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Förord 
Idag är SRT-pendeln (Skid Resistance Tester) den hittills enda standardiserade metoden 
för att mäta friktionen på vägmarkeringar.  

Både nationellt hos Vägverket och internationellt har man under de senare åren identi-
fierat ett ökat behov av en säker och robust mätmetod som på ett mer effektivt och 
reproducerbart sätt mäter friktionen på både plana såväl som profilerade vägmarke-
ringar. För de senare fungerar dock inte pendeln som mätmetod. 

I denna rapport görs en undersökning av VTI:s PFT (Portable Friction Tester) i nytt 
utförande med nytt mätdäck med avseende på korrelation mellan PFT och pendel för 
plana vägmarkeringar samt en undersökning av repeterbarheten av PFT som mätmetod 
för plana såväl som för profilerade vägmarkeringar. 

Uppdraget har finansierats av Vägverkets huvudkontor i Borlänge med Robert Nyhlén 
som kontaktperson. Projektledare på VTI har varit Bengt Wälivaara som utfört PFT-
mätningar tillsammans med Stig Englundh (fält) och Mikael Bladlund (laboratorium). 

Som en förutsättning för projektets genomförande utfördes dessförinnan en omfattande 
uppgradering och omkonstruktion av PFT:s mekaniska system (bl.a. Peter 
Spindelberger och Roland Jacobsson, båda VTI) samt en nykonstruktion av 
mätsystemet (bl.a. Håkan Wilhelmsson, Mikael Bladlund och Leif Lantto, samtliga 
VTI). Det nya mätdäcket utvecklades i samarbete med Håkan Kinnander, Kinnanders 
Gummi AB i Linköping. 

Pendelmätningar utfördes av Gert Robertsson och Göran Nilsson på LG RoadTech AB. 
Inventering och urval av lämpliga mätobjekt för fältstudierna utfördes av Lars-Eric 
Svensson och Göran Nilsson på LG Road Tech i samarbete med Behzad Koucheki på 
VTI. För statistiska analyserna har Mats Wiklund och Sven-Olof Lundkvist konsulte-
rats, båda VTI.  

Värdefulla synpunkter på rapporten och metodbeskrivningar har erhållits från både 
Lars-Eric Svensson, LG RoadTech AB, Robert Nyhlén, Vägverket samt Robert 
Sundquist, Coralba AB. 
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Validering av VTI-PFT version 4. Mätningar på plana och profilerade vägmarke-
ringar 
av Bengt Wälivaara 
VTI  
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Studien visar att PFT (Portable Friction Tester) i sin fjärde version med en ny mekanisk 
design och med nytt mätdäck, i likhet med tidigare versioner, utgör en lättanvänd och 
robust mätmetod med god reproducerbarhet.  Resultaten indikerar en mycket låg varia-
tion mellan enskilda mätinstrument samt ett i det närmaste obefintligt operatörsbero-
ende.  

Resultaten för ett urval av vanligt förekommande plana vägmarkeringar i Sverige med 
varierande ålder och kvalitet uppvisar ett linjärt förhållande till SRT-pendel enligt 
följande (i SRT-enheter):  

 SRT = 78,6*PFT + 9,2 ± 9,0  

Resultat från mätningar på ett urval av profilerade vägmarkeringar, i Sverige med två 
individuella PFT-instrument och två olika operatörer, uppvisar en mycket god repeter-
barhet med ett lika stort dynamiskt mätområde som för plana vägmarkeringar.  

Sammantaget pekar resultaten på att man redan idag bör kunna ersätta SRT-pendel med 
PFT som en objektiv metod för friktionsbestämning av såväl plana som profilerade 
vägmarkeringar. 
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Validation of VTI-PFT version 4. Measurements on plane and profiled road 
markings 
by Bengt Wälivaara 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
This study shows that the PFT (Portable Friction Tester) in its fourth version, featuring 
an improved mechanical design with a new measurement tire, similar to previous 
versions, is a user friendly and robust method with excellent reproducibility. The results 
indicate very low variation between individual instruments and an almost negligible 
influence by the operator.  

Correlation studies with the SRT pendulum on plane road markings were conducted 
using a set of different road markings commonly used in Sweden of varying age and 
quality. Results indicate a linear relationship according to the following: 

SRT = 78.6*PFT + 9.2 ± 9.0  

A correlation study using two individual PFT instruments with different operators on a 
set of commonly used profiled road markings in Sweden showed an excellent repeata-
bility and a dynamic measurement range similar to plane road markings. 

The results clearly indicate that the PFT is suitable to use as a stand-alone method for 
objective assessment of skid resistance of plane as well as of profiled road markings, 
thus eliminating the need of the SRT pendulum.  
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1 Inledning 
Idag är SRT-pendeln (Skid Resistance Tester) den hittills enda standardiserade metoden 
för att mäta friktionen på vägmarkeringar. Enligt den europeiska standarden EN 1436 
skall SRT-värdet överstiga 45 enheter för en nyproducerad (längsgående) vägmarkering. 
Pendeln är dock relativt omständlig och det finns ett riskmoment då operatören tvingas 
exponera sig för trafiken sittande på huk vid vägkanten. Mätningarna representerar dess-
utom medelvärden av enstaka punktvärden på varje vägmarkering och är starkt bero-
ende av operatörens erfarenhet och skicklighet. 

Under de senare åren har profilerade vägmarkeringar av olika typer blivit allt vanligare, 
främst på motorvägar och i spärrfält. För de flesta av dessa fungerar pendeln inte till-
fredsställande som mätmetod på grund av den grova texturen.  

Mot denna bakgrund har man hos Vägverket under de senaste åren identifierat ett ökat 
behov av en säker och robust mätmetod som på ett effektivt och reproducerbart sätt 
mäter medelvärdet av friktionen över en representativ sträcka. Metoden bör fungera som 
ett likvärdigt alternativ till pendeln för plana markeringar, men måste dessutom fungera 
för de allt vanligare profilerade markeringarna.  

VTI har under 2004–2005 utvecklat en förbättrad version av sitt handskjutna friktions-
mätningsinstrument PFT (Portable Friction Tester) som redan i tidigare versioner har 
visat sig fungera utmärkt som friktionsmätare för plana och profilerade vägmarkeringar. 
Instrumentet har därigenom produktionsanpassats med avseende på både mekanik och 
elektronik och har även CE-märkts samt försetts med ett nytt mätdäck med spårbar 
gummikvalitet.  
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2 Projektets syfte och omfattning 
Projektet syftar till att undersöka möjligheten att ersätta SRT-pendeln med PFT 
(Portable Friction Tester) för bestämning av friktion hos plana vägmarkeringar samt 
möjligheten att utnyttja PFT som mätmetod av friktion hos profilerade vägmarkeringar.  

I studien genomförs två mätomgångar i fält: 

Den första fältstudien omfattar mätningar på ett representativt urval av plana vägmarke-
ringar av olika ålder och typ med tre PFT; ett av den äldre modellen (version 3) (som 
jämförelse) samt två av den nya modellen (version 4), och en SRT-pendel. 

Den andra fältstudien omfattar mätningar på ett representativt urval av profilerade väg-
markeringar av olika ålder och typ med två PFT av den nya modellen (version 4). 

Parametrar som studeras särskilt noggrant är:  

 Korrelationen PFT- SRT-pendel (för plana markeringar) 

 Instrumentrelaterad variation av PFT-mätvärden på plana och profilerade väg-
markeringar 

 Operatörsrelaterad variation av PFT-mätvärden på plana samt profilerade väg-
markeringar 

Slutligen beskriver rapporten ett preliminärt förslag till metodbeskrivning för mätning 
med PFT. 
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3 Bakgrund PFT (Portable Friction Tester) 
Under ca 25 års tid har ett antal versioner av PFT (Portable Friction Tester), dvs. VTI:s 
portabla och handdrivna friktionsmätare, utvecklats i syfte att användas som en praktisk 
och repeterbar mätmetod för friktionsbestämning av vägmarkeringar.  

De första versionerna av PFT hade variabelt slip och testades med olika typer av mät-
däck. Bland annat utnyttjades gummiremsor som limmades på ett metallhjul. Senare 
modeller valde att utnyttja ett fast slipförhållande på runt 15 % samt utnyttjade kom-
mersiellt tillgängliga luftfyllda gummidäck, dock ej med spårbar kvalitet.  

I ett antal rapporter beskrivs försök utförda dels i laboratoriemiljö på specialgjorda ytor, 
dels i fält på plana vägmarkeringar där PFT och SRT-pendel jämförs sinsemellan 
[Lundkvist, 1994; Centrell, 1995; Åström, 2000; Åström, 2001]. I samtliga fall har ett 
linjärt samband kunnat härledas mellan pendeln och PFT. Skillnader i däckens kvalitet 
och övriga mekaniska faktorer har däremot medfört skillnader i koefficienter i det 
linjära sambandet mellan olika versioner av PFT. 

Bristen på spårbar gummikvalitet i mätdäcket har hittills setts som ett avgörande hinder 
för införandet av PFT som ett standardiserat mätinstrument. I VTI notat 50-2001 före-
slår Åström en lösning på problemet genom att utnyttja ett standardiserat mätdäck 
utvecklat av Findlay Irvine Ltd avsett för ”GripTester” deras egna handdrivna instru-
ment för friktionsmätning. Senare visade sig detta alternativ ej vara realiserbart på 
grund av konkurrentmässiga skäl.  

Grundkonstruktionen av PFT har ändrats marginellt under årens lopp, och har hittills 
baserats på en konstruktionsprincip som varit relativt kostsam för tillverkning i större 
serier och uppvisar praktiska problem, bl.a. för låg markfrigång för mätning av de nya 
profilerade vägmarkeringarna.  

Däckproblematiken samt ovannämnda praktiska och produktionsmässiga problem för-
anledde en omfattande uppgradering av instrumentet under 2004 vilket resulterade i 
PFT version 4 som är föremål för denna studie. 
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4 Teknisk beskrivning  
4.1 PFT version 4 
4.1.1 Chassi  
I ett omfattande konstruktionsarbete på VTI utfördes under 2004 en nykonstruktion av 
PFT där instrumentets mekaniska konstruktion förenklades och anpassades för produk-
tion i större serier med färre antal detaljer. Modellen har en varierbar hjulbas hos de 
bakre bärhjulen för anpassning till vägmarkeringar av olika bredd. Markfrigången 
ökades till ca 50 mm för att klara av mätningar av profilerade vägmarkeringar. An-
strängningar gjordes dock att lämna konstruktionen så oförändrad som möjligt med 
avseende på tidigare grundprinciper: två bärhjul baktill och ett bromsat mäthjul framtill 
samt en oförändrad totalvikt och lastfördelning. Ett nytt mätdäck utvecklades i sam-
arbete med Kinnanders Gummi AB i Linköping för att säkerställa tillgång och spårbar 
kvalitet hos mätdäcket. Figur 1 visar instrumentet som det ser ut i sin nuvarande form 
med det nya mätdäcket monterat. Slipförhållandet, dvs. skillnaden mellan rotations-
hastigheten hos det bromsade mäthjulet och de frirullande bärhjulen, valdes till 25 %. 

 
4.1.2 Elektronik 
Kontrollenheten med display uppdaterades med reducerat antal komponenter och upp-
daterad programvara med inbyggd kalibreringsrutin för enkel kalibrering i fält. Elektro-
niken monterades i en robust IP65 klassad låda och är, tillsammans med resten av 
instrumentet, EMC testad för ut- och instrålad effekt (se figur 1). 
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Voltage (V)                   Section No (total) 

Min  µ     <              Mean µ     <                Max µ 

Standard deviation                      Average Speed 

Section distance            Remaining distance  
             (memory capacity) 

Figur 1  PFT v4 med ny elektronikenhet och nytt mätdäck, de infällda bilderna visar 
displayen och förklaringen av fälten. Den översta raden visar batterispänningen 
(vänster), numret på den aktuella mätningen samt totala antalet registrerade mätningar 
i minnet. Den andra raden uppifrån visar medelvärdet av friktionen samt minimivärdet 
(vänster) och maxvärdet (höger) hos den aktuella mätningen. Den tredje raden visar 
standardavvikelsen (vänster) samt medelhastigheten för den aktuella mätningen 
(höger). Den nedersta raden visar sträckan för den senaste mätningen (vänster) samt 
den totala återstående sträckan som kan lagras i minnet. 

4.1.3 Mätdäcket 
En viktig del i utvecklingsarbetet utgjordes av det nya mätdäcket. Ett mål var att till-
verkningskostnaden skulle hamna på en rimlig nivå för serieproduktion samtidigt som 
slitbanan måste utgöras av ett spårbart material. Vidare bestämdes tidigt att däcket 
skulle vara luftfyllt för att inte införa alltför stora principiella avvikelser från tidigare 
versioner av mätdäck. 

Det nya mätdäcket togs fram under våren 2004 i samarbete med Kinnanders Gummi AB 
i Linköping. En egen gjutform tillverkades av VTI för vulkanisering av slitbanan. Slit-
banan bestod av en ca 40 mm bred och ca 5 mm tjock gummiring av högkvalitativt 
gummi från Trelleborg (varunamn 48-1617). Denna gummityp används bl.a. till 
transportband och till bandvagnar (Hägglunds) och har en sammansättning som liknar 
bildäcksgummi (vinterdäck) med en hårdhet på ca 63 shore (se tabell A1 och A2 i 
bilaga A). Slitbanan limmades därefter på ett vanligt transportdäck av typen Trelleborg 
T991 3,00-4 4 PR. Till skillnad från tidigare versioner av PFT valdes att utrusta 
samtliga hjul (mät- och bärhjul) med identiska däck vilka fylldes med 100 kPa ringtryck 
innan mätning. 

 

VTI notat 16-2007 13 



 

4.1.4 Undersökning av däckens funktionella egenskaper  
I samband med utvecklingen av mätdäcket, genomfördes under 2004–2005 följande 
undersökningar av däcken. 

Variation av friktionsegenskaper efter en tids användning och slitage, dvs. undersök-
ning angående behovet av ”konditionering” av slitbanan innan det tas i bruk (se 
bilaga B). Resultaten av försöken var att man bör genomföra en inslitning, eller ”kondi-
tionering” av däcket på ett representativt underlag, t.ex. asfalt eller en sträv yta (i vårt 
fall halkskyddstejp). Anledningen till detta kan bero på flera faktorer. Sannolikt har 
förekomsten av rester av kemikalier från gjutformen samt slitbanans mikrotextur en 
avgörande betydelse för nytillverkade däck. Mätning på polerande underlag, smutsiga 
underlag, t.ex. golvytor med oljeskikt eller golvpolish kräver sannolikt en ”upprugg-
ning” och rengörning för att återställa slitbanans friktionsegenskaper.  

Variation av friktionsegenskaper inom- och mellan tillverkningsbatcher på fyra olika 
typytor (se bilaga C) resulterade i små skillnader mellan individuella nya däck samt 
mellan de nya däcken och GripTester däcket. Alla nya däck var slipade med sandpapper 
direkt efter tillverkning, dock inte konditionerade på samma sätt som i bilaga B varför 
avvikelser sinsemellan förmodligen kan härröras till däckytornas aktuella kondition. En 
mindre skillnad observerades på glasytan där de nya däcken visade något lägre mät-
värde (µ=0,10) än GripTester däcket (µ=0,16). En orsak till det senare kan, förutom 
skillnad i gummikvaliteten, bero på skillnader i kontaktarea och därmed yttrycket 
mellan de två däcktyperna. 
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5 Experimentell metodik och val av provplatser 
Urval och inventering av mätplatser gjordes av LG Roadtech AB och VTI med avsikten 
att finna ett representativt urval av vanligt förekommande vägmarkeringar med av-
seende på ålder, slitage, material och utformning lagda på representativa underlag (se 
tabell i bilaga D). Fältmätningarna utfördes därefter under två olika omgångar som 
vardera omfattade två dagar. 

 
5.1 Mätomgång 1  
Den första mätomgången utfördes den 19–20 juni 2006 där 12 provplatser valdes ut i 
Östergötland, Småland och Sörmland med plana vägmarkeringar (kantlinjer + mitt-
linjer). Till stor del bestod dessa av äldre (ett år eller äldre) och till mindre del nygjorda 
vägmarkeringar av följande typer: termoplast (”Normal”), sprayplast (”Spray”) och färg 
(”Färg”) lagda på asfalt av olika textur (Slät, Grov, Fin). 

Mätutrustning: 

 1x SRT-pendel från VTI  

 3x PFT-instrument:  

o Två av den nya modellen (v4), PFT (2004:1) samt PFT (2004:3) 

o En av den gamla modellen (v3) utrustad med GripTester däck. 

PFT-mätningar: 
 Två personer (OP1 + OP2) från VTI utförde samtliga mätningar utan att skifta 

instrument sinsemellan under mätningarnas förlopp 

 Fem repetitioner utfördes på varje enskild markering där medelvärdet för varje 
mätning registrerades 

 Bevattning av markering utfördes med vattenspruta 6 ggr innan mätningarna. 

SRT-mätningarna: 

 En person (OP3) från LG Roadtech utförde samtliga mätningar 

 3 repetitioner utfördes på varje markering i en utvald lämplig punkt 

 Bevattning av mätområdet utfördes med vattenflaska innan mätning. 

 
5.2 Mätomgång 2  
I den andra mätomgången (23–24 oktober 2006) valdes 12 mätplatser ut med profilera-
de vägmarkeringar av olika typ och ålder i Östergötland. Dessutom kompletterades den 
första mätomgången med nya mätplatser med plana markeringar (6 nyare samt 2 äldre). 

Mätutrustning: 
 1x SRT-pendel från VTI  

 3x PFT-instrument:  

o Två av den nya modellen (v4), PFT (2004:1) samt PFT (2004:3) 

o Ett ytterligare exemplar av nya modellen (v4) PFT (2004:2) för 
kontrollmätningar på ett mindre antal plana markeringar. 
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PFT-mätningar: 
 Två personer (OP1 + OP2) från VTI utförde samtliga mätningar utan att skifta 

instrument sinsemellan under mätningarnas förlopp 

 Fem repetitioner utfördes på varje enskild markering där medelvärdet för varje 
mätning registrerades 

 Bevattning av markering utfördes med vattenspruta 6 ggr innan mätningarna. 

SRT-mätningarna: 
 En person (OP3) från LG Roadtech utförde samtliga mätningar 

 3 repetitioner utfördes på tre olika (fritt valda) punkter på varje markering (plana 
markeringar) 

 Bevattning av mätområdet utfördes med vattenflaska innan mätning. 

 
Figur 2  PFT version 4 (PFT 2004:1 resp. 2004:3) med nya mätdäcken i förgrunden 
samt PFT version 3 med GripTester mätdäck i bakgrunden. Här syns tydligt skillnaden i 
markfrigång mellan gamla och nya PFT. Till vänster syns bevattningsbehållaren som 
utnyttjades vid försöken. (Foto: Stig Englundh, VTI.) 
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Figur 3  Bilden visar Göran Nilsson, LG RoadTech AB, under mätning med SRT-
pendel. Observera hur operatören tvingas att exponera sig för trafiken under mätningen 
med försämrade möjligheter till uppsikt. (Foto: Stig Englundh, VTI.) 
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6 Resultat och diskussion 
I följande avsnitt presenteras de analyserade resultaten av mätningarna för plana respek-
tive profilerade markeringar från båda mätomgångarna. 

 
6.1 Plana vägmarkeringar  
Data för plana vägmarkeringar mättes upp under omgång 1 och kompletterades med ett 
antal nyproducerade vägmarkeringar under mätomgång 2, under de senare mätningarna 
användes dock ej PFT 0 (GriptTester däck). I följande kapitel har alla data från plana 
markeringar behandlats tillsammans och ej separerats med avseende på mätomgångar.  

 
6.1.1 Sambandet mellan SRT-pendel och PFT  
I figur 4 visas sambandet mellan SRT och PFT för de plana vägmarkeringarna där mät-
data från båda mätomgångarna utnyttjas. Diagrammet representerar mätvärden från det 
ena PFT-instrumentet (#2004:1) och i figuren är en regressionslinje inlagd med 95 % 
konfidensintervall respektive 95 % prediktionsintervall. Konfidensintervallet är beräk-
nat på 78 observationer.  
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Figur 4  Mätningar på plana vägmarkeringar med SRT vs. PFT. I diagrammet är en 
regressionslinje med konfidensintervall (95 % streckad linje) respektive prediktions-
intervall (95 % prickad linje) angivna. (R2=0,89, n=78). Prediktionsintervallet ligger 
på ca ±9,0 SRT-enheter inom hela intervallet. 

Prediktionsintervallet I för en enstaka prediktion av SRT-värdet från ett uppmätt 
PFT-värde (X0) är beräknat enligt  

(1)  I = tn−2, 1−α/2*SY│X * [1 + 1/n +  (X0-X)2/(n-1) *1/S X
 2]1/2 
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där SY│X ≈S Y
 2(1-R2) och S Y är standardavvikelsen för Y-värdena (i detta fall SRT-

värdena) X- resp. S X  är medelvärdet av X-observationerna respektive deras standard-
avvikelser (dvs. PFT-värdena). R är korrelationskoefficienten för datamängden 
(R=0,94) och tn−2, 1−α/2 är (1- α /2) * 100 percentilen för en t-fördelning med n-2 
frihetsgrader, dvs. i vårt fall tn−2, 1−α/2 = 1,99 för α=5 % (95 % konfidensintervall) och 
n=78. Med dessa värden blir ett prediktionsintervallet I= 9,0 (i SRT-enheter) för ett 
givet PFT-värde och är relativt konstant över hela mätintervallet.  

Ett samband mellan SRT och nya PFT ges därför av följande omräkningsformel:  

(2) SRT = 78,6*PFT + 9,2 ± 9,0 

Orsaken till det förhållandevis stora prediktionsintervallet, nästan 18 % av totala mät-
området, kan bero på skillnaderna i metoderna i sig, där SRT har ca 10 gånger högre 
glidhastighet än PFT. Man kan tänka sig att SRT därmed uppvisar ”vattenplanings-
effekter” på mycket plana ytor med låg textur [Åström, 2001]. SRT-värdena represente-
rar dessutom värdet i en utvald punkt på markeringen medan PFT beskriver medelvär-
det över hela vägmarkeringen och förutsätter därmed helt homogena ytor vilket inte 
alltid är fallet då markeringarna är slitna och då asfaltbeläggningen har grov textur. 
Tidigare studier har indikerat en signifikant spridning mellan olika individuella pendlar 
och olika operatörer [Lundkvist, 1994]. 

 
6.1.2 Instrument- och operatörsrelaterad variation  
Sambanden mellan två nya instrument, PFT1 (2004:1) och PFT3 (2004:3) visas i 
figur 5b) och uppvisar en helt linjär överensstämmelse mellan instrumenten med mycket 
hög korrelation (R2=0,99). I figur 5a syns även mätvärden från ett tredje, tillfälligt in-
lånat, instrument (PFT2) av den nya modellen (röda ringar). Även dessa mätvärden 
faller inom konfidensintervallet.  

En beräkning av prediktionsintervallet enligt (1) ger I=0,03 (PFT-enheter) för en 
enstaka observation vilket innebär en i det närmaste ett till ett korrelation mellan 
instrumenten eller ca 6 % av totala mätområdet. 

Sambandet mellan det gamla PFT-instrumentet och det nya indikerar även här en god 
överensstämmelse mellan instrumenten, dock med ett något större prediktionsintervall, 
±0,06 PFT-enheter (ca 12 % av totala intervallet) samt något högre mätvärden överlag 
för det PFT v4 i förhållande till PFT v3. Orsaken till det något större prediktionsinter-
vallet för det gamla instrumentet (PFT0) är svårt att härleda från mätningarna, då ingen 
systematisk variation för vissa typer av markeringar observerades. Mätningarna med 
PFT1 och PFT0 utfördes av två olika operatörer, men så var även fallet för mätningarna 
i figur 5, dvs. operatör 1 mätte alltid med PFT0 och PFT3, operatör 2 mätte alltid med 
PFT1.  

Diagrammet i figur 5c visar att de olika ytorna var relativt jämnt fördelade i över frik-
tionsintervallet 0,4–0,9. (Se bilaga D för beskrivning av markeringarna.) 

Resultaten av försöken på plana vägmarkeringar indikerar ett lågt operatörsbero-
ende samt en låg variation mellan tre instrument av den nya sorten. 
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Figur 5a  Data för plana vägmarkeringar som visar korrelationen mellan PFT3 vs. 
PFT1 (R2=0,99, n=78, I= 0,03). Prediktionsintervallet I är beräknat enligt (1). 

Figur 5b  Data för plana vägmarkeringar som visar korrelationen mellan PFT0 (dvs. 
GripTester) vs. PFT1 (R2=0,97, n=54, I=0,06). Prediktionsintervallet I är beräknat 
enligt (1). 
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Figur 5c  Fördelningen av enskilda mätdata på plana vägmarkeringar för PFT0, PFT1 
och PFT3. 
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6.2 Profilerade vägmarkeringar 
Mätningarna på profilerade markeringar utfördes med PFT1 och PFT3 av två olika 
operatörer (se figur 6). 
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Figur 6a  Mätningar på profilerade vägmarkeringar med två PFT som visar korrelationen 
mellan PFT3 och PFT1 (R2=0,99, n=17, I= 0,04). 
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Figur 6b  Fördelningen av mätningar på profilerade vägmarkeringar med PFT1 och 
PFT3. Standardavvikelserna (streckmarkerade) är baserade på 5 mätvärden för varje yta. 
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Av resultaten syns en tydlig uppdelning mellan nylagda (#2.1, #2.11 och #2.12) marke-
ringar som visar relativt låga värden (0,4–0,5) samt äldre beläggningar (ett år och äldre) 
där alla överstiger 0,6. Tyvärr fanns inte alla typer av markeringar representerade i olika 
åldersklasser varför vi inte kan dra slutsatsen om huruvida alla nya markeringar ger låga 
värden. Troligen ger t.ex. nylagda stegar eller kamflex på asfalt (t.ex. ID 2.4 och ID 2.6) 
högre PFT-värden än samma markering lagd ovanpå en plan markering (typ ID 2.12). 
Detta beror troligtvis på att PFT ger ett medelvärde av hela mätsträckan där mätdäcket 
delvis har kontakt med underlaget mellan markeringarna, kontakten med underlaget är 
därför en funktion av hjulradien och profilernas utseende. Kanteffekter kommer för-
modligen in där en ”kantig” profil bör ge en något högre friktion än en mjuk profil. (Se 
bilaga D för beskrivning av markeringarna.) 

Slutsatsen av mätningarna är att PFT ger reproducerbara värden för profilerade marke-
ringar. Man kan tydligt se en differentiering i värden mellan nyare och äldre marke-
ringar varför behovet av en objektiv mätmetod är uppenbart. 

 
6.2.1 Inverkan av underlagets lutning  
Vid två tillfällen utfördes mätningar på svagt sluttande mark (ca 2°–5°) den första 
skedde i Norsholm, påfart E4, ID #2.4.1 (uppför) och ID #2.4.2 (nerför) samt vid trafik-
plats Klinga, Åby, ID #2.6.1 (uppför) och ID #2.6.2 (nerför). Resultaten i figur 6b visar 
att mätvärdena är ca 0,02–0,04 enheter lägre uppför lutningen än mätning nerför. Detta 
beror på tyngdpunktsförskjutningen, dvs. en lägre last på mäthjulet i uppförslutning och 
kan enklast kompenseras genom att dra medelvärdet av mätvärdena i båda riktningarna. 
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7 Slutsatser 
Studien visar att PFT i sin fjärde version med ny mekanisk design och med nytt mät-
däck utgör en lättanvänd och robust metod med god reproducerbarhet. Resultaten indi-
kerar en mycket låg variation mellan enskilda instrument och mätdäck samt ett i det 
närmaste obefintligt operatörsberoende. 

Resultaten för ett urval av i Sverige vanligt förekommande plana vägmarkeringar av 
varierande ålder och kvalitet uppvisar ett linjärt förhållande till SRT-pendel enligt 
följande:  

(2) SRT = 78,6*PFT + 9,2 ± 9,0 

Dagens gränsvärde på 45 SRT-enheter för godkänd vägmarkering ger med ovanstående 
formel gränsvärdet 0,45 omräknat till PFT-enheter, överensstämmelsen 1:100 mellan 
PFT och SRT råkar inträffa just för denna punkt av kurvan och gäller därför inte för alla 
PFT-värden. 

Trots att prediktionsintervallet I ovan är relativt stort (ca 18 % av totala mätområdet i 
SRT-enheter) är det i denna studie dock något mindre än man funnit i tidigare studier 
[Lundkvist, 1994 och Centrell, 1995]. Jämför man med prediktionsintervallet mellan två 
individuella PFT-instrument med olika operatörer uppgår prediktionsintervallet bara till 
± 0,03 PFT-enheter (ca 6 % av totala mätområdet i PFT-enheter). Det förhållandevis 
stora intervallet i (2) beror med stor sannolikhet inte på PFT-metoden i sig, utan kan 
delvis härröra från skillnaden i glidhastighet mellan de två olika metoderna, där ”vatten-
planingseffekter” kan uppträda för SRT-pendel för mycket plana ytor med låg textur 
[Åström, 2001]. Skillnaden kan också förklaras av operatörens inverkan och valet av 
den enskilda mätpunkten på vägmarkeringen där enskilda SRT-värden kan växla 
kraftigt på t.ex. grovt texturerade vägmarkeringar. Alternativt kan man uttrycka det som 
att PFT visar ett mer rättvist medelvärde över hela vägmarkeringen och SRT ger punkt-
värden. Eftersom resultaten ovan baseras på resultat från två instrument samt två opera-
törer kan man möjligen invända att en större studie med ett flertal PFT-instrument och 
ett flertal operatörer skulle krävas för att på ett vetenskapligt vis uppskatta metodens 
robusthet för plana markeringar. 

Det faktum att undersökningarna uppvisar så pass entydiga samband mellan ända upp 
till tre individuella instrument samt att de två mätomgångarna som utfördes med fyra 
månaders mellanrum uppvisar en mycket god överensstämmelse sinsemellan pekar på 
att undersökningen bör vara tillräckligt omfattande.  

Resultaten av mätningarna på profilerade vägmarkeringar i Sverige uppvisar även dessa 
en god repeterbarhet och dynamik i mätområdet, instrumentet har här förbättrats med 
högre markfrigång och tillåter mätning av vägmarkeringar upp till 30 cm bredd.  
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8 Rekommendationer och fortsatta studier 
Det faktum att PFT idag är så pass väl karaktäriserad och validerad, både i den aktuella 
studien samt i ett flertal tidigare studier, med avseende på repeterbarhet och funktion i 
fält bör därmed utgöra tillräckligt beslutsunderlag för att införa PFT som en alternativ 
metod till SRT-pendel som metod för friktionsbestämning av både plana och profilerade 
vägmarkeringar. Här kan man t.ex. utgå från befintliga gränsvärden för SRT-pendel och 
överföra dessa till ”PFT-gränsvärden”.  

En utförligare undersökning av lutningens inverkan på friktionsvärdena bör även göras 
för att klargöra de exakta gränserna och fastställa dessa i metodbeskrivningen. Ytter-
ligare mätningar på ett större urval av profilerade markeringar (av varierande ålder och 
typ) kan vara lämpligt att utföra som en komplettering till denna studie. 
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Däckfakta 

Tabell A1  Sammansättning/miljöklassificering Gummiblandning 48-1617. 

Nr Namn: CAS-nr Halt (%) Klassificering R-fraser 

1 SBR 9003-55-8 25 EM  

2 NR 9006-04-6 15 EM  

3 BR 9003-17-2 15 EM  

4 Kimrök 1333-86-4 30 EM  

5 Mjukgörare 64742-52-5 10 EM  

6 Aktivator 
ZnO 

1314-13-2 <2,2 N 50-53 

7 Accelerator 
CBS 

95-33-0 <0,6 XiN 43-50/53 

EM= Ej märkningspliktigt; N=Miljöfarligt; Xi= irriterande 

SBR= Syntetiskt gummi; NR=Naturgummi; BR=”Guttaperka” gummi 

Tabell A2  Fysikaliska egenskaper hos slitbanan. 

Övriga Fysikaliska Egenskaper: 
Shore: 63 

Densitet: 1130 kg/m3 

Färg: Svart 

 

Slitbanan limmades på en kommersiell däckstomme av typen Trelleborg T991 med 
ytterdimension på ca 250  mm (3–4,4) dvs. ett vanligt förekommande däck till bl.a. 
båttrailers (stödhjul). Totalt tillverkades 10 stycken nya slitbanor, 5 stycken från två 
olika batcher, den första alldeles färsk och den andra ca 6 månader gammal. Slitbanorna 
lagrades därefter i ca tre månader (dvs. över sommaren 2004) efter vulkanisering för att 
mogna innan de monterades på 10 stycken T991 däck. Ringtrycket vid mätningarna 
valdes till 1,0 Bar. 
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Figur A1  Mätdäcket med nya slitbanan monterad på däckstommen. 
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ingen instrumentrelaterad faktor inverkade på resultatet. 

g på asfalt respektive halk-
 

an resultaten på de olika ytorna. För 

på 

esul-

Griptape.

Inslitningstester av Mätdäck 
Två nya mätdäck ur tillverkingsbatch 2 (benämnda ”X4” och ”X5”) monterades på två 
nya PFT-instrument. Däcken kördes olika sträckor på torr asfalt (max sträcka 950 m) 
respektive halkskyddstejp (max sträcka 500m) innan kontrollmätningar gjordes på 
följande tre bevattnade testytor (n=10):  

 Metalltape på aluminiumplåt (Y25), dvs. en yta med med låg friktion  

 Slät vägmarkeringsmassa utan glaspärlor (Y32) extruderad på aluminiumplåt  

 Gammal plan vägmarkering på VTI:s innergård. 

Dessutom kördes GripTesterdäcket som en referens på samma ytor. Efter den sista 
inslitningen byttes mätdäcken ut mellan instrumenten och mätningen upprepades på 
samma yta (mätning#6). Ingen signifikant skillnad uppvisades mot mätning #5, dvs. 

Figur B1  Resultat av mätningar på typytor efter inslitnin
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skyddstape med nya PFT (#2004:1) resp. PFT (#2004:2) samt GripTester däcket med
gamla PFT. Innan mätning#6 byttes däck mellan de två nya instrumenten för att 
kontrollera mätinstrumentens överensstämmelse. 

Resultatet i figur B1 pekar på vissa skillnader mell
Y25 (metalltape) resp. Y32 (slät VM) ökade friktionen efterhand, på den gamla väg-
markeringen minskade friktionen med ökat antal repetitioner. Förklaringen kan bero 
att den gamla vägmarkeringen ”avverkades” under körningarna till skillnad från de två 
artificiella ytorna. Man såg tydligt ett vitt ”pulver” som lade sig på den gamla väg-
markeringen efterhand varför resultaten för just denna markering kan diskuteras. R
taten för de två andra ytorna (som var oförändrade under hela förloppet) tyder dock på 
att däcken kräver en inkörning någonstans ca 1 000m på asfalt, alternativt ca 350 m på 
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Variation mellan däckindivider 
Vid testerna användes släta vägmarkeringsytor lagda på aluminiumplåtar ca 1 m långa 
och 10 alt. 20 cm breda enligt tabell nedan: 

Tabell C1  Egenskaper hos testytor. 

Yta # Beskrivning/friktion  
Glas Slät glasyta: PFTµ ca 0.1   (Bild saknas) 

20 Halkskyddstape (Griptape); 
PFTµ ca 1.1 

 
31 Vägmarkeringsyta med 

glaspärlor, lätt korrugerad 

 

PFT µ ca 0.5 

 
34 Skrovlig vägmarkeringsyta 

med glaspärlor; 

 

PFTµ ca 0.9 

 
 

I Figur C1 och C2 redovisas mätresultaten för samtliga 10 däck ur batch 1 ( #1-5) och 
batch 2 (#X1-X5) samt GripTester däcket. Sammantaget kan man se att glasytan visar 
något högre värden för GripTester (0,16) än de nya däcken (0,10) medan för samtliga 
andra ytor är skillnaden mindre. 
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Figur C1  Diagram resultat för samtliga däckindivider på fyra typytor: 
Glas, yta#31, yta# 20 (halkskyddstape) och yta# 34. 

Figur C2  Diagrammet visar totala medelvärden och differenser mellan nya däck och 
GripTester däck för samma mätningar. 
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Förteckning över provplatser 

Plana vägmarkeringar: omgång 1 (juni 2006) + omgång 2 (okt 2006) 

ID 
 
Ort, väg 

Temp. väg/luft 
(°C) Antal  Beskrivning 

1.1 
Eksjö, v128 29/n.a 

6 Kantlinje, färg, nylagd på slät yta 

1.2 Eksjö, v128 29/n.a 3 Mittlinje, spray, nylagd  på slät yta 

1.3.1 Ödeshög, v500 29/n.a 3 Kantlinje, massa, gammal på slät yta 

1.3.2 Ödeshög, v500 29/n.a 3 Mittlinje, massa,  gammal på slät yta 

1.4 Alvastra, v927 29/n.a 3 Kantlinje, spray, gammal på slät yta 

1.5 Alvastra, v927 29/ n.a 3 Kantlinje, spray, gammal på grov yta 

1.6 Vadstena, v944 29/n.a 6 Kantlinje, spray, gammal på grov yta 

1.7 Vadstena, v938 29/n.a 6 Kantlinje, spray, gammal på slät yta 

1.8 Askersund, v586 25/10 3 Mittlinje spray, gammal på fin yta 

1.9 Åsbro, v608 22/n.a 3 Kantlinje, färg, gammal på slät yta 

1.10 Kumla, v530 23/n.a 6 Kantlinje, färg, gammal på fin yta 

1.11 Vretstorp, v518 21/15 3 Mittlinje, massa,  gammal på grov yta 

1.12 Fjugesta, v518 20/14 6 Kantlinje, färg, gammal, på grov yta 

3.1* Teknikringen 9/9 3 Kantlinje, massa, nylagd på slät yta 

3.2* Wallenbergs gata ~9/9 3 Kantlinje, massa, nylagd på slät yta 

3.3* Slaka kyrka ~10/9 3 Kantlinje, massa, ca 1 år på slät yta 

3.4* Malmslätt  10/10 3 Kantlinje, massa, nylagd på slät yta 

3.5* Tornbyvägen ~10/10 3 Kantlinje, massa, nylagd på slät yta 

3.6* Haningeleden ~10/10 3 Kantlinje, massa, nylagd på slät yta 

3.7* Vidingsjö ~10/10 3 Kantlinje, massa, gammal på slät yta 

3.8* Vikingstad 13/14 3 Kantlinje, färg, nylagd på fin yta 

 * Mätningar i omgång 2 var samtliga utförda inom Linköpings tätort. 
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1.1 Eksjö, Kantlinje, färg, nylagd på slät yta 

 
1.2 Eksjö,  Mittlinje, spray, nylagd  på 
slät yta 

 
1.3.1 Ödeshög, Kantlinje, massa, 
gammal på slät yta 

 

1.3.2 Ödeshög,  Mittlinje, massa,  gammal 
på slät yta 

 

1.4 Alvastra, Kantlinje, spray, gammal på 
slät yta 

 

1.5 Alvastra, Kantlinje, spray, gammal på 
grov yta 

 

1.6 Vadstena, Kantlinje, spray, gammal på 
grov yta 

 

1.7 Vadstena, Kantlinje, spray, gammal på 
slät yta 

 

1.8 Askersund, Mittlinje spray, gammal på 
fin yta 

 

1.9 Åsbro, Kantlinje, färg, gammal på slät 
yta 

  

1.10 Kumla, Kantlinje, färg, gammal på fin 
yta 

1.11 Vretstorp, Mittlinje, massa,  gammal på 
grov yta 

 

1.12 Fjugesta, Kantlinje, färg, gammal, på 
grov yta 
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3.1 Teknikri

yla
ngen, Kantlinje, 

gd på slät yta 
3.2 Wallen
massa

bergs gata, Kant
, nylagd på slät yta 

 

 

linje,  

 

 

Bild saknas 

 

3.3 Slaka kyrka, Kantlinje, massa, 
ca 1 år på slät yta 

massa, n

   
3.4 Malmsl a, 

 på sl
ätt, Kantlinje, mass
ät yta 

3.5 Tornbyvägen, K inje
a, nylagd på slät yta 

antl , 
mass

3.6 Haningeleden Ullstämma, 
yta Kantlinje, massa, nylagd på slät nylagd

  
3.8 Vi
nylagd

3.7 Vi
m

dings
gam al på sl

jö, Kantlinje, massa, 
ät yta 

kingstad, Kan je, f
 på fin yta 

 

 

(Foto: Stig Englundh, VTI.) 

tlin ärg, 
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Profilerade vägmarkeringar: omgång 2 (okt 2006) 

 

ID 
 
Ort, väg 

Temp. väg/luft 
(°C) Antal  Beskrivning 

2.1 
Ö. Malmskogen, 
v 796 

~10–13 
5 

Kantlinje, typ Pennsylvania fräst, massa 
30 cm, nylagd 

2.2 
Ö. Malmskogen, 
v 796 

~10–13 
5 

Kantlinje, typ Pennsylvania fräst, massa 
30 cm,  gammal 

2.3 v 796 
Ö. Malmskogen, 10–13 Mittlinje, kamflex kompletterad massa, ~

5 30 cm, ca ett år, 

2.4 E4 
1

8 Kantlinje  cm, ca 2 år 
Norsholm påfart ~ 0–13 

, stege, massa, 30

2.5 
Trafikplats Klinga, 
E4 

13/14 
5 

Kantlinje, kamflex massa, 30 cm, ca 2 år 
(riktning ner) 

2.6 
Trafikplats Klinga, 
E4 

13/14 
10 

Kantlinje, kamflex, massa, 30 cm, ca 
2 år (riktning upp + ner) 

2.7 
Åby, v 55 ~13–15 

5 
Kantlinje, intermittent, rullad massa, 
20 cm, mycket sliten 

2.8 
Åby, v 55 ~13–15 

5 
Mittlinje (refug) intermittent, rullad 
massa, 20 cm, något sliten 

Åby, v 55 Kantlinje, heldragen rullad massa, något 
2.9 ~13–15 5 sliten 20 cm 

2.10 ~13–15 5 
je (

något slitna 20 cm 
Åby, v 55 Mittlin vajerräcke) Kuddar, massa, 

2.11 
Mjölby västra, E4 

~13–15 15 
Kantlinje, stege på slät massa, nylagd, 
20 cm 

2.12 
Mjölby västra, E4 

~13–15 5 
Mittlinje (refug), stege på slät massa, 
nylagd, 30 cm 
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 Ö. Malmskogen, gammal 2.1
Pennsylvania fräs, 30 cm  

 Ö. Malmskogen, nylagd 2.2
Pennsylvania fräs, 30 cm  

2.3
kom ett år,  

  Ö. Malmskogen, Kamflex 
pletterad, 30 cm, ca 

   

2.4
30

.1–2.4.2 Norsholm påfart E4, stege, 
 cm, ca 2 år 

2.5 , ca 
2 å

 Trafikplats Klinga kamflex, 30 cm
r (riktning ner) 

2.6  
30 

.1–2.6.2 Trafikplats Klinga, kamflex,
cm, ca 2 år (riktning upp+ner) 

   
2.7
my

 Åby, rullad intermittent, 20 cm, 
cket sliten  

2.8 t 
slit

 Åby, rullad intermittent, 20 cm, någo
en 

2.9" heldragen rullad, något sliten 20 cm 

   

2.10 Kuddar, något slitna 20 cm 2.11.1–2.11.3 Mjölby västra, stege på 
slät, nylagd, 20 cm 

2.12 Mjölby västra, stege på slät, 
nylagd, 30 cm 

(Foto: Stig Englundh, VTI.) 
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Förslag till metodbeskrivning för friktionsmätning med PFT v4 
 
Orientering 
PFT (Portable Friction Tester) är ett litet, portabelt instrument som utvecklats av VTI 
för att mäta friktion. Den aktuella versionen, version 4, där mäthjulet är ett luftfyllt 
mätdäck utvecklat av VTI. Se även bild 1 nedan. PFT version 4 började användas år 
2006 och kan användas på vägytor, cykelbanor, gångbanor och andra ytor där friktionen 
för motorfordon, gångtrafikanter eller cyklar ska bestämmas. För vägytor används 
vanligen andra utrustningar som mäter friktionen vid högre hastigheter än PFT men för 
vägmarkeringar har PFT visat sig vara ett lämpligt instrument. 
 
Sammanfattning 
Mätytan rengörs från löst sittande grus, smuts och partiklar. Vid mätning av våt yta ska 
ytan och mätdäcket vätas ordentligt innan varje mätning. 

PFT skjuts för hand, rakt över mätytan med en konstant hastighet, mätningen startas och 
avslutas med ett tryck på knappen på handtaget. 

Mätresultat, standardavvikelse, mätningens löpnummer och batterispänningen avläses i 
teckenfönstret.  
 

 

Figur 6  PFT v4 med bl.a. ny elektronikenhet och nytt mätdäck. 
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Utrustning 
Allmänt 
PFT version 4 finns illustrerad i bild 1 ovan. Figur 2 är ett exempel på den information 
som visas i teckenfönstret efter varje mätning. 
 

 

Figur 2  Den översta raden visar batterispänningen (vänster) samt numret på den 
aktuella mätningen samt totala antalet registrerade mätningar i minnet.  
Andra raden uppifrån visar medelvärdet av friktionen samt minimivärdet (vänster) och 
maxvärdet (höger) hos den aktuella mätningen. 
Tredje raden visar standardavvikelsen (vänster) samt medelhastigheten för den aktuella 
mätningen (höger).  
Nedersta raden visar längden på den aktuella mätningen (vänster) samt totalt antal 
meter som återstår att lagra i minnet. 

Instrumentet styrs från kontrollpanelen där också teckenfönstret finns. Mätningarna 
startas och stoppas med en knapp på det löstagbara handtaget. Tidigare mätningar kan 
stegas fram med piltangenterna på kontrollpanelen. Där finns också en knapp för belys-
ning och knappar för att sätta på och stänga av apparaten. Ett samtidigt tryck på vänster 
och höger piltangent nollställer instrumentet och tömmer minnet. Observera att alla 
mätningar då försvinner från apparatens minne. Det är därför viktigt att notera mätresul-
taten efter varje mätning. Alternativt kan man föra över mätdata via kabel till PC efter 
mätningarnas slut. Då bör man dock notera vilka löpnummer som gäller för de aktuella 
objekten.   

Mätningen utförs med ett konstant slip på mäthjulet dvs. mäthjulet går alltid något lång-
sammare än PFT:n och bromsar därmed instrumentet (25 %). Den bromsande kraften 
beror av friktionen mellan mätdäcket och mätytan och kraften mäts med en kraftgivare 
på kedjan mellan mät- och stödhjul. Den bromsande kraften, friktionskraften, divideras 
med lasten på mäthjulet (ca 13 kg) till en friktionskoefficient. Denna friktionskoefficient 
(vanligen mellan 0,10 och 1,20) är PFT:s friktionstal som också presenteras i 
teckenfönstret. 

Under mätningen registreras ett friktionstal efter varannan cm. Efter 5 mätvärden (1 dm) 
beräknas ett flytande medelvärde som sparas i instrumentets minne. Det friktionstal som 
presenteras i teckenfönstret efter avslutad mätning är ett medelvärde av alla mätvärden 
som finns registrerade i minnet för den aktuella mätsträckan. Blir standardavvikelsen 
stor vid en mätning så är det ett tecken på antingen stora variationer i friktion över mät-
sträckan eller på att mätningen har blivit störd. Vid större standardavvikelser än 0,09 
rekommenderas ommätning minst en gång för att fastställa att mätningen inte stördes 
(undantaget profilerade markeringar, se nedan).  

 VTI notat 16-2007 
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ätdäcket 

däck 
an ge helt andra friktionsvärden än ett korrekt mätdäck. Det får inte vara skadat eller så 

n syns. Däckets slityta är ca 5 mm och det bör bytas ut då slitbanan 

 
 

M
Mätdäcket är en av de viktigaste komponenterna. Ett misskött eller felaktigt mät
k
slitet att stomme
understiger 3 mm tjocklek.  

Ett nytt mätdäck ska köras in så att eventuella rester från tillverkningsprocessen slits
bort. Inkörningen kan då ske genom att köra instrumentet fram och tillbaka på t.ex. en
platta med halkskyddstejp (ca 300 m) eller på en torr ren (gammal) asfaltsyta 
(ca 1 000 m). 

 

        
 

Figur 3  Mätdäcket med slitbana monterad på däckstommen. 
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dig utrustning 

ätinstrumentet behövs en sopkvast för att kunna sopa bort löst sittande 

d manometer och en luftpump. 

ätutrustningen i PFT:n drivs med ett laddningsbart batteri, därför behövs även en 

a där ytan ska vara fri från lös smuts och 
peraturen understiger +5°C. Mät-

peratur har en viss påverkan på mätresultaten, mätningen bör därför helst 
tföras inom temperaturintervallet +15° till +30°C. 

lägg-

 ca 

 
 

apitel ovan). 

t är 
ätas. 

gens riktning.  

Övrig nödvän
Förutom m
partiklar från mätytan samt utrustning för att väta mätytan. För att kontrollera och 
reglera ringtrycket i däcken behövs en kalibrera

M
batteriladdare. 
 
Mätförutsättningar 
Allmänt 
Friktionsmätning utförs vanligen på en våt yt
andra föroreningar. Mätning får inte ske då lufttem
ytans tem
u

Likaså måste mätdäckets slitbana vara ren och fri från t.ex. oljerester eller andra be
ningar som kan påverka friktionen. 

För att mätutrustningen ska fungera bra krävs att batterierna har korrekt spänning. 
Batterispänningen kan avläsas på displayen. Kontrollera batterispänningen regelbundet 
och ladda batterierna om den understiger 11,5 Volt. 

PFT kan mäta även på profilerade, ojämna ytor, apparatens frigång tillåter en höjd på
50 mm. 

 
Kalibrering 
Kraftgivaren bör kontrolleras och kalibreras årligen, t.ex. av VTI. Varje mätdag är det 
lämpligt att kontrollera PFT genom några mätningar på en våt referensyta. Avvikelserna
i friktionstal från mätytans nominella friktionstal (medelvärdet av ett antal mätningar
med en nyligen kalibrerad PFT) ska då vara mindre än ±0,05 enheter. 

Kontrollera mätdäckets ringtryck med en kalibrerad manometer varje mätdag och se till 
att ringtrycket är 100 ±5 kPa. Kontrollera då också att mätdäcket inte är skadat eller 
alltför slitet (se även k
 
Mätning 
Förberedelser 
Välj mätyta, mätsträckan bör vara mellan 1 och 3 m lång. Sopa bort lösa partiklar från 
mätytan och vät hela mätytan och mätdäcket ordentligt med rent vatten om de
våtfriktion som ska m

Nollställning sker innan mätning med ett samtidigt tryck på vänster och höger 
piltangent på kontrollpanelen. 
 
Mätprocedur 
Varje mätyta bör mätas med minst tre godkända mätningar. Kom ihåg att väta ytan 
innan varje mätning om det är våtfriktion som ska mätas. Vid mätning av vägmarke-
ringar på vägkant ska friktionen mätas parallellt med trafikens färdriktning. Vid 
mätningar av mittmarkeringar mäts friktionen i vä
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ning” (utan att registrera mätvärdet) rekommenderas innan 1:a mätningen 

akt 
ar nått en liten bit in på mätytan och PFT har korrekt 

på 

r. 

fter mätningen presenteras resultatet på displayen, kontrollera att standardavvikelsen 
inte överstiger 0,09. En mätning med en standardavvikelse större än 0,09 är inte pålitlig 
och måste göras om. Notera mätytans friktionstal och mätningens ordningsnummer 
tillsammans med mätytans identitet. 

Undantag till ovanstående utgörs av de tillfällen då mätningarna utförs på profilerade  
eller inhomogena vägmarkeringar (typ kamflex eller stege). Där får man oftast relativt 
höga standardavvikelser som ibland överstiger 0,1 beroende på ytans inhomogena 
karaktär (asfalt-vägmarkering). Här bör snarare standardavvikelsen mellan medel-
värdena (dock minst tre) ej överstiga 0,09.  

Under mätningen får man varken styra PFT i sidled eller påverka instrumentets lastför-
delning i vertikalled (t.ex. genom att låta handtaget vila mot stödtapparna för hand-
taget). Om vertikallasten på mäthjulet varierar under mätningen orsakar detta direkt 
felaktiga friktionsvärden. 

ätytans lutning kan påverka mätresultaten. Vid större lutning än ca 
 grad i längdled (ca 2 % lutning) rekommenderas att mätningarna upprepas även i 

ärde av båda rikt-

fter mätningarna är färdiga kan mätdata föras över till PC via kabel. 

 
Utvärdering 
Mätobjektets friktionstal redovisas som medelvärdet av friktionstalen från de mätningar 
som utförts på objektet, mätningar med standardavvikelser större än 0,09 är opålitliga 
och ska inte tas med i utvärderingen.  

Undantaget gäller mätningar av profilerade markeringar där standardavvikelsen mellan 
minst tre medelvärden ej får överstiga 0,09. 

Tillsammans med friktionstalet ska mätobjektets identitet, datum och klockslag för mät-
ningen samt väder och lufttemperatur anges. 

Ett förslag till mätprotokoll finns som bilaga. 

En ”blindkör
för att notera eventuella avvikelser eller kvarvarande partiklar på ytan som då kan 
åtgärdas. Dessutom fördelas vattnet jämnt på däcket och över hela mätlängden. 

Varje mätning börjar någon meter innan mätytan, rikta in PFT:n och gå med PFT:n r
mot mätytan. När mäthjulet h
hastighet enligt lysdioderna på kontrollpanelen startas själva mätningen med ett tryck 
knappen mitt på PFT:s handtag. Mätningen avslutas ”i fart” efter önskad mätsträcka, 
med ytterligare ett tryck på knappen på handtaget. Under mätning lyser en indikator-
lampa på panelen. Korrekt mäthastighet är 0,5 m/s och indikeras av att den mittersta 
lysdioden lyse

E

Observera att m
1
motsatt riktning. Mätresultatet kan sedan anges som ett medelv
ningarnas mätningar. 

E
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 Sopa rent mätobjektets yta. 

äcket ordentligt innan varje mätning. 

r en gång fram och tillbaka över ytan utan att registrera resultatet 

 för att nå standardavvikelse under 0,09. 

Checklista 
• Kontrollera mätdäckets ringtryck (100 kPa), och batterispänningen (minst 
 11,5 V). 

• Kontrollera mätdäckets slityta så att det är rent från t.ex. oljerester eller annat 
 synligt smuts.  

•

• Vät ytan och mätd

• Kö
 (”blindmätning”). 

• Skjut instrumentet rakt framåt med konstant hastighet (utan att tynga ned 
 handtaget mot stödtapparna). 

• Utför 3 repetitioner, notera mätresultatet och kontrollera standardavvikelser. 

• Upprepa eventuellt mätningar

 VTI notat 16-2007 
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Friktionsmätning PFT version 4 

Datum Klockslag Mätobjekt Våt/torr 

Lufttemp. Operatör  

Mätsträcka Friktion 

Löpnr Längd (m) Friktionstal Stdav. 

Anmärkning 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Summa Medelvärde Anmärkning 
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