gjordes och repeterbarheten för instrumenten 

uppskattades. Standardavvikelsen beräknades till 0,015 enheter för PFT och till 2 
enheter för SRT. 

 
 

5.2.3 PFT repeterbarhet 
Vid fältmätningarna i Rättvik och Filipsstad gjordes en del extra mätningar med 
PFT för att bl.a. kontrollera repeterbarheten och inverkan av däck. I bilaga 7 finns 
diagram som visar repeterbarheten då fem olika ytor uppmätts vid tre olika 
tillfällen under samma mätvecka (hösten 1998). Repeterbarheten är god, 
maximala avvikelsen är ca 0,03 PFT enheter (friktionskoefficient). Värt att notera 
är också att två av ytorna i diagrammet i bilaga 7 (SF22 och T2) är profilerade 
vilket inte verkar påverka repeterbarheten negativt. Av vägmarkeringarna i de 
uppmätta provfälten var de flesta profilerade eller texturerade och kunde därmed 
inte mätas med SRT. 

Inverkan av däcksindivid inklusive inverkan av däksslitage är något större än 
variationerna vid upprepade mätningar, ett diagram över inverkan av däck finns i 
bilaga 8. Maximala avvikelsen vid mätning av samma yta med olika däck var ca 
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0,05 PFT enheter (friktionskoefficient) vilket också stämmer väl med resultat från 
laboratorieprov, se kapitel 5.1.3. 
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6 Slutsatser 
PFT är väl lämpat som mätinstrument för vägmarkeringsytor. PFT är lätt att 
använda, mätningen sker med operatören stående vilket ger en bra överblick över 
trafiken vid fältmätningar. Mätning av en längre testyta kan göras i ett svep och 
mätdata kan enkelt sparas i dator. 

Repeterbarheten för PFT är god och mätnoggrannheten är ca ±0,05 enheter 
(friktionskoefficient) med hänsyn taget till operatörsberoende och inverkan av 
olika exemplar av mätdäcket. 

PFT:s friktionstal kan generellt översättas till ett SRT värde med hyfsad 
noggrannhet, 95% konfidensintervall blir ±11 SRT enheter (Centrell, 1995). 
Plana, nya vägmarkeringsytor kan dock ge PFT friktionstal som inte på ett korrekt 
sett kan räknas om till SRT värden. Detta kan bero på instrumentens skilda 
mätprinciper som ger stor skillnad i bl.a. glidhastighet i kontaktytan. Pendeln 
påverkas därför mycket starkare av vattnet på mätytan än PFT. 
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7 Förslag på fortsättning 
Fortfarande finns det en del frågeställningar som bör utredas närmare för att 
ytterligare dokumentera PFT:s prestanda som friktionsmätare för vägmarkeringar. 

 
7.1 Temperatureffekter 
En ytterst viktig faktor som hittills inte tagits med i utredningen är temperaturens 
inverkan på friktionsvärdena. Mätningar av vägmarkeringar kan ske i de mest 
skiftande miljöer och det är inte otänkbart att vägmarkeringsytans temperatur kan 
variera mellan +3 och +30ºC vid fältmätningar. Temperaturvariationen kan även 
vara avsevärd under en och samma mätdag. 

Att temperaturen påverkar friktionen mellan gummi och vägbana är känt, för 
SRT pendeln finns ett korrigeringsdiagram (CEN, 1999; Giles et al., 1964) där en 
temperaturändring från +5 till +30 innebär en skillnad i friktion enbart beroende 
på temperatureffekten, på 8 SRT enheter (ca 0,08 i friktionskoefficient). 

För att kontrollera temperaturens inverkan på mätvärdena från PFT och 
eventuellt kunna göra en kompensationstabell bör ett antal olika vägmarkerings-
ytor med olika friktionsnivåer mätas inom ett brett temperaturintervall. 

 
7.2 Mätdäck 
Tillverkaren av det mätdäck som använts hittills har meddelat att all tillverkning 
av det däcket har upphört. Däcket är ett standarddäck och kan köpas in från andra 
tillverkare men det finns inga garantier för att t.ex. gummiblandningen är likadan 
som i det gamla mätdäcket. Överhuvudtaget finns ett behov av att kunna 
specificera mera noggrant med vilket mätdäck som mätningarna har ytförts för att 
kunna jämföra mätningar med varandra. 

En lösning kan vara att använda en eller flera noga specificerade referensytor 
att relatera sina mätningar till. En annan är att specificera mätdäcket noggrant och 
specialtillverka mätdäck vilket riskerar att bli dyrt eftersom efterfrågan idag är så 
liten. 

En åtgärd som borde genomföras omedelbart är att noga jämföra det gamla 
(befintliga) mätdäcket med ett eller flera tillgängliga alternativa däck för att dels 
få ett grepp om spridningen mellan dessa alternativa däck och dels kunna välja en 
lämplig ersättare till det befintliga däcket. Flera faktorer påverkar valet av däck, 
tillgänglighet, pris (troligen inget problem så länge det är ett standarddäck), 
åldringsbeständighet, geometrisk kvalitet (yta och form), gummikvalitet etc. 

 
7.3 Validitet 
Problemet med den stora skillnaden mellan PFT och SRT vid mätning av 
våtfriktion på plana och nya vägmarkeringsytor (se kapitel 5.1.1) borde utredas 
närmare.  

En jämförelse mellan PFT och BV11 eller BV14 med vatten kan visa om PFT 
ger ett mätvärde som är relevant för en personbil eftersom BV11 och BV14 
används för att utvärdera friktionen på vägytan och båda är vedertagna och 
noggrant validerade utrustningar.  

Mätningen med BV11 eller BV14 bör helst göras i 70 km/h och helst även på 
en nylagd slät vägmarkeringsyta. Korrelerar PFT och BV11 eller BV14 så finns 
ett stöd för att PFT mäter en friktion som är relevant för biltrafik och att därmed 
PFT i det sammanhanget ger ett riktigare mätvärde på friktionen än SRT. 
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Hypotesen att det är en ”vattenplaningseffekt” som gör att SRT mäter en 
relativt sett lägre friktion än PFT bör prövas experimentellt och kanske även 
teoretiskt genom enklare hydrodynamiska beräkningar.  

 
7.4 Mäthandledning 
För att säkerställa mätkvaliteten vid mätning med PFT bör en mäthandledning och 
en kalibreringsinstruktion tas fram. 

 
7.5 Profilerade markeringsytor 
Mera studier av profilerade vägmarkeringsytor är önskvärt. PFT har sin stora 
fördel i att kunna mäta även profilerade vägmarkeringsytor, se t.ex. bilaga 5. 
Tyvärr finns det inte någon möjlighet att där jämföra med SRT. En jämförelse 
mellan PFT och BV11 eller BV14 skulle även där kunna vara givande. 

Ett annat alternativ är att mäta på samma vägmarkeringsmaterial i både slät och 
profilerad form för att särskilja effekten av profileringen.  

Vid mätning av profilerade ytor vibrerar instrumentet kraftigt. Det dynamiska 
beteendet hos PFT bör utredas närmare, t.ex. egenfrekvenser och vibrationernas 
inverkan på friktionstalet. Resultaten kan sedan användas för att specificera 
lämpligt användningsområde för PFT. Det finns en gräns för hur stora 
höjdavvikelser på profileringarna som kan mätas. Gränsen bestäms dels av 
geometriska skäl (frigång) och dels av vibrationsnivån varvid även avståndet 
mellan höjdavvikelserna har betydelse. Med en mäthastighet på 0,5 m/s har 
profilerade ytor kunnat mätas med en rimligt låg vibrationsnivå. 

En annan öppen fråga är hur mätresultatet ska tolkas när vägmarkeringsytan 
består t.ex. av korta strängar av vägmarkeringsmaterial lagda ovanpå vägytan, 
tvärs rörelseriktningen. PFT mäter då omväxlande på vägmarkeringsmaterial och 
på underlaget (vägytan). Avståndet mellan strängarna är så kort att de enskilda  
ytornas bidrag inte kan särskiljas. 
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Illustration av SRT 
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Jämförelse PFT och SRT 
 
Tabellerna nedan visar försöksuppläggningen och mätresultaten. Friktionstalen är 
medelvärden av 5 mätningar över hela ytan för PFT och medelvärden av c:a 15 
pendelslag med SRT fördelade över 3 olika positioner på yta. I tabellen nedan 
benämns SRT med ”Pendel”. Vägmarkeringsytorna finns beskrivna i bilaga 9. 

 
Test Yta Instrument Förare Friktionstal Stdav. 
nr   

1 4 PFT JW 0,696 0,019 

2 20 Pendel RB 74,0 1,4 

3 8 Pendel JW 35,3 2,4 

4 25 Pendel RB 27,4 1,3 

5 8 PFT JW 0,754 0,017 

6 4 Pendel RB 38,8 1,4 

7 25 PFT JW 0,296 0,030 

8 8 PFT RB 0,762 0,013 

9 4 Pendel JW 37,3 1,9 

10 8 Pendel RB 36,0 2,5 

11 20 PFT RB 0,956 0,015 

12 25 PFT RB 0,348 0,011 

13 4 PFT RB 0,722 0,016 

14 20 Pendel JW 69,5 0,69 

15 20 PFT JW 0,820 0,037 

16 25 Pendel JW 27,4 2,0 

17 20 PFT RB 0,884 0,036 

18 4 PFT JW 0,720 0,016 

19 20 Pendel JW 68,5 1,8 

20 4 PFT RB 0,738 0,0045 

21 8 Pendel RB 36,5 1,8 

22 8 PFT RB 0,744 0,0055 

23 25 PFT JW 0,368 0,013 

24 25 PFT RB 0,358 0,011 

25 4 Pendel JW 33,7 1,5 

26 25 Pendel JW 25,7 1,2 
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Test Yta Instrument Förare Friktionstal Stdav. 
nr   
27 20 Pendel RB 69,1 1,6 

28 8 Pendel JW 34,6 2,4 

29 20 PFT JW 0,798 0,054 

30 8 PFT JW 0,726 0,015 

31 4 Pendel RB 36,9 2,7 

32 25 Pendel RB 25,0 0,85 

 
 
Test Yta Instrument Förare Friktionstal Stdav. 
nr   

33 8 Pendel HÅ 38,1 2,6 

34 8 PFT HÅ 0,726 0,0055 

35 4 Pendel HÅ 39,8 1,5 

36 4 PFT HÅ 0,710 0,010 

37 8 Pendel HÅ 39,1 2,7 

38 8 PFT HÅ 0,722 0,011 

39 4 Pendel HÅ 38,3 1,2 

40 20 PFT HÅ 0,954 0,027 

41 10 torr Pendel HÅ 64,8 2,2 

42 10 våt Pendel HÅ 38,4 1,1 

43 10 PFT HÅ 0,728 0,0084 

44 19 PFT HÅ 0,658 0,015 

45 19 Pendel HÅ 35,8 0,84 
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Graferna nedan illustrerar effekten av operatör, instrument (PFT eller SRT) och 
yta på friktionstalet. Friktionstalet är presenterat som SRT värde, 
friktionskoefficienten (PFT friktionsvärdet) från PFT är omräknat till SRT värde 
enligt figur 7.2 i rapporten. Översta grafen visar effekten av att gå ifrån 
lågfriktionsytan (yta 25) till högfriktionsytan (yta 20). Yteffekten är signifikant 
medan operatör och instrument inte har någon signifikant effekt på friktionstalet. 

Undre grafen visar effekten av att gå ifrån en vägmarkeringsyta (yta 4) till en 
annan liknande vägmarkeringsyta (yta 8). I detta fall är effekten av ytan och 
operatören försumbar medan effekten av instrument (från pendeln till PFT) är 
stor. 
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Instrument Effekt i SRT värde av yta, instrument och operatör
för hög- och lågfriktionsytorna, yta 20 och 25
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Effekt i SRT värde av yta, instrument och operatör
för vägmarkeringsytorna, yta 4 och 8
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Bestämning av optimalt slip för PFT 
 
 
Friktion som funktion av slip uppmättes på ett antal olika vägmarkeringsunderlag 
med en PFT med en variator mellan drivhjul och mäthjul. 
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Operatörsberoendet för PFT och SRT 
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Inverkan av ringtryck och hastighet 
 
Presenterade friktionstal är medelvärden från 10 mätningar, s är 
standardavvikelsen. Vägmarkeringsytorna 13 och 15 finns beskrivna i bilaga 9. 

 
Yta Hastighet Ringtryck PFT s 

 (m/s) (bar) friktionstal  
13 1 1,2 0,755 0,025 
13 0,5 1,2 0,733 0,042 
14 1 1,2 0,778 0,021 
14 0,5 1,2 0,769 0,015 
15 1 1,2 0,529 0,025 
15 0,5 1,2 0,646 0,014 
13 1 0,6 0,733 0,041 
13 0,5 0,6 0,735 0,041 
14 1 0,6 0,738 0,030 
14 0,5 0,6 0,766 0,012 
15 1 0,6 0,477 0,040 
15 0,5 0,6 0,611 0,025 

 

-0,1 0 0,1

Hastighet
Yta+- s Ringtryck

Effekt i PFT värde av yta, hastighet och ringtryck
för två olika vägmarkeringsytor (nr 13 och nr 15)

 

Inverkan av ringtryck i mätdäcket
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Inverkan av PFT- och däcksindivid och mätriktning 
 
Vägmarkeringsytorna 5 och 11 finns beskrivna i bilaga 9. 
 
Försöksuppläggning: 
 
 + - 
A Nästan nytt mätdäck Rejält slitet mätdäck 
B Vägmarkeringsyta nr 5 Vägmarkeringsyta nr 11
C PFT-enhet nr 1 PFT-enhet nr 2 
D Riktning 1 Riktning 2 
Y PFT friktionstal (friktionskoefficient) 
 

 
       
 A B C D Y Y_2 
 Däck Yta Enhet Riktning Friktion Replica 
       

1 A 5 1 1 0,724  
2 B 5 1 1 0,721  
3 A 11 1 1 0,575  
4 B 11 1 1 0,497  
5 A 5 2 1 0,79 0,787 
6 B 5 2 1 0,727  
7 A 11 2 1 0,558  
8 B 11 2 1 0,517  
9 A 5 1 2 0,728  

10 B 5 1 2 0,676  
11 A 11 1 2 0,585  
12 B 11 1 2 0,497  
13 A 5 2 2 0,755 0,767 
14 B 5 2 2 0,686  
15 A 11 2 2 0,556  
16 B 11 2 2 0,518  
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Effekter: 
 

 Mean 0,631875  
Däck A 0,054  
Yta B 0,188  

Enhet C -0,013  
Riktning D 0,0135  

 AB -0,00725  
 AC 0,00125  
 AD -0,00775  
 BC -0,01425  
 BD 0,01575  
 CD -0,00575  
 ABC -0,0205  
 BCD -0,003  
 ABD -0,006  
 ABCD -0,00375  

    
 

 
 

-0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2

Däck Yta

+- s

Effekt i PFT värde av däck, yta och olika PFT enheter
med vägmarkeringsytor, yta 5 och yta 11

 
 
Illustration av parametrarnas effekt på friktionsvärdet. Standardavvikelsen (±s) 
motsvarar medelvärdet av de enskilda mätningarnas standardavvikelse (som 
redovisas i PFT:s display efter varje mätning). 
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Repeterbarhet vid fältmätningar med PFT 
 
Tre mätningar (ProdM, RefM1 och RefM2) utförda under samma mätvecka på 
samma vägmarkeringsyta. 
 
Ytor: 
REF = Sprayad plan, SF2 = Extruderad kamflex (slät del), SF22 = Extruderad 
kamflex (profilerad del), SV2 = Spray på extruderad plan, SV3 = Sprayad plan, 
T2 = Kallplast texturerad. 
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Repeterade mätningar (MY1 och MY2) utförda under samma mätvecka på samma 
vägmarkeringsytor, med varierande däck. Streckade linjer motsvarar 95% 
konfidensintervall. 
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Inverkan av däck vid fältmätningar med PFT 
 
Tre mätningar (1, 2 och 3) utförda under samma mätvecka på samma 
vägmarkeringsyta men med tre olika däck på PFT. Mätning 3 gjordes med ett 
slitet däck (2 mm mönsterdjup). 
 
Ytor: 
REF = Sprayad plan, SF2 = Extruderad kamflex (slät del), SF22 = Extruderad 
kamflex (profilerad del), SV2 = Spray på extruderad plan, SV3 = Sprayad plan, 
T2 = Kallplast texturerad. 
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Beskrivning av vägmarkeringsytor 
 
De ytor som beskrivs nedan har använts i laboratoriemätningar med PFT och med 
SRT, se även bilaga 2, 5 och 6. I beskrivningarna nedan är alla glaspärlor runda 
och släta. Storleken varierar från ca 0.5 mm till ca 3 mm i diameter. 
 
Yta 4 

En tunn, vit, slät färgliknande yta med 
många små glaspärlor. PFT 
friktionstal 0,72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Yta 5 

En vägmarkeringstejp med många 
små glaspärlor på en tunn, slät vit yta. 
PFT friktionstal 0,73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 cm

1 cm
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Yta 8 
 
En tjock vitgul skrovlig massa med 
små glaspärlor och många gropar efter 
glaspärlor som lossnat. PFT 
friktionstal 0,75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yta 11 
 

En tjock vit massa med skrovlig yta 
och ett fåtal glaspärlor. PFT 
friktionstal 0,57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 cm

1 cm
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Yta 13 
 
En tjock, vit, profilerad massa med 
många glaspärlor. PFT friktionstal 
0,73. Profilhöjd  
ca 3 mm. 
 

 
 
 
Yta 15 

 
En tjock, vit, profilerad massa med 
många glaspärlor. PFT friktionstal 
0,65. Profilhöjd 
ca 4 mm. 

 
 
Yta 20 
 
Svart halkskyddstejp med många små skarpa partiklar. PFT friktionstal 0,86. 
 
Yta 25 
 
En spegelblank metalltejp. PFT friktionstal 0,34. 
 
 

1 cm
10 cm

1 cm
10 cm


	VTI notat 45-2000
	Förord
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	1 Inledning
	2 Litteraturöversikt
	2.1 Standarder
	2.2 Tidigare jämförelser PFT – SRT
	2.3 Övriga friktionsmätmetoder och utrustningar
	2.4 Olycksrisker

	3 Beskrivning av PFT
	4 Friktionsmätningar
	4.1 Laboratorieprov
	4.1.1 Jämförelse mellan PFT och SRT
	4.1.2 Inverkan av ringtryck, mäthastighet och mätdäck
	4.1.3 Bestämning av optimalt slip

	4.2 Fältprov
	4.2.1 Provfält utanför Kisa
	4.2.2 Provfält i Rättvik och Filipsstad
	4.2.3 Provfält i Danmark


	5 Resultat
	5.1 Laboratorieprov
	5.1.1 Konvertering PFT – SRT
	5.1.2 Operatörsberoende
	5.1.3 Inverkan av PFT- och däcksindivid, ringtryck och hastighet
	5.1.4 Mätnoggrannhet

	5.2 Fältprov
	5.2.1 Användarvänlighet
	5.2.2 Jämförelse mellan PFT och SRT
	5.2.3 PFT repeterbarhet


	6 Slutsatser
	7 Förslag på fortsättning
	7.1 Temperatureffekter
	7.2 Mätdäck
	7.3 Validitet
	7.4 Mäthandledning
	7.5 Profilerade markeringsytor

	8 Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7
	Bilaga 8
	Bilaga 9

