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Referat 

Trafikverket vill kunna beskriva friktionen för hela det statliga vägnätet. En rikstäckande friktions-

mätning är praktiskt svår att hantera och mycket kostsam medan vi redan idag mäter vägytans 

makrotextur. I projektet testar vi om makrotexturen (MPD, Mean Profile Depth) kan användas för att 

beskriva friktionstillståndet på vägnätet. Vi har inte kunnat visa på detta samband men vi redovisar 

andra intressanta iakttagelser som ger en pusselbit till hur Trafikverket kan och bör hantera 

friktionsfrågan. Vi ser bland annat att risken för låg friktion är större på vägavsnitt som har låga MPD-

värden speciellt på lappade ytbehandlade vägar med blödningar. Vidare beskriver vi vilka 

friktionsrisker det finns med olika beläggningar och hur dessa kan hanteras. 
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Abstract 

The Swedish Transport Administration want to describe the friction condition of the entire national 

road network. A nationwide friction measurement is practically difficult to manage and very costly, 

while we are already measuring road surface macrotexture. In this project, we test whether the macro 

texture (MPD, Mean Profile Depth) can be used to describe the friction condition of the road network. 

We have not been able to show this correlation but we present other interesting findings that give a 

piece of the puzzle for the Swedish Transport Administration how they can and should deal with the 

friction issue. We see, among other things, that the risk of low friction is greater on road sections with 

low MPD values and especially on roads with surface dressing that has bleeding patches. Furthermore, 

we describe the friction risks involved with different coatings and how these might be handled. 
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Sammanfattning 

Makrotexturens möjlighet att identifiera låg friktion. Tillståndsmätning av vägytan 

av Thomas Lundberg (VTI), Jonas Ekblad (NCC Roads), Nils-Gunnar Göransson (VTI), Leif Sjögren 

(VTI) och Anna Arvidsson (VTI) 

 

Friktionen som uppstår mellan fordon i fart och vägbanan är en grundläggande egenskap för att 

trafikanten på ett säkert sätt ska kunna framföra sitt fordon. Det är troligen den enskilt viktigaste 

egenskapen hos vägytan för trafiksäkerheten. Undersökningen i denna rapport avser våtfriktion under 

barmarksförhållanden. 

Friktionen mäts inte regelmässigt i Sverige, dels beroende på att det är mycket tidsödande och medför 

stora kostnader men även för att friktionsproblematiken anses vara relativt liten i Sverige. En 

bidragande orsak till att Sveriges vägar anses vara relativt säkra ur ett friktionsperspektiv är 

dubbdäcksanvändningen som ruggar upp vägytan vintertid och då hålls friktionen på en acceptabel 

nivå. De lägsta friktionsvärdena för ett vägavsnitt erhålls vanligtvis i september, innan dubbdäcken 

börjar användas. Makrotextur, mätt med måttet MPD (Mean Profile Depth), beskriver vägytans 

ojämnheter i våglängdsområdet 0,5 millimeter till 50 millimeter och har en viss betydelse för 

friktionen. Makrotexturen mäts rutinmässigt i Sverige. Hela Sveriges statliga och belagda vägnät mäts 

in under en tvåårsperiod (ena riktningen) med dagens mätstrategi där det mest trafikerade vägnätet 

mäts årligen. 

Det huvudsakliga syftet med projektet var att undersöka om makrotexturen (i form av MPD) kan 

användas som en indikator för att förutse om ett vägavsnitt har låg friktion. Detta har vi inte kunna 

visa, men vi ser att det är större sannolikhet för låg friktion där makrotexturen är låg. Det visade sig att 

cirka 0,3 procent av de enmeterssträckor som ingick i studien 2012 hade en friktion under 

Trafikverkets gränsvärde för friktion (0,5 µ, för 20 m värden) för de avsnitt där makrotexturen var 

mellan 0,4 millimeter och 0,6 millimeter. Motsvarande siffror för studien 2013 var cirka 3,5 procent. 

Om vi skalar upp resultatet från 2012 till hela Östergötlands vägnät där MPD ligger under 0,6 

millimeter skulle vi få en sammanlagd väglängd av cirka 3 km där enmetersvärden för friktion ligger 

under 0,5 µ. Detta är endast beräknat utifrån mätning i höger hjulspår. Det en betydande väglängd där 

det finns behov av friktionshöjande åtgärder. MPD kan alltså inte ensamt förklara vilka vägavsnitt som 

har låg friktion men vi kan konstatera att de allra flesta sträckor med låg friktion finns där MPD-värdet 

var lägre än 0,5 millimeter. 

En besiktning av de sträckor som uppvisade de lägsta friktionsvärdena visade att orsaken till bristande 

friktion var att bindemedlet täckte stenmaterialet (framförallt blödning av ytbehandling eller blödande 

lappningar på ytbehandling). Det ligger därför ett stort ansvar på driftansvariga för vägnätet att 

upptäcka och undersöka friktionsnivåerna på ”sitt” vägnät så att brister kan avhjälpas. Här bör 

Trafikverkets Pavement Management System (PMSv3) användas för att lokalisera de vägavsnitt där 

det är störst sannolikhet att hitta avsnitt med nedsatt friktion. 

En annan viktig upptäckt i projektet var att de mänskliga sinnena hjälper till att avgöra om ett 

vägavsnitt har låg friktion. Vi gjorde två mätserier i projektet med den skillnaden att det första urvalet 

av teststräckor endast gjordes utifrån data medan det andra urvalet gjordes genom en kombination av 

data och en upptränad person som inspekterade sträckorna innan de valdes. Det var konsekvent lägre 

friktion för alla MPD-nivåer för det senare urvalet. Detta styrker den metod som har används de 

senaste 20 åren då operatören av friktionsmätningen väljer ut lämpliga delar av ett objekt som ska 

friktionsmätas. 
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Summary 

The Potential to Identify Low Friction from Macrotexture. Condition Assessment of Road 

Surface 

by Thomas Lundberg (VTI), Jonas Ekblad (NCC Roads), Nils-Gunnar Göransson (VTI), Leif Sjögren 

(VTI) and Anna Arvidsson (VTI) 

 

The friction that arises between the moving vehicle and the road surface is a fundamental property for 

the road user to safely be able to drive his vehicle. It is probably the single most important property of 

the road surface for road safety. The investigation in this report refers to wet friction under summer 

conditions. 

The friction is not measured routinely in Sweden, partly because it is very time consuming and costly 

but also because the friction problem is considered to be relatively small in Sweden. A contributor to 

Sweden’s roads being considered as relatively safe, from a friction point of view, is the use of studded 

tires that roughen road surface during winter and hold the friction at an acceptable level. The lowest 

friction values at Swedish roads are usually obtained in September, before the studded tires are used. 

Macrotexture, as measured by the measure MPD (Mean Profile Depth), describes the road surface 

roughness in the wavelength range of 0.5 millimetre to 50 millimetres and has a significance for the 

friction. Macrotexture is measured routinely in Sweden. The strategy used today is to measure the 

entire paved road network owned by the state during two-year periods (in one direction). The most 

heavily used roads are measured annually. 

The main purpose of the project was to examine if the macro texture (in the form of MPD) could be 

used as an indicator to predict whether a section has low friction or not. This we are not able to show, 

but we can see that it is more likely low friction where macrotexture is low. It was found that about 0.3 

percent of the one-meter friction values from the measurements in 2012 were below the Swedish 

Transport Administration’s threshold of friction (0.5 μ, 20 m values) for the sections where 

macrotexture was between 0.4 millimetre and 0.6 millimetre. The corresponding figures for the study 

in 2013 were about 3.5 percent. If we scale up the results from 2012 to the entire road network of 

Östergötland where MPD is below 0.6 millimetre, we would have a total road length of about 3 

kilometres where one-meter values of friction are below 0.5 μ. This is only calculated on the basis of 

measurement in the right wheel track. This is a considerable length of road in need of friction-

enhancing. MPD cannot alone explain the sections of roads having low friction, we can conclude that 

the vast majority of routes with low friction occur where the MPD-value was less than 0.5 millimetre. 

An inspection of the routes with the lowest friction values showed that the cause of the lack of friction 

was the binder covering the stone material (especially bleeding of the surface treatment or bleeding 

overlaps in surface treatment). The operators therefore have a great responsibility to detect and 

investigate friction levels on "their" roads so that deficiencies can be remedied. The Swedish Transport 

Administration’s Pavement Management System (PMSv3) should be used to locate the road sections 

where they are most likely to find reduced friction. 

Another important finding of the project was that the human senses help to determine if a section has 

low friction. We made two series of measurements in the project, with the difference that the initial 

selection of test tracks only made on the basis of the MPD data, while the other selection was made 

through a combination of data and a skilled person who inspected the routes before they were elected. 

It was consistently lower friction for all MPD levels for the latter choice. This confirms the method 

used in the last 20 years in Sweden, as the operator of friction measurement, select the appropriate 

portions of an object to be measured for friction. 
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1. Bakgrund 

En av de absolut viktigaste egenskaperna för en väg är att användaren ska kunna färdas säkert utan risk 

för oväntade eller plötsliga faror. Den egenskap som är viktigast och har störst betydelse i detta 

sammanhang är att fordonet har ett tillräckligt bra väggrepp. Det som är avgörande för ett tillräckligt 

väggrepp beror på många faktorer som däckets skick, fordonets hastighet, fordonets bromssystem, 

temperatur (däck och vägyta), vägutformning, vägytans struktur, graden av fuktighet hos vägytan eller 

hur våt den är och om den är täcks av is eller snö. Det är alltså en rad olika samverkande egenskaper 

som avgör om du har ett tillräckligt bra väggrepp. I denna studie begränsar vi oss till att studera 

vägytans våtfriktionsegenskaper, dvs. inte vinterfriktion och inte fordonets skick och kvaliteter. 

Det normala sättet att karaktärisera vägytans friktionsegenskaper är att mäta friktionskraften mellan ett 

däck och vägyta. Detta görs med för ändamålet speciella utrustningar. I Sverige mäts friktionen med 

SFT (Saab Friction Tester) enligt Trafikverkets metodbeskrivning (Trafikverket, 2014). Friktionen 

mäts inte på hela vägnätet utan endast på delar av vägnätet där det okulärt bedöms vara dålig friktion. 

Numera mäts även friktionen på nya vägobjekt samt underhållsobjekt med betydande trafikmängd. 

Vägytans tillstånd, med avseende på struktur, jämnhet och geometri, mäts årligen. En parameter som 

bedöms ha en viss betydelse för vägytans friktionsegenskaper är makrotexturen. Måttet som används 

för att beskriva ytans struktur är Mean Profile Depth (MPD) (Lundberg, T. m.fl., 2011). MPD är ett 

geometriskt mått som beskriver ytans struktur i våglängdsintervallet 0,5 till 50 mm, dvs. det intervall 

som beskriver stenstorleken i beläggningen. I och med att MPD mäts årligen på stora delar av det 

statligt belagda vägnätet är det önskvärt att kunna använda måttet som en indikator för att finna 

lågfriktionsområden. 

I denna rapport används beteckningen µ för friktionen mätt med VTI:s SFT. Det är ett friktionsindex 

som beskriver friktionskraftens förhållande till normalkraften och nivån för de värden som presenteras 

i rapporten ska inte direkt jämföras med motsvarande friktionsindex från andra typer av utrustningar. 
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2. Syfte 

I och med att friktionskrafterna mellan däck och vägbana är avgörande för om vi ska kunna trafikera 

vägsystemet på ett säkert sätt är det önskvärt, för att inte säga ytterst viktigt, att kunna identifiera de 

vägavsnitt som har bristande friktion. Vi har haft flera uppmärksammade olyckor på vägnätet de 

senare åren vilket har medfört ett ökat fokus på friktion och åtgärder som avhjälper problemen. 

Tanken med detta projekt är att se om vägytans struktur (makrotextur, MPD, våglängdsintervallet 0,5 

till 50 mm) kan användas som en indikator på om friktionen är bristfällig. 

Vidare kommer projektet att belysa vilka friktionshöjande åtgärder som kan utföras för att avhjälpa 

akuta situationer då sommarhalka uppstår på vägnätet.  

2.1. Avgränsningar 

Det finns en mängd faktorer som påverkar om vi kan färdas säkert på vägen som inte beror på 

vägytans beskaffenhet. Denna undersökning är avgränsad till Trafikverkets krav på makrotextur och 

våtfriktion på det statligt belagda vägnätet och vi har därför valt att studera just vägytans egenskaper 

med avseende på våtfriktionen. Orsaken till att våtfriktion används som indikator för vägytans 

friktionsegenskaper är att väta ger försämrade friktionsegenskaper i jämförelse med de i torra 

förhållanden och vi vill kontrollera vägavsnitten under de svåraste förhållandena. Våtfriktionen 

kontrolleras med en mätbil med ett standardiserat mätförfarande som beskrivs av Trafikverkets 

metodbeskrivning (Vägverket, 1990). Syftet med att använda en mätbil av detta slag är att hålla så 

många parametrar som möjligt konstanta så att vi kan studera vägytans bidrag till friktionskrafterna 

mellan däck och vägyta. Vi bortser därmed från fordons hastighet och skick avseende däcken och 

bromssystemet. Vidare avhandlar inte studien vinterförhållanden med snöiga, isiga och moddiga vägar 

vilka kontrolleras under andra betingelser. 
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3. Metod 

Den metod vi arbetat efter kan delas in i ett antal delmoment. 

1. Projektet inleddes med en analys av mätningar gjorda i ett annat sammanhang där friktion och 

makrotextur (MPD) hade samlats in på samma sträcka. Den inledande analysen visade att det 

finns tendenser till samverkan mellan friktion och MPD då MPD ligger under 0,5 mm. 

2. En begränsad litteraturgenomgång genomfördes där huvudfokus var: 

a) samband mellan makrotextur och olyckor 

b) samband mellan friktion och MPD 

c) Trafikverkets regler för friktionsmätning. 

3. Projektet fortsatte med mätning av en större mängd teststräckor som valdes utifrån den 

inledande analysens resultat. Riktade mätningar på vägavsnitt med låg makrotextur utfördes 

som låg till grund för den analys som utfördes. 

4. Vidare har vi beskrivit de vanligaste beläggningarna som finns i Sverige med fokus på 

friktionsproblem och friktionshöjande åtgärder. 

5. Därefter utförde vi en djupanalys av ett antal olyckor där fritextfältet i olycksdatabasen har 

indikerat att föraren tappat kontrollen på fordonet vid sladd eller liknande situation. Vägytans 

tillstånd detaljgranskades vid olycksplatsen. Denna djupanalys har kompletterats med en 

analys av omkring 270 olyckor över 5 år på E4 genom tre län där MPD-nivåerna vid olycks-

platserna har jämförts med hela sträckningens MPD-nivåer för att se om det fanns en över-

representation av olyckor vid vissa MPD-nivåer. 
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4. Litteraturgenomgång 

Eftersom ämnet friktion, textur och olyckor är mycket stort har vi valt att begränsa 

litteraturgenomgången till ett par rapporter och presentationer som vi redan känner till och som tillför 

relevant information till denna rapport. 

Ett par begrepp som beskrivs i litteraturgenomgången förklaras här. 

 Texture Depth, mäts med Sand Patch-metoden (SS-EN 13036-1, 2001). 

 Skid number, SFC (Surface Friction Condition), Friction coefficient, Friction factor eller bara 

Friction, friktionsvärden uppmätta med utrustning som antingen kan vara statisk eller 

dynamisk. 

Det finns mycket forskning om trafikolyckor och vägbeläggningens tillstånd. Många studier visar 

samband mellan olyckor och vägens tillstånd, t.ex. textur och friktion. 

Det finns många empiriska studier där det visas att antalet olyckor ökar på en våt vägbana när 

friktionen minskar. Hall et al. (2009) är en guidebok för de som är inblandade i administration, 

planering och design av motorvägsbeläggning, där finns en kortfattad litteratursammanställning av 

olyckor på våta vägbanor och kopplingen till friktionen. En av referenserna i den är; Larson (1999) 

som kom fram till att det var en femfaldig ökning av olyckor på våt väg när SFC minskade från större 

än 0,60 till under 0,50, de fann även att olycksrisken ökade kraftigt vid beräknade texturdjup mindre 

än 0,40 mm. 

Det finns en svensk litteraturstudie (Wallman & Åström, 2001) som summerade bland annat 

olycksrisken i förhållande till friktionen. För friktion under 0,15 var olyckskvoten 0,80 olyckor/miljon 

fordonskilometer och om friktionen ökade till intervallet 0,15–0,24 minskade risken för en olycka till 

0,55 olyckor/miljon fordonskilometer. 

På våt väg minskar friktionen med ökande hastighet och hur snabbt friktionen avtar påverkas av 

makrotexturen. Många standardmätningar av friktion görs vid låga hastigheter och primärt mäts 

mikrotexturens bidrag till ytans friktion. McLean & Foley (1998) refererade till Roe et al. (1991) när 

de undersökte vilken effekt låg hastighet, friktion och makrotextur har på olycksfrekvensen på 

Storbritanniens landsvägar. Studien av Roe et al. sammanfattades med att makrotextur har större 

inflytande på olycksfrekvensen än låg friktion. Antal olyckor som har skett på våt väg resp. torr väg 

ökar när texturdjupet är mindre än 0,7 mm mätt med laser (sand patch texturdjup av ca 1 mm). 

I delkapitlen nedan summeras några av de tidigare gjorda litteraturstudierna som behandlar friktion 

och textur. 

4.1. FHWA-Assessment of Friction-Based Pavement Methods and 
Regulations 

En litteratur- och en enkätundersökning om friktion för USA, Storbritannien och Tyskland från 2006 

gjord av Shaffer S.J. et al. (2006) kan sammanfattas enligt följande. 

Det finns en otalig mängd metoder som används för att bedöma beläggningens friktionsförhållande, 

vissa är baserade på mikrotexturbedömning, en del på makrotexturbedömning, en del på mätningar av 

friktionsvärdet, vissa grundar sig på mänskliga observationer etc. Alla metoder ger användaren en 

egen värdering för bedömning av vägen, som sedan ofta används för att prioritera projekt för väg-

underhåll utifrån tillgängliga medel. De flesta uppföljningsåtgärderna är en rekommendation, men inte 

ett krav för underhållsåtgärd. Nästan inga åtgärder triggas av värden för friktion. 

Försök har gjorts att korrelera friktionsresultat som erhållits från olika metoder, men endast 

begränsade korrelationer kunde hittas. Det stora antalet metoder som används gör det svårt att hitta en 

universell korrelation. För att komplicera saken ytterligare är vissa metoder även baserade på 

subjektiva bedömningar. 
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4.1.1. Mätinstrument som används vid undersökningarna 

MPD mäts med sand patch och CT meter test (för små områden: diameter 10 cm resp. 8 cm) eller 

ARAN (för längre sträckor). 

British pendulum tester (BPT) används för friktion. 

Dynamic friction tester (DFT). 

4.2. Incorporating road safety into pavement management: Maximizing 
asphalt pavement surface friction for road safety improvements 

Detta är en litteratursammanställning utförd av Noyce D. A. m.fl. år 2005. Rapporten innehåller flera 

självförklarande figurer och en rad olika mätmetoder som förklaras mer eller mindre utförligt i de 

undersökningar som refereras nedan. 

Deras slutsatser var att på en våt väg minskar friktionen med ökande hastighet och hur snabbt 

friktionen avtar påverkas av makrotexturen. Många standardmätningar av friktion görs vid låga 

hastigheter då mikrotexturens bidrag till ytans friktion primärt mäts. En studie undersöker effekten av 

låg hastighet, friktion och makrotextur på olycksfrekvensen på landsvägar i Storbritannien. Studien 

sammanfattades med att makrotexturen har större inflytande på olycksfrekvensen än 

”låghastighetsfriktionen”. Olycksfrekvensen på en våt väg är högre än på en torr väg då texturdjupet är 

mindre än 0,7 mm (mätt med laser). 

Entydigt för alla undersökningar är att låga friktionsvärden ökar olycksrisken i vått väglag. Följande 

figurer finns i rapporten och är av intresse för genomgången. I Figur 1 visas förhållandet mellan 

olycksfrekvensen och friktionen och figuren visar att det inte finns någon direkt relation mellan en våt 

vägbana och dålig friktion. Ändå anser många att olycksrisken vid vått väglag är högre i jämförelse 

med torrt väglag med hänsyn till nedsatt friktion. 

Figur 1 visar en graf från en tysk studie om höghastighetsvägar på landsbygden som visade på ett 

olinjärt samband mellan friktion och olyckor på våt vägbana. 

Figur 2 är reproducerad (McLean och Foley, 1998) från den franska studien av Gothié 1996, som 

beskrev sambanden mellan olyckor och tillståndet på vägytan. Han fann att olycksrisken vid regniga 

tillfällen hade en tydlig ökning för texturdjup mindre än 0,5 mm mätt med sand patch metoden. 
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Figur 1. Samband mellan friktion och kvoten mellan olyckor vid vått och torrt väglag (uppdelat på 

trafikarbete). 
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Figur 2. Samband mellan andel olyckor på våt vägbana och friktion. 

 

Figur 3. Samband mellan olycksrisk i vått väglag och texturdjup (MPD). 
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4.3. Safety studies conducted in France 

Nedanstående två diagram är hämtade från en konferenspresentation av Gothié (2008) där också 

följande slutsatser presenterades. 

Denna presentation visar att olika länder får olika samband mellan friktion och risken för olyckor och 

att risken för olyckor vid vått väglag ökar när friktionstalet understiger 0,5 µ respektive MPD under 

0,5 mm. 

 

Figur 4. Samband mellan friktion och olycksrisk (med personskador) på våta vägar. 
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Figur 5. Samband mellan MPD indelat i klasser och olycksrisk (med personskador) på våta vägar. 

 

4.4. Guide for Pavement Friction – NCHRP, web only document 108 

Denna omfattande rapport om det mesta som rör friktion och friktionsrelaterade frågor, såsom 

betydelsen för trafiksäkerhet, är skriven av Hall et al. (2009). 

En del av rapporten beskriver hur en väghållare ska gå till väga för att avgöra gränsvärden för friktion 

på sitt vägnät. Det finns tre olika metoder beskrivna, som dock inte återges här. 

Rapporten innehåller också mycket information om vilka beläggningsegenskaper som är av betydelse 

för friktionen. De egenskaper som räknas upp rör stenmaterialet: 

 mineralogiska och petrologiska egenskaper, stenmaterialets struktur och mineralens hårdhet 

 fysiska och geometriska egenskaper, stenmaterialets form och textur (mikrotextur) 

 mekaniska egenskaper som nötningstålighet och hur slipbenäget stenmaterialet är 

 hållbarhet. 

I rapporten räknas många referenser upp som visar att friktionen har stor inverkan på olyckor i vått 

väglag. Det finns även en referens som beskriver att olycksrisken på våta vägar ökar betydligt då MPD 

understiger 0,4 mm. 

Vidare beskrivs grundläggande kunskaper om friktion och texturens betydelse för friktionen. De två 

huvudkomponenterna för friktionen mellan vägyta och däck är adhesionskraft och hysteres. 

Adhesionskrafterna verkar när däcket ”greppar” tag i kontaktytan på vägen (stenarnas yta) och är 

därför till största delen kopplat till mikrotexturen medan hysteresen innebär att kontakten mellan däck 

och vägyta orsakar återgående deformationer i däcket då det träffar ytans ojämnheter (stenarna) och 

blir därmed till största delen orsakat av makrotexturen. 

Den princip vi använder för mätning av våtfriktion i Sverige (longitudinell våtfriktion med fast slip 

med mönstrat däck) har störst betydelse för lågfartsfriktion. Ett slätt däck förklarar bättre våtfriktion i 
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höga hastigheter. Enligt referensen är det mikrotexturen som är den huvudsakliga förklaringen till 

lågfartsfriktion och makrotexturen till högfartsfriktion, detta illustreras i Figur 6.  

 

Figur 6. Mikro- och makrotexturens inverkan på beläggning-däck friktion i olika hastigheter. (Hall 

J.W. m.fl., 2009 ) 

Vi ser i figuren ovan att mikrotexturen påverkar magnituden av friktionen medan makrotexturen 

påverkar gradienten av textur-hastighet. Det innebär givetvis att ur friktionssynpunkt har den säkraste 

beläggningen både hög mikro- och makrotextur och vise versa. I låga hastigheter står alltså 

mikrotexturen för huvuddelen av friktionen både i torrt och vått väglag. I höga hastigheter och vid 

nederbörd möjliggör en hög makrotextur vattnet att dräneras mellan stenarna så att mikrotexturen på 

stenarnas yta fortfarande är ”verkande”. Friktionskrafterna från hysteres ökar exponentiellt med 

hastigheten och vid hastigheter över 105 km/h står de för 95 % av friktionskraften (PIARC, 1987). 

Vidare beskrivs vilka mätmetoder som finns med avseende på såväl friktion som textur. Det finns i 

dagsläget inga kända mätutrustningar för att mäta mikrotextur i normal trafikrytm. 

4.5. Underhållsstandard för belagd väg 

Trafikverket gav 2012 ut ett rådgivande dokument ”Underhållsstandard för belagd väg” (Trafikverket, 

2012). Nedan följer ett citat från underhållsstandarden som beskriver dokumentets syfte. 

”För att tillgodose såväl trafikantens som samhällets intressen krävs att vägtillståndet 

hålls på en lämplig nivå. För att trafikanterna skall kunna färdas säkert på vägen med 

avsedd hastighet krävs en jämn vägyta med tillfredsställande friktion (trafiksäker 

framkomlighet). På vägar med mycket trafik är det samhällsekonomiskt lönsamt att ha 

högre krav. Vägen bör också vara långsiktigt hållbar för att den ska kunna användas 

även av framtida trafikanter till en rimlig kostnad (beständighet). 

Standarden för underhåll av belagda vägar (vägunderhållsstandarden) beskriver det 

vägtillstånd vid vilket underhållsåtgärder bör sättas in. Standarden innefattar både 

funktionellt tillstånd, som är viktigt för dagens kunder, och tekniskt tillstånd, som är 

viktigt för vägens beständighet och därmed för framtida kunder.  
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Gränsvärden avser vägyta men orsakerna till ett visst tillstånd kan ligga längre ner i 

konstruktionen. De åtgärder som är aktuella för att förbättra tillståndet måste därför 

vara inriktade på vägkonstruktion och vägyta. 

Standarden syftar dels till att vara underlag för behovsanalys nationellt, dels som 

underlag för att identifiera åtgärdssträckor. Därför uttrycks också standarden med 

objektivt mätbara mått.” 

Detta citat förklarar väldigt bra dokumentets syfte. Det objektivt mätbara mått som används för att 

uppskatta friktion är MPD, vilket vi också använder i denna undersökning som ”huvudspår” för att 

identifiera farliga avsnitt. 

De gränsvärden som finns i underhållsstandarden är valda med utgångspunkt från olika klasser av 

skyltad hastighet och trafikmängd. Nedan följer den tabell som visar gränsvärden för när en väg bör 

åtgärdas med hänsyn till MPD. 

Tabell 1. Krav på makrotextur, Mean Profile Depth (MPD) i mm baserade på trafik och skyltad 

hastighet. (Trafikverket, 2012). 

Trafik 

(fordon/dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20   

250-500 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20   

500-1000 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25   

1000-2000 ≥ 0,33 ≥ 0,33 ≥ 0,33 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28   

2000-4000 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 

4000-8000 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 

>8000 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 

 

Vi ser från tabellen att strategin för högtrafikerade vägar är att de ska ha högre MPD-värden vilket 

också är fallet för vägar med hög skyltad hastighet. Detta stämmer bra med de tidigare referenserna i 

litteraturgenomgången. Vi ser också att MPD-värden under 0,4 mm används för att identifiera 

vägavsnitt som ska åtgärdas vilket också stämmer överens med litteraturstudiens kapitel 4.4. 

4.6. TRVKB 10 Bitumenbundna lager 

TRVKB 10 Bitumenbundna lager står för ”Trafikverkets Krav Beskrivningstexter för Bitumenbundna 

lager i vägkonstruktioner” (Trafikverket, 2011). TRVKB 10 är ett kravställande dokument som är en 

del av Trafikverkets anläggningsstyrning. Dokumentet ställer krav på levererat material till bitumen-

bundna lager samt tillverkning och färdig produkt av bitumenbundna lager. I dokumentet finns de 

nationella reglerna för friktion för de (statliga) belagda vägarna. Nedan följer tre citat ur dokumentet 

som styr hur och när ett vägavsnitt ska kontrolleras med avseende på friktion. 

1. Kapitel 10. Vägytans egenskaper 

En väg ska inte innebära, för trafikanten, oacceptabel risk för olyckor vid 

användning såsom halkning, fall, kollision m.m. En väg ska ha en sådan vägyta 

att tillåtna fordon kan trafikera vägen säkert. 
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2. Kapitel 10.1.1. Krav på friktion 

För vägbana, gångbana och cykelbana med bundet slitlager ska medelvärdet av 

friktionstalet på en 20 m sträcka vara ≥ 0,50. Friktionstalet ska bestämmas enligt 

VVMB 104, alternativ 2. 

3. Kapitel 10.2.1. Kontroll av friktion 

Om friktionen bedöms understiga angivna krav ska erforderliga åtgärder vidtas. 

Friktionsmätning ska utföras där det är osäkert om kravet på godtagbar friktion 

uppnåtts. 

Det är alltså en subjektiv bedömning som avgör om en friktionsmätning ska utföras och det är 

vägavsnitt med friktionsvärden under 0,50 (medelvärde över 20 m) som ska åtgärdas. Det ska tilläggas 

att Trafikverket idag kräver friktionsmätning av fler underhållsbeläggningar och investeringsobjekt än 

tidigare.  
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5. Friktion 

Vad är friktion? 

Friktion är den kraft som uppstår mellan däck och vägbana som möjliggör att vi kan färdas på vägen 

utan att åka av eller få sladd. Traditionellt brukar man dela upp krafterna i två olika delar 

adhesionskrafter och hysteres men begreppet ihakning nämns också. Alla dessa tre delar bidrar till att 

däcket får fäste på vägytan. 

 Adhesionskrafterna kan beskrivas som de fysiologiska bindningar som uppstår mellan 

kontaktytorna på däck och vägyta som framförallt orsakas av mikrotexturen på ytan. Denna 

komponent har största påverkan på friktion i låga hastigheter. 

 Hysteres kan beskrivas som de små deformationer som däckets ständigt utsätts för och som 

beror på vägens små ojämnheter (ballasten). De små ojämnheterna orsakas av vägens 

makrotextur. Denna komponent har en ökande inverkan på friktionen i höga hastigheter. 

 Ihakning uppstår då vägens och däckens små ojämnheter hakar i varandra och beror till största 

del av vägens makrotextur. 

I Sverige har vi sedan många år valt en mätmetod, skiddometerprincipen (slirande hjul), som mäter 

vägens longitudinella friktion för att bedöma väggreppet på barmark. Det finns många metoder i 

Europa och en harmonisering pågår. Den andra dominerande principen för friktionsmätning är 

mätning med snedställt hjul. Här mäts den kraft som försöker ställa mäthjulet rakt i färdriktningen. 

Den utrustningstyp som används i Sverige är inbyggd i en mätbil och består av ett extra mäthjul som 

”tvingas” att rotera långsammare än bilens frirullande hjul via en kedja. Man säger att mäthjulet har ett 

visst slip där 0 % slip innebär att hjulet är frirullande och 100 % slip är ett helt låst hjul. De mätningar 

som utförs i Sverige görs med ca 17 % slip vilket motsvarar det läge där man har maximal bromskraft 

(mäthjulet roterar 17 % långsammare än bilens frirullande hjul). Krafterna som uppstår vid det aktuella 

slippet mäts och benämns friktionskoefficient (eller i alldagligt tal friktion). Friktionskoefficienten 

beräknas som mäthjulets horisontella bromskraft dividerat med den normalkraften som mäthjulet har 

vid mätning.  

Det är alltså väsentligt att ha god kontroll på normalkraften vid mätningen då de dynamiska effekterna 

som beror på vägens ojämnheter kan vara relativt stora. Vidare mäts våtfriktionen då mätbilens tank 

befuktar vägytan med en vattenfilm på ca 0,5 mm. Vattentankens volym i kombination med slitage på 

mäthjulet är de två största begränsande faktorerna för att göra heltäckande mätningar inom de tids-

ramar som möjliggör mätningen till en rimlig kostnad. Med en full vattentank kan 6 till 8 km mätning 

utföras och ett mäthjul behöver normalt bytas efter 30 till 60 km mätning (beroende på det underlag 

som mäts). Det däck som används på mäthjulet är mönstrat och är av märket Trelleborg T49 med 

dimension 4.00-8 71J. Det är inte ett fullstort bildäck. 

I Sverige ska barmarksfriktionen mätas enligt Trafikverkets metodbeskrivning (Vägverket, 1990). 

Metodbeskrivningen lägger ett stort ansvar på operatören att både upptäcka och avgöra var de partier 

med sämst friktions finns. Operatörens visuella intryck avgör var mätningen utförs. I normalfallet ska 

friktionen kontrolleras i höger hjulspår men om partier identifieras där friktionen bedöms vara sämre 

ska dessa mätas. Normalt mäts inte hela objekten utan operatören väljer de delar som visuellt bedöms 

ha sämst friktion. Det är bra att huvuddelen av friktionsmätningen utförs i hjulspåren med tanke på att 

det är där huvuddelen av kontakten mellan däck och vägyta sker men hänsyn måste också tas till hala 

fläckar utanför hjulspåren som kan påverka motorcyklars stabilitet vid omkörningar. Friktionen mäts 

normalt med en upplösning i längsled av en (1) meter men de krav som ställs på friktionen är baserade 

på 20 m medelvärden. 



26  VTI rapport 877 

6. Textur 

Vägytans textur brukar delas upp i tre komponenter, mikrotextur, makrotextur och megatextur. 

Megatexturen är inte ett ”rent” texturmått då det lika mycket är ett mått på vägens ojämnheter. De 

våglängdsområden som omfattas av de olika texturmåtten och vad som påverkar mätvärdet är följande: 

 Mikrotextur – våglängder mellan 1 µm till 500 µm – ytan på stenmaterialet 

 Makrotextur – våglängder mellan 0,5 mm till 50 mm – stenstorlek (ballastens storlek) i 

beläggningen och beläggningstyp 

 Megatextur – våglängder mellan 50 mm till 500 mm – ojämnheter med kort utbredning i 

längsled som t.ex. bro-, beläggningsskarv och slaghål. 

6.1. Mikrotextur 

Ytans mikrotextur är en viktig egenskap för friktionen. Den är framförallt viktig för adhesions-

krafterna i kontaktytan mellan däck och vägyta. En hög nivå på mikrotexturen är en önskad egenskap 

ur friktionssynpunkt men den egenskapen bidrar samtidigt till ett större däckslitage. I dagsläget finns 

inga kända mätsystem för mätning av mikrotextur i trafikfart som skulle kunna användas vid vägyte-

mätning. Det pågår mycket aktiviteter och projekt där mikrotextur är inblandat (Transport Research 

Laboratory, 2010) och inom ett tioårsperspektiv kommer det säkerligen finnas mätteknik som möjlig-

gör mätning av mikrotextur i fart. 

6.2. Makrotextur 

Det mått som används för att karaktärisera vägytans makrotextur i Sverige är MPD (Mean Profile 

Depth). MPD är ett geometriskt mått som beräknas utifrån mätning av texturprofilen. MPD beskriver 

ytstrukturen hos vägytan i det våglängdsintervall som innefattar stenmaterialet (ballasten) i belägg-

ningen. Det beräknas som ett medelvärde av profilhöjden från en medelnivå (regressionslinje) genom 

texturprofilen. Ett värde för profilhöjden beräknas per 100 mm av vägen och benämns MSD (Mean 

Segment Depth), se Figur 7. MPD beräknas därefter som medelvärdet av MSD över den presentations-

längd som väljs. I Sverige beräknas MPD per en (1) meter i längsled och detta görs i tre parallella 

spår, vänster och höger hjulspår samt däremellan (Vägverket, 2009). 

 

Figur 7. Princip för beräkning av MSD (Mean Segment Depth). 
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Makrotexturen mäts regelbundet vid de övergripande vägytemätningarna i Sverige. Det har varit ett 

obligatoriskt mått (ska mätas) från och med 2005. Makrotexturen påverkar många egenskaper som 

t.ex. bränsleförbrukning, däckslitage, friktion, miljö (partikelgenerering) och buller. Det finns inte en 

viss nivå för makrotexturen som är optimal för alla egenskaper, t.ex. ger låga texturnivåer positiva 

effekter för vissa egenskaper men är negativt för andra. För friktionen är det positivt med en hög 

texturnivå, framförallt med tanke på beläggningens dräneringsförmåga vid nederbörd men även för 

effekterna av hysteres och ihakning. 
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7. Beläggningar i Sverige 

7.1. Beläggningsstrategier 

Vid val av beläggning ska väganvändarnas krav tillgodoses vad gäller framkomlighet, säkerhet och 

komfort. Dessutom ska den valda tillståndsnivån ge låga fordons- och transportkostnader. Även den 

miljöpåverkan som val av beläggning ger måste tas hänsyn till. Detta gäller såväl vid tillverkning, 

transport och utläggning men även i användarskedet. Tillvägagångssättet vid val av beläggningsåtgärd 

vid underhållsbeläggning följer vanligen en beslutsprocess innehållande följande åtta steg: 

 tillståndsbedömning (exempelvis enligt Bära eller brista (Svenska Kommunförbundet, 2003)) 

 uppgiftsinhämtning över vägens historik 

 orsaken till ev. skador och defekter fastställs 

 eftersträvade funktionella egenskaper bestäms och prioriteras 

 vilka beläggningsåtgärder som uppfyller kraven på funktionella egenskaper fastställs 

 alternativen för olika åtgärder bestäms med hänsyn till eventuella befintliga skador/defekter 

 årskostnad för åtgärdsalternativen beräknas 

 upphandlingsform bestäms. 

De faktorer som måste beaktas vid val av beläggning kan listas enligt följande: 

 belägenhet (tätbebyggt område/landsbygd/geografiskt läge) 

 årsdygnstrafik (antal personbilar med dubbade däck och antal tunga fordon) 

 nötningsresistens 

 deformationsresistens 

 jämnhet i längsled 

 flexibilitet 

 vattenbeständighet 

 vattentäthet 

 åldringsresistens 

 ytavvattningsförmåga 

 friktion 

 ljusreflektion 

 bulleregenskaper. 

Med tanke på den stora variation av klimatförutsättningar och trafikintensitet som råder i Sverige har 

beläggningsstrategierna anpassats för olika regioner. Hur fördelningen av de vanligaste 

beläggningsgrupperna inom de sex regionerna ser ut redovisas i nedanstående diagram: 
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Figur 8. Fördelning av beläggningsklasser för Trafikverkets regioner 2011 (källa PMSv3, 

Trafikverket). 

Indelningen i olika beläggningsgrupper ser ut som följer i nedanstående tabell. I Bilaga 1 beskrivs 

innebörden av förkortningarna för de olika beläggningstyperna. 

Tabell 2. Ingående beläggningstyper i beläggningsklasserna. Färgkodade enligt Figur 8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ABT Y1B ABS AEOG TSK IM BTG AG ABD Övrigt 

ABb Y1G HABS MJOG  IMT CB ALG HABD  

ALBT Y2B MABS OG  JIM  MJAG   

HABT Y2G         

J          

MABT          

MJAB          

ÅAB          

 

7.2. Friktionsproblem på olika beläggningar 

Friktion är en funktionell egenskap som framförallt är prioriterad på högtrafikerade vägar med hög 

tillåten hastighet. Även på broar och i tunnlar eller på utsatta platser med speciella klimatförhållanden 

är kravet högt på slitlagerbeläggning med goda friktionsegenskaper. När det gäller våtfriktion uppvisar 
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ABD och Y1B de bästa egenskaperna. Även ABS och TSK har goda egenskaper under våta för-

hållanden. När ytan är täckt av snö och modd är Y1B den slitlagerbeläggning som generellt har bäst 

friktionsegenskaper. Det som bör uppmärksammas vid ABD-beläggning är att den saltlösning som 

förekommer vid halkbekämpning har en risk att dräneras bort från ytan. Detta är extra viktigt när 

temperaturen pendlar mellan plus- och minusgrader. En förutsättning för att ovanstående beskrivning 

av beläggningarnas friktionsegenskaper ska fungera är att beläggningarna är rätt dimensionerade/ 

proportionerade och rätt utförda utan feta partier i ytan. 

Problem som kan uppstå för olika beläggningstyper med friktionsnedsättning som följd: 

Y1B: Blödning i hjulspåren, inträffar vanligtvis under varma perioder med mycket tung trafik, ofta året 

efter utförd ytbehandling. Bindemedelsgivan har varit för hög vilket resulterat i att fritt bindemedel 

pressats upp och täcker ballasten. Felaktig bindemedelsemulsion som inte övergår tillräckligt snabbt i 

brytningsfasen. Blödningen ska inte förväxlas med svärtning i hjulspåren som också uppstår vid varm 

väderlek. Vid svärtning tränger ”lagom” mängd bindemedel upp vilket har en positiv effekt för 

ballastens vidhäftning. 

Försegling: För hög bindemedelsgiva när inte underlaget har förmåga att suga upp spridd mängd. 

Flera förseglingar som utförts på varandra förvärrar förhållandet och det kan resulterat i bindemedels-

överskott som pressas upp vid varm väderlek och trafikering. Bindemedel i ytan pga. felaktig eller 

utebliven avsandning. Felaktig bindemedelsemulsion som inte övergår tillräckligt snabbt i brytnings-

fasen. 

ABS: Asfaltmassa som är separerad (vid tillverkning eller utläggning) ger upphov till inhomogen yta 

med fläckar eller stråk som har överskott av finmaterial och bindemedel. Polering av den grövre 

sorteringen under främst eftersommarperioden med bromsande däck ofta på fuktig yta (ruggas dock 

upp under dubbdäcksperioden). 

TSK: Asfaltmassa som är separerad (vid tillverkning eller utläggning) ger upphov till inhomogen yta 

med fläckar eller stråk som har överskott av finmaterial och bindemedel. 

ABT: Asfaltmassa som är separerad (vid tillverkning eller utläggning) ger upphov till inhomogen yta 

med fläckar eller stråk som har överskott av finmaterial och bindemedel. Felaktig proportionering med 

för tät kornstorleksfördelning/för hög bindemedelhalt ger upphov till lågt hålrum/tät yta. 

Problem som kan uppstå för utförandeteknik med friktionsnedsättning som följd: 

Remixing: Den remixade massan blir för tät (kombination av fel kornstorleksfördelning och 

bindemedelshalt) och efterpackning av den tunga trafiken sker. Asfaltmassa som är separerad (vid 

tillverkning eller utläggning) ger upphov till inhomogen yta med fläckar eller stråk som har överskott 

av finmaterial och bindemedel. 

7.3. Friktionshöjande åtgärder 

Lämpliga åtgärder för att höja vägytans friktion beror dels på symptomen, hur friktionssänkningen 

yttrar sig, dels på underliggande orsaker, vilka i regel är materialrelaterade. Översiktligt kan nedsatt 

friktion bero på polerade eller blödande beläggningar. I vissa fall kan även föroreningar som olja och 

gummirester orsaka nedsatt friktion. Orsaken till polering är främst hög trafikmängd, stenrik belägg-

ningstyp och poleringsbenäget stenmaterial. Poleringsbenägenheten står ofta i kontrast med slitage-

tåligheten: dubbdäckståligt material tenderar att vara med poleringsbenäget. Blödande beläggningar, 

dvs. bindemedelsanrikning i ytan (eller snarare mastix, bindemedel och fint stenmaterial) uppkommer 

vid låga hålrumshalter, i regel i kombination med förhöjd temperatur och trafikpåverkan. Polerade 

beläggningar uppkommer efter en tids trafikering medan blödningar kan uppkomma såväl direkt i 

samband med produktion som efter trafikpåverkan. Orsakerna kan kräva skilda åtgärder. Trafikverket 

har riktlinjer för hur detta ska hanteras (Trafikverket, 2015) 
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Det finns en rad tänkbara åtgärder för att höja friktionen: 

 avsandning, eller om blödningen uppkommer vid läggningen, invältning av stenmaterial 2/4 

eller 4/8 mm 

 heating och invältning av stenmaterial eller bituminiserat stenmaterial (2/4 eller 4/8 m) 

 planfräsning och nytt slitlager dvs. hela beläggningslagret ersätts 

 ytlig planfräsning, eller s.k. finfräsning alternativt friktionsfräsning, vilket innebär att 

fräsningen endast är mycket ytlig 

 vattenblästring 

 slipning 

 uppruggning (se Jacobson och Hornwall, 2001; Utterodt, 2000). 

En blödande yta kan tillföras stenmaterial genom avsandning eller invältning av krossat stenmaterial. 

Typiska fraktioner är 2–4 mm alternativt 4–8 mm dvs. utan finmaterial. Uppkommer blödningen efter 

produktionstillfället kan värmning av ytan (heating) erfordras. Planfräsning av varierande djup kan 

förbättra friktionen hos blödande och polerade ytor. Planfräsningens omfattning kan vara från endast 

mycket ytlig (grund) till att omfatta hela slitlagret varefter ett nytt slitlager påförs. Vattenblästring är 

främst lämplig för blödande ytor. Slipning och uppruggning är mer ovanliga som friktionshöjande 

åtgärd och troligen mer lämplig för polerade beläggningar. 

Avseende blödande beläggningar är ofta låg hålrumshalt den främsta orsaken: bindemedelsmastixen 

får inte plats i stenskelettet (stenmatrisen). Låga hålrumshalter är i sig en något trivial slutsats, varför 

man bör söka faktorer som bidrar till ökad risk för alltför låga hålrumshalter. I princip kan ett flertal 

olika faktorer orsaka blödningsproblem, exempelvis massans sammansättning (t.ex. fel typ eller 

mängd bindemedel), tillverkningsprocessen, utförandet på plats eller klimatrelaterade faktorer (t.ex. 

längre värmeperioder). Det är i regel svårt att isolera enskilda faktorer som orsak till problem; 

produktion av beläggning är en komplex process med samverkanseffekter som inte alltid är 

förutsägbara. 

Avseende asfaltmassans sammansättning bestäms den i allmänhet genom s.k. proportionering, vilken 

utmynnar i ett arbetsrecept. Denna proportionering syftar till att ge asfaltmassan volumetrisk samman-

sättning som svarar mot ställda krav som bl.a. omfattar, motstånd mot permanenta deformationer och 

sprickbildning orsakad av repeterad belastning, beständighet, vattenkänslighet och friktion. Under 

proportioneringen måste därför en avvägning mellan kraven ske. Beläggningens hålrumshalt påverkas 

sedan av en mängd faktorer under produktionsprocessen och senare användning; ballast, bindemedel 

(mängd och kvalitet), transport, läggning, packning, väder, trafik osv. 

Blödningar som uppkommer antingen direkt i samband med läggning eller senare under trafik-

påverkan kan bl.a. åtgärdas med vattenblästring. Figur 9 visar blödningar som uppkommit i vid 

läggning. 
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Figur 9. Blödning i samband med läggning. (Foto: Thomas Lundberg). 

En möjlig orsak i detta fall är separation i samband med läggning: det har uppkommit ett stråk med 

blödande beläggning ungefär mitt i läggardraget Blödande partier har sedan vattenblästrats. Den 

visuella effekten visas i Figur 10. 

  

Figur 10. Blödande parti efter vattenblästring. (Foto: Thomas Lundberg). 

Vattenblästringen har avlägsnat den bindemedelsrika delen och blottat de större stenpartiklarna. 

Låg friktion orsakad av polering av ingående stenmaterial uppkommer främst i stenrika beläggnings-

typer med slitageresistent stenmaterial i kombination med hög trafikbelastning. Polering uppträder 

företrädesvis vid cirkulationsplatser, på- och avfarter, snäva kurvor och korsningar, dvs. på ytor med 

högre grad av skjuvande, eller friktionsberoende, belastning: vägytan utsätts helt enkelt för polering. 

Till detta krävs det dessutom tämligen stora trafikmängder. Eugeniatunneln längs E4 genom 

Stockholm följdes under en längre tid avseende uppmätt friktion och effekt av olika åtgärder. 

Mätprogrammet var ambitiöst och omfattade flera mätningar varje år. Resultat från perioden 1996 till 

och med 2004 finns redovisade i en rad rapporter från VTI (Statens väg- och transportforsknings-

institut).  
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Friktionsmätningar redovisade i: 

 Jacobson och Höbeda (1997)  

 Jacobson och Hornwall (1999)  

 Jacobson och Hornwall (2000)  

 Jacobson och Hornwall (2001)  

 Jacobson (2002)  

 Jacobson (2003)  

 Jacobson (2004)  

 Jacobson (2005).  

Friktionsmätningarna sammanställs i Figur 11. I denna figur indikeras även utförda åtgärder vars syfte 

var att förbättra, eller vidmakthålla, friktionen. Åtgärden indikeras vid den tidpunkt den ger utslag i 

friktionsmätningarna och har utförts någon gång emellan indikerad och föregående mätning. 

Mätningarna utfördes i samtliga körfält i båda riktningarna men Figur 11 sammanfattar norrgående 

K1. De övriga fälten visar dock snarlikt mönster. 

 

Figur 11. Friktionsmätningar vid Eugeniatunneln (E4 Stockholm, norrgående K1). Vinterperioder 

(oktober t.o.m. mars) indikeras med färgat fält. (Efter Jacobson m.fl. se avsnitt ovan). 

Mätningarna i Figur 11 visar tydliga säsongsvariationer med sjunkande friktion under sommarhalvåret. 

Under vintern återfås eller bibehålls ett högre friktionstal. Under varje år har någon friktionshöjande 

åtgärd genomförts. Främst har körfältet planfrästs ytligt. Under 2000 provades en alternativ metod 

som snarast kan beskrivas som någon typ av uppruggning. Detta sker med en speciell utrustning som 

närmast slår upp ytan med en uppsättning stämpelliknande tänder. Fördelen med denna jämfört med 

planfräsning sägs vara att asfaltlagrens tjocklek inte minskar. Vid ytlig planfräsning minskar asfalt-

lagrens sammanlagda tjocklek något vilket teoretiskt innebär reducerad livslängd främst avseende 

sprickbildning. Utrustningen för uppruggning är dock inte lätt tillgänglig. Vid två tillfällen har 

slitlagret frästs bort och bytts. De grövre fraktionerna i det ursprungliga slitlagret var av porfyr. 1999 

utfördes nytt slitlager med porfyr med inblandning av kvartsit och 2004 med enbart kvartsit (Jacobson, 

2005). Mätningar efter beläggning 2004 finns inte redovisade för norrgående K1. 

Erfarenheter från Eugeniatunneln på E4:an vid Stockholm, visar att det är svårt att få beständiga 

friktionsförbättringar med ytpåverkande åtgärder som finfräsning och uppruggning, när orsaken är 

polering. Utförda åtgärder har gett temporära förbättringar men krävt årlig upprepning. Beläggnings-

bytet 1999 synes inte heller ha gett bestående effekt. Jacobson och Hjort (2007) skriver att vid 

mätningar hösten 2006, efter slitlagerbytet 2004, visar kvartsitbeläggningen högre friktion än ren 

porfyr och blandningen porfyr/kvartsit. Det framgår dock inte vilka friktionstal som uppnås men enligt 

författarna uppmättes värden under 0,5 även för denna beläggning.  
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Sammanfattningsvis är det viktigt att redan från början vara noggrann med materialval och utförande. 

När problem ändå uppstår finns det en rad åtgärder som kan vidtas. 
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8. Trafiksäkerhet med avseende på vägyta och kombinationer av 
tillståndsparametrar 

Det har utförts ett flertal studier (Ihs A. m.fl., 2011 och Ihs A. m.fl., 2002) som syftar till att beskriva 

hur företrädesvis vägytans tillstånd men också vägens geometri bidrar till olycksrisken för olika 

kategorier av vägar. Vid dessa studier har data från Strada (Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition, ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet) 

och vägytedata kopplats samman. Gemensamt för dessa rapporter är att vägytans tillstånd endast 

verkar ha en liten inverkan på olycksrisken. Det finns många orsaker till detta, bl.a. osäkerheten i 

lägesbeskrivningen av olyckan, orsaken till olyckan (förarbeteende kontra vägyta), att riktning på 

olyckan är okänd (gäller inte mittseparerad väg som motorväg etc.), hur pass långt innan olycksplatsen 

initierades olyckan och slutligen mäts vägytans tillstånd normalt endast i den ena av vägens riktningar 

(gäller inte mittseparerad väg som motorväg etc.). Utöver detta sker mycket få olyckor vilket försvårar 

de statistiska studierna. Dessa faktorer ger tillsammans mycket svåra utgångspunkter för en studie av 

detta slag. I en nyligen publicerad studie (Eriksson O. 2014) har också makrotexturens inverkan på 

olycksrisken undersökts vilket är av intresse för detta projekt. I rapporten går det inte att utläsa någon 

statistiskt förhöjd olycksrisk för vägavsnitt med låg makrotextur. 

8.1. Fallstudie av fem olyckor 

I detta projekt har vi riktat in oss på att söka ut fem olyckor ur Strada som har skett i Östergötland. För 

varje post i databasen finns ett fritextfält som beskriver olycksförloppet. I och med att det är just ett 

fritextfält finns det ingen standardiserad metod för att beskriva olyckan. Vi har valt att söka ut 

olyckorna med följande kriterier: 

1. Fritextfält: något av orden halka, sladd eller friktion ska finnas i fritextfälten. 

2. Olyckan ska ha skett i Östergötland, eller i andra hand angränsande län. 

3. Olyckan ska ha skett på statlig väg. (Vägytemätningen utförs endast på statliga vägar). 

4. Olyckan ska ha skett mellan 1 maj och 31 oktober 2011. (Aktuell vägytedata finns i 

Östergötland 2011 då alla vägar mättes det året). 

5. Det kan vara personbil, lastbil, buss eller motorcykel inblandad i olyckan. 

6. Det ska vara singelolycka. (Större sannolikhet att olyckan inte orsakas av andra fordon). 

Från sökningen av olycksplatsen tar vi ut koordinater och vägnummer för att kunna matcha rätt 

vägytedata till olyckan. 

Figur 12 visar ett exempel på hur matchning av olyckspositioner och vägytedata har gjorts. Ett 

datauttag från 2011 års mätning gjordes för hela länken (vägavsnittet). 
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Figur 12. Koordinater för olycka på E4 markerad med * och mätlinjer från flera års vägytemätning. 

De mått som vi anser ha störst inverkan på trafiksäkerheten och som finns att tillgå i Trafikverkets 

datasystem (PMSv3) eller kan beräknas från data i PMSv3, är följande: 

1. Tvärfall Körfältets lutning i tvärled uttryckt i %. Ett normalt tvärfall på en raksträcka är ca -2,5 % och i 

en kurva är tvärfallet mellan 2,5 % och 5,5 % beroende på skyltad hastighet och kurvradie, 

negativa tvärfall i högerkurva och positiva i vänsterkurva. Felaktigt tvärfall kan orsaka 

försämrade köregenskaper framförallt i kurvor. 

2. Kurvatur Vägens horisontalkurvatur uttryckt som inverterad kurvradie i meter multiplicerad med 

10 000. Vänsterkurva har ett positivt tecken. Felaktigt tvärfall kan orsaka försämrade 

köregenskaper framförallt i kurvor. 

3. Makrotextur MPD [mm] mätt i körfältets hjulspår samt mellan hjulspåren. Ett lågt värde indikerar att 

strukturen är slät. Otillräcklig textur borde försämra väggreppet, speciellt i vått väglag. 

4. Spårbottens-

tvärfallsvariation 

Uttrycks i % och visar om vägen har stora tvärfallsförändringar som skulle kunna orsaka 

instabilitet för framförallt tunga fordon. Beräknas av VTI (finns ej i Trafikverkets datasystem). 

(Granlund J., 2002). 

5. Lokala ojämnheter Uttrycks som en acceleration [m/s2] och beräknas ur en fordonsmodell av en kvarts personbil. 

Värden beräknas för höger och vänster hjulspår. Höga accelerationsvärden kan orsaka 

försämrade vägegenskaper i ett fordon. Beräknas av VTI (finns ej i Trafikverkets datasystem). 

(Lundberg T. m.fl., 2014). 

6. Ojämnheter i 

längsled 

Uttryckt med IRI (International Roughness Index) [mm/m]. i höger hjulspår. Måttet beskriver 

ojämnheter i våglängdsintervallet 0,5 till 30 m. Det presenteras här både som ett medelvärde 

över 20 m och en (1) m. Höga ojämnhetsvärden kan orsaka försämrade vägegenskaper i ett 

fordon. 

 

Nedan visas tillståndsdata för 2011för de utvalda olycksplatserna följt av en analys. För varje olycka 

visas tillståndet i en bild där vi zoomat in en kilometer före respektive efter olyckan. Varje diagram 
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har automatisk skalindelning vilket gör att diagrammen inte direkt kan jämföras med varandra. 

Olyckans position markeras av en asterisk (*) i kommande figurer. Det ska också noteras att olycka ett 

och fem har skett på motorväg så det är de enda olyckorna vi med exakthet vet att olyckan skett i den 

riktning mätningen av vägytetillståndet är utförd. 

8.1.1. Olycka ett 

Tabell 3. Olycksbeskrivning för olycka ett. 

Väg: E4 

Vägtyp 1 – Motorväg 

Skyltad hastighet: 110 km/h 

Månad Maj 

Fordon Olb (lastbil, men uppgift saknas om lätt eller tung) 

Skada En person lätt skadad 

Olycksbeskrivning: Lastbilen bromsar för ett framförvarande fordon och får då sladd. 
Lastbilen åker av vägen och voltar. Det regnade kraftigt vid tillfället. 

Ljusförhållande 1 – Dagsljus 

Väderlek 3 – Regn 
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Figur 13. Vägytedata för två km av den länk där olyckan skedde med (* indikerar olyckans läge). 

Vi kan se i Figur 13 att olyckan har skett i en svag högerkurva med den ungefärliga radien 2 000 m. 

Vägens geometri ser ut att vara bra avseende tvärfall och tvärfallsvariationer. Vägytans textur är 

normal med tanke på den vägkategori då det förmodligen är beläggningstyp ABS16 (asfaltbetong 
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stenrik med maximal stenstorlek 16 mm). Den enda parameter som vi ser relativt höga värden för är 

ojämnheten i längsled där vi har en lokal ojämnhet som är större än de omgivande värdena. Detta ser 

vi också för IRI-värdets korta presentationslängd. Den lokala ojämnheten är dock inte av den 

storleksordningen att den borde bidra till att olycksförloppet. Om vi ser på det förslag till gränsvärden 

för en underhållsstandard som presenteras i VTI-rapport 719 (Lundberg T. m.fl., 2014) ligger 

gränsvärdet för denna vägkategori på omkring 4,5 m/s2 alltså långt ifrån 1,5 m/s2 som värdet visar i 

Figur 13. 

8.1.2. Olycka två 

Tabell 4. Olycksbeskrivning för olycka två. 

Väg: E702 

Vägtyp 3 – Vanlig väg 

Skyltad hastighet: 70 km/h 

Månad Juli 

Fordon Pb – Personbil 

Skada En person lätt skadad 

Olycksbeskrivning: Personbil nr 1 har fått ett flertal sladdar och gått av vägen till höger och 
voltat. 

Ljusförhållande 1 – Dagsljus 

Väderlek 1 – Uppehållsväder 
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Figur 14. Vägytedata för två km av den länk där olyckan skedde med (* indikerar olyckans läge). 

 

Vi kan se i Figur 14 att olyckan har skett på en raksträcka. Vägens geometri ser ut att vara varierande 

utmed sträckan. Värdena för tvärfall och tvärfallsvariationer varierar en del utmed olyckssträckan men 
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det är inte en alarmerande hög variation. Vägytans textur är normal med tanke på den beläggning som 

ligger (ytbehandling med max stenstorlek 16 mm). Den enda parameter som vi ser relativt höga värden 

för är ojämnheten i längsled där vi har en lokal ojämnhet som är större än de omgivande värdena som 

ligger mer än 100 m från olycksplatsen. 

8.1.3. Olycka tre 

Tabell 5. Olycksbeskrivning för olycka tre. 

Väg: E1050 

Vägtyp 3 – Vanlig väg 

Skyltad hastighet: 70 km/h 

Månad September 

Fordon Pb – Personbil 

Skada En person lätt skadad 

Olycksbeskrivning: PB får sladd och glider över vägbanan och kör in i ett betongfundament 

Ljusförhållande 2 – Mörker 

Väderlek 1 – Uppehållsväder 
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Figur 15. Vägytedata för två km av den länk där olyckan skedde med (* indikerar olyckans läge). 

Vi kan se i Figur 15 att olyckan har skett i en högerkurva med radien 500 m (alt. vänsterkurva om 

fordonet åkt i andra riktningen). Vägens geometri ser ut att vara varierande utmed sträckan. Värdena 

för tvärfall och tvärfallsvariationer varierar en del utmed olyckssträckan men det är inte en alarmer-

ande hög variation. Värdet för vägens tvärfall är däremot mycket högt med toppar på ca -9 %. 
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Vägytans textur är normal med tanke på den beläggning som ligger (Remixad ABS16). Inte heller de 

lokala ojämnheterna påvisar några höga nivåer. Det finns ett IRI-värde beräknad med kort 

presentationslängd intill olycksplatsen som är högt. En sådan ojämnhet kan ha en viss inverkan på 

trafiksäkerheten men orsakar inte ensidigt en olycka utan det krävs flera samverkande omständigheter. 

8.1.4. Olycka fyra 

Tabell 6. Olycksbeskrivning för olycka fyra. 

Väg: E1010 

Vägtyp 3 – Vanlig väg 

Skyltad hastighet: 70 km/h 

Månad Maj 

Fordon Pb – Personbil 

Skada Två personer lätt skadade 

Olycksbeskrivning: Fordon 1 har framförts i södergående riktning och föraren har fått sladd 
och fordonet har körts av vägen på vägens östra sida. 

Ljusförhållande 1 – Dagsljus 

Väderlek 1 – Uppehållsväder 
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Figur 16. Vägytedata för två km av den länk där olyckan skedde med (* indikerar olyckans läge). 

Data saknas för den direkta närheten av olycksplatsen men att döma av angränsande data ligger 

olyckplatsen i en ganska skarp högerkurva (alt. vänsterkurva). Figur 16 visar data i närheten av 

olycksplatsen. Värdena för tvärfall och tvärfallsvariationer varierar ganska kraftigt intill olycksplatsen 

och kan i kombination med för höga hastigheter orsaka denna typ av olycka. Vägytans textur är 
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relativt låg, nära 0,5 mm vilket är lågt med tanke på att beläggningstypen är en ytbehandling med 

maximal stenstorlek 8 mm. De låga MPD-värdena kan bero på blödningar. De lokala ojämnheterna har 

relativt höga nivåer men inte så pass höga så de borde bidra till ökad olycksrisk, detta gäller också för 

IRI. Denna olycksplats har flera omständigheter som i kombination med att föraren håller en för hög 

hastighet skulle kunna försämra bilens väggrepp och bidra till en olycka. 

8.1.5. Olycka fem 

Tabell 7. Olycksbeskrivning för olycka fem. 

Väg: E4 

Vägtyp 1 – Motorväg 

Skyltad hastighet: 110 km/h 

Månad Juli 

Fordon Pb – Personbil 

Skada En person lätt skadad 

Olycksbeskrivning: Plötsligt ser han något mörkt framför bilen. Han hinner inte bromsa 
mycket men försöker väja undan och får då sladd på bilen och åker in i 
vajerräcket. 

Ljusförhållande 2 – Mörker 

Väderlek 1 – Uppehållsväder 
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Figur 17. Vägytedata för två km av den länk där olyckan skedde med (* indikerar olyckans läge). 

Vi kan se i Figur 17 att olyckan har skett i en svag vänsterkurva (i det närmaste en raksträcka). 

Tvärfallet ligger just över 0 vilket är undermåligt på denna typ av väg (med tanke på bort-

transportering av vatten vid nederbörd). Det är låga värden för tvärfallsvariation och det finns en 
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mindre ojämnhet just vid olycksplatsen men inte av den storleksordningen att det påverkar 

köregenskaperna. Vägytans textur är något låg och bitvis skiljer sig MPD i vänster och höger hjulspår 

vilket kan påverka fordonets stabilitet vid kraftiga inbromsningar. 

8.1.6. Summering av olyckorna 

Som vi ser av olycksbeskrivningarna kan vi med största sannolikhet säga att yttre omständigheter 

bidragit då föraren tappar kontrollen och får sladd och olyckan är ett faktum. Vi kan från dessa fem 

fall inte skylla olyckan enbart på att vägens egenskaper varit undermåliga, men givetvis ger bra 

vägegenskaper bättre förutsättning för att reda ut den situation som kan uppstå. En undanmanöver som 

görs där tvärfallet varierar kraftigt samtidigt som det finns en lokal ojämnhet och mycket låga 

makrotexturvärden försämrar givetvis chanserna för föraren att reda ut situationen. Bland den 

vägytedata som samlas in och som mäts finns flera användbara mått som kan vara av betydelse för 

trafiksäkerheten. Måtten behöver inte enskilt indikera trafiksäkerhetsrisk men i samverkan med andra 

mått eller uppkomna situationer kan det vara avgörande för om det blir en olycka eller om den kan 

undvikas. Vi kan också notera i olycksbeskrivningen att angivna väderleksförhållanden varit 

uppehållsväder i fyra av de fem olyckorna, vilket i och för sig inte garanterar att vägytan varit torr men 

troligtvis inte alltför blöt heller. Trots detta har de inblandade fordonen råkat ut för sladd. 

8.2. MPD-nivåer och olyckor 

Med syftet att påvisa om nivån på MPD påverkar antalet olyckor har vägytans tillstånd vid olycks-

platser på motorvägen på E4 genom D-, E- och F-län undersökts. Denna del av E4 har undersökts för 

att det är uteslutande motorväg av ungefär samma standard med i huvudsak skyltad hastighet 110 eller 

120 km/h. Trafikmängden är relativt homogen med vissa toppar kring de större städerna. Medelvärdet 

för hela sträckningen är 9 600 fordon per dygn. Olyckor har sökts fram ur Strada för fem år (2010 till 

2014). Efter att en manuell bortsortering skett av ca 40 olyckor, på grund av att olyckan inte skett på 

motorvägen (olyckan skedde på påfarter, avfarter eller i absolut närhet till E4) finns det totalt 274 

olyckor kvar. Olyckornas läge (koordinater) har matchats med läget av data i PMSv3 och vägyte-

tillståndet vid olycksplatsen har hämtats. Det vägytetillstånd som hämtats för olyckan har beräknats på 

två olika sätt: 

1. ett medelvärde av MPD i vänster och höger hjulspår för 200 m, från -180 m till +20 meter från 

olycksplatsen 

2. det minsta av MPD per 20 m i vänster och höger hjulspår för 200 m lång sträcka, från -180 m 

till +20 meter från olycksplatsen. 

Tanken med att undersöka det minsta MPD-värdet, punkt två ovan, är att se om kortare ”glatta” ytor 

har effekt på olycksrisken. 

Jämförelsen är gjord genom att studera fördelningen av hela populationens (E4 i D- E- och F-län) 

vägytetillstånd för makrotexturen (MPD-värden) med det vägytetillstånd som rådde vid 

olycksplatserna. Studien är gjord med tillståndsdata från PMSv3, data per 20 m. 
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Figur 18. Fördelning av MPD, medel över 200 m, för hela det undersökta vägnätet jämfört med 

tillståndet vid olycksplatserna. 

 

Figur 19. Fördelning av MPD, minsta värde inom 200 m kring olycksplatsen jämfört med medelvärde 

per 200 m för hela det undersökta vägnätet. 

Fördelningen av MPD-värdena för ”hela populationen” motsvarar MPD-värdena där olyckorna skedde 

ganska väl. Det finns några större avvikelser mellan fördelningarna och en viss överrepresentation av 

låga och höga MPD-värden vid olycksplatserna gentemot hela populationen men skillnaderna är inte 

stora och heller inte entydiga. I syfte att verifiera detta angreppssätt har IRI studerats med samma 

metod. 



VTI rapport 877  49 

 

Figur 20. Fördelning av IRI, medel över 200 m, för hela det undersökta vägnätet jämfört med 

tillståndet vid olycksplatserna. 

De skillnader som kan observeras i fördelningarna av IRI är en viss underrepresentation av olyckor vid 

jämna vägar och en viss överrepresentation av olyckor vid ojämna vägar. Skillnaderna är små och inte 

entydiga och resultatet indikerar samma mönster som tidigare studier har (Ihs A., 2005). 
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9. Vägytemått och trafiksäkerhet 

Tabellen nedan visar mått som vi anser vara av betydelse för trafiksäkerheten. Vägytans inverkan på 

trafiksäkerheten är generellt liten, även för de mått som är markerade röda. Tabellen visar även om 

måttet finns i Trafikverkets (TRVs) Pavement Management System för vägunderhåll (PMSv3) eller 

om det måste beräknas på annat sätt. 

Tabell 8. Mått insamlade vid den övergripande vägytemätningen som påverkar trafiksäkerheten. (Gul 

– liten påverkan, orange – har viss påverkan och röd – har stor påverkan). 

Mått Finns i 
TRVs 
PMSV3 

Allvarlighetsgrad Motiv 

Spårdjup, ojämnhet i 
tvärled. 

Ja  En spårig väg är i sig ingen trafiksäkerhetsrisk men 
en spårig väg med ett tvärfall nära noll får 
vattenfyllda spår vid nederbörd och en spårig väg 
får även sämre förutsättningar för plogning 
vintertid. 

IRI, ojämnhet i längsled, 
våglängder 0,5 m till 30 m. 

Ja  En tillräckligt stor ojämnhet i längsled kan påverka 
köregenskaperna speciellt om fordonet framförs i 
hög hastighet. Speciellt farligt blir det på kurviga 
vägar och om en undanmanöver måste göras 
(t.ex. viltolycka). 

Tvärfall, vägens lutning i 
tvärled. 

Ja  Vägens lutning i tvärled är avgörande för om 
trafikanten kan hålla fordonet kvar på vägbanan i 
en kurva. Speciellt viktigt är det på vägavsnitt med 
dålig friktion vintertid. Här spelar fordonets 
hastighet givetvis en stor roll. 

Tvärfallsvariation, 
Körfältets (vägytans) 
tvärfallsvariation. 

Nej, men 
måttet går att 
beräkna 
utifrån 
tillgänglig 
data. 

 Måttet är skapat för att lokalisera vägavsnitt där 
tunga fordon får stora krängningar på grund av 
sättningar i vägkroppen eller vid felkonstruerade 
skevningar. Trafikverket ska ta ställning till om 
måttet ska introduceras i PMS. Förslag finns i VTI-
rapport 719 (Lundberg T. m.fl., 2014). 

MPD, (Makrotextur), ytans 
struktur, våglängdsområde 
0,5 mm till 50 mm. 

Ja  Vägytans textur anses vara av betydelse för 
våtfriktion i höga hastigheter (Hall J.W. m.fl., 2009) 
i jämförelse med t.ex. SFT (Saab Friction Tester) 
vars mätmetod i huvudsakligen är viktig för 
låghastighetsfriktion (Hall J.W. m.fl., 2009). 
Testerna i denna rapport visar inga starka 
samband mellan makrotextur och uppmätt friktion 
med SFT. 

Texturen är också viktig vid måttlig nederbörd för 
att kunna transportera bort vatten från 
beläggningen så att kontaktytan mellan hjul och 
vägyta bibehålls. 

Kurvatur, horisontal 
kurvradie. 

Ja  Vägens horisontalkurvatur är viktig ur många 
aspekter inte minst i kombination med vägens 
tvärfall, se under punkten tvärfall ovan. En alltför 
rak väg där ”inget händer” är heller inte optimal 
med tanke på risk för dåsighet. 

Lokal ojämnhet, enskilda 
längsgående ojämnheter, 
våglängder från 0,2 till ca 
15 m. 

Nej, men 
måttet går att 
beräkna 
utifrån 
tillgänglig 
data. 

 En ny definition för att beräkna lokala ojämnheter 
finns föreslagen i VTI-rapport 719 (Lundberg T. 
m.fl., 2014). Trafikverket ska ta ställning till om 
måttet ska introduceras i PMS. En överraskande 
lokal ojämnhet i kombination med andra 
omständigheter (t.ex. kurva, tvärfallsvariation och 
undan-manöver) kan vara negativt för fordonets 
vägegenskaper. 
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Mått Finns i 
TRVs 
PMSV3 

Allvarlighetsgrad Motiv 

Megatextur, ojämnheter 
inom våglängds-området 
0,05–0,5 m. 

Ja  Megatextur är närbesläktat med lokala ojämnheter 
men har mer koppling mot beständighet än 
trafiksäkerhet med tanke på vilka våglängder som 
måttet täcker. Om en modell skulle sättas upp för 
att beskriva trafiksäkerhet borde lokala ojämnheter 
prioriteras före megatextur. 

Backighet, vägens lutning i 
längsled. 

Ja  En skymd sikt i ett backkrön kan vara en 
trafiksäkerhetsrisk. Detta gäller inte de större 
byggda vägarna som projekteras. 

Friktion Nej, endast 
vägavsnitt 
som 
misstänks ha 
låg friktion 
mäts. 

 Vägens friktionsegenskaper är nog den enskilt 
viktigaste vägegenskapen för trafiksäkerhet. Tyvärr 
är mätning av friktion på ett helt vägnät mycket 
kostsam och tidskrävande. Detta tillsammans med 
att en mycket liten andel av vägnätet har 
friktionsproblem gör att en heltäckande mätning 
skulle vara ett resursineffektivt arbetssätt. 

Mikrotextur, 
stenmaterialets ytstruktur, 
våglängder under 0,5 mm. 

Nej  Vägytans mikrotextur är troligtvis den komponent 
vi saknar för att på ett kostnadseffektivt och 
säkrare sätt kunna beskriva vägavsnitt med 
friktionsproblem genom kontaktlös mätning i fart. 
Det finns idag inga vedertagna sätt för den typen 
av mätning även om mycket forskning pågår inom 
området. Mikrotexturen anses vara av stor 
betydelse för lågfartsfriktion (Hall J.W. m.fl., 2009) 
liksom direkt mätning av friktion med SFT. 

Vattenarea, teoretiskt 
beräknad area av vatten i 
spåren. 

Ja  Vid kraftig nederbörd finns en risk för vattenplaning 
vid höga hastigheter. Måttet, som är en area, 
beskriver teoretiskt hur mycket vatten som kan 
hamna i spåren utan att rinna av vägen i sidled. 
Förenklat kan vi säga att en väg med stora 
spårdjup och ett tvärfall nära noll får ett högt värde 
för vattenarean. 

 

Genom att kombinera ett urval av mått i tabellen ovan kan ett index skapas för att beskriva vägen 

inverkan på trafiksäkerhet. Detta är gjort i ett europeiskt samarbetsprojekt ToolBox inom ERA-NET 

ROAD programmet (Benbow E., m.fl. 2013). I detta projekt används en fransk modell, Alertinfra 

(Cerezo V., m.fl. 2010) som kombinerar flera olika mått för att avgöra olycksrisken för ett vägavsnitt. 

Fyra varningar ges för raksträckor och elva varningar för kurvor. Ingående parametrar för Alertinfra 

är: 

 tvärfall 

 kurvatur 

 backighet 

 position 

 vertikal acceleration 

 makrotextur 

 friktion 

 skyltad hastighet 

Om denna modell skulle implementeras i Sverige saknar vi endast information om friktion. I och med 

att vi troligen inte kommer att mäta friktion heltäckande med dagens utrustningstyp (SFT) står en 

mätgivare för kontaktlös mätning av friktion eller en modell som beskriver friktionen med god 

säkerhet högt upp på önskelistan som en ny funktion i det nationella programmet för insamling av 
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tillståndsdata på vägnätet. Om eller när vi får en heltäckande bild av friktionen på vägnätet skulle en 

svensk modell kunna skapas utifrån de mått vi har tillgängliga. 
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10. Utvärdering av friktion och makrotextur - metod 

Denna undersökning är baserad på mätningar av utvalda teststräckor. Vår hypotes är att låga MPD-

värden indikerar att vägavsnittet har låga friktionsvärden. 

10.1. Utrustning 

10.1.1. Vägytetillståndsmätning med mätbil, VTIRST och NCC Profilograf 

VTIRST (Road Surface Tester) och NCC Profilograf är mätbilar avsedda för tillståndsmätning av 

vägytan (se Figur 21). 

 

Figur 21. Vägytemätbilar använda i undersökningen. Till vänster VTIRST och NCC Profilograf till 

höger. (Foto: Thomas Lundberg). 

Mätsystemen kommer från olika tillverkare men är uppbyggda på ett likartat sätt och flera av de 

huvudsakliga mätgivarna är desamma. De flesta mätstorheter som beräknas är baserade på 

profilmätning i tvär- och längsled. De mätstorheter vi använt i detta projekt är profilmätning 

(texturprofilen) och MPD. Vägytemätning ska utföras enligt Trafikverkets metodbeskrivningar 

(Vägverket, 2009), som beskriver krav på utrustning och förfarande vid insamling av data. 

Texturprofilen mäts med laserteknik (triangulering) där ett värde för varje millimeter samlas in och 

skapar en texturprofil. MPD beräknas från texturprofilen. 

10.1.2. Friktionsmätning med mätbil, VTI SFT 

VTI:s SFT (Friction Tester) är en friktionsmätbil som fungerar enligt skiddometerprincipen vilket 

innebär mätning av longitudinell friktion till skillnad från den andra etablerade tekniken som använder 

ett snedställt hjul vid mätning. 
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Figur 22. Friktionsmätbil (VTIs SFT) använd i undersökningen. (Foto: VTI/Hejdlösa bilder AB) 

Mätprincipen bygger på att ett mäthjul, beläget under bilen, kan fällas ned vid mätning. Mäthjulet 

roterar långsammare än mätbilens frirullande hjul via en kedjeanordning och friktionskraften mäts på 

kedjan. Barmarksfriktion ska mätas på en befuktad yta vilket innebär att fordonet har en vattentank 

och anordning som möjliggör detta. Mätning utförs enligt Trafikverkets metodbeskrivning 104 

(Vägverket, 1990). Nedan följer utvalda viktiga egenskaper för friktionsmätningen enligt 

metodbeskrivningen: 

 Slip   17 % 

 Mäthjul  Trelleborg T49 med dimension 4.00-8 71J 

 Minsta mönsterdjup på mäthjul 2 mm 

 Normalkraft på mäthjulet 120 kN (mäts kontinuerligt under mätning) 

 Vattenfilm vid mätning 0,5 mm 

10.2. Försöksupplägg 

Det val av sträckor som vi gjorde baserades på kunskaper från en inledande studie som visat att det 

intressanta området för friktion (risk för dåligt väggrepp) är på sträckor som har MPD-värden under 

0,5 mm och att då MPD överstiger 0,5 mm är det relativt ointressant att mäta friktion. Detta ska inte 

tas som en generell rekommendation då vi vet att t.ex. effekter av polering av högkvalitativ ballast kan 

ge låg friktion men ha höga MPD-värden. Vid val av sträckor har den inledande studien varit 

vägledande. 

Undersökningen är baserad på mätningar av friktion och makrotextur (MPD). Mätningarna har utförts 

på teststräckor belägna i Östergötland. Vi ser vägarna i Östergötland som en relativt bra indikator för 

hela Sveriges belagda vägnät. Vi har valt att utföra testerna på de fyra största beläggningskategorierna 

i Östergötland, ABS, ABT, Y och IM (beläggningstyperna beskrivs i kapitel 7.1). Det vi inte täcker in 

med detta val är OG som är en vanlig beläggningskategori i norra Sverige, men relativt ovanlig i 

Östergötland. 
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I figurerna nedan ser vi hur låga MPD-värden (≤ 0,35) i Östergötland fördelar sig på olika 

beläggningstyper. I Figur 23 ser vi fördelningen av MPD-höger och i Figur 24 MPD mellan 

hjulspåren. Ca 1,6 % av 1 m MPD-värden i Östergötland som mättes 2011 har ett MPD-värde för 

höger hjulspår ≤0,35 mm. Det är samma procentsats för MPD mellan hjulspåren (ca 1,6 %). Det finns 

relativt stora skillnader mellan de olika beläggningstyperna. Ytbehandlingar (Y1B) har störst andel 

låga MPD-värden i hjulspåren vilket tyder på att det är blödningar som uppstår som en kombination av 

trafikbelastning och höga temperaturer (sker i hjulspåren).  

För ABS-beläggningar är det tvärtom lägre andel låga MPD-värden i hjulspåren än mellan. Detta är 

sannolikt främst orsakat av tekniska problem vid beläggningsåtgärden (feta stråk i mitten av läggar-

draget). För ABT-beläggningarna är det samma tendenser som för ABS, dvs. större andel låga värden 

mellan hjulspåren. I och med att ABT-beläggningar har ett normalt MPD-värde som är lägre än ABS-

beläggningar är det en större andel av den beläggningstypen som har låga MPD-värden. Trafikbelast-

ningen vintertid ”ruggar” också upp ytan i hjulspåren genom dubbdäcken vilket bidrar till att en större 

andel låga värden finns kvar mellan hjulspåren. 

 

Figur 23. Andel av MPD-höger ≤0,35 mm fördelat på beläggningstyp. 
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Figur 24. Andel av MPD-mitten ≤0,35 mm fördelat på beläggningstyp. 

10.2.1. 2012 – sträckor valda utifrån låg makrotexturnivå 

2012 valdes sträckorna enbart baserade på att de skulle innehålla MPD-värden under 0,35 mm, vilket 

är ett ungefärligt medelvärde för gränsvärdena för MPD i Trafikverkets underhållsstandard 

(Trafikverket, 2012). Valet av sträckor är utfört med utgångspunkt från Trafikverkets PMS-data 

(Pavement Management System). Vid valet använde vi data mätt 2011 eftersom alla vägar i 

Östergötland mättes detta år. Längden för respektive sträcka valdes till 500 m med undantag för ett par 

sträckor där väggeometri och säkerhetsaspekter inte möjliggjorde den längden. I Bilaga 2 finns en 

tabell över de teststräckor som användes 2012. Sträckorna är dubbelriktade (mäts åt båda hållen) och 

benämns med en kod, t.ex. A1a som står för beläggningstyp A, sträcka 1 och riktning a. Sträckornas 

längd var i normalfallet 500 m. 

 Beläggningstyp A IM 7 sträckor 

 Beläggningstyp B Y 11 sträckor 

 Beläggningstyp C ABT 13 sträckor 

 Beläggningstyp D ABS 12 sträckor 

Den totala längden för sträckorna 2012 var c:a 42 km. De sträckor som ingick i 2012 års mätprogram 

kan ses som ett slumpmässigt urval bland sträckor med lågt MPD i Östergötland. 

10.2.2. 2013 – sträckor valda med utgångspunkt från okulärt bedömd låg friktion 

2013 valdes sträckorna med utgångspunkt från människans förmåga att bedöma om friktionen var 

nedsatt/dålig. En grov sållning av sträckor gjordes med utgångspunkt från data i Trafikverkets PMS 

där sträckor som innehåller låga MPD-värden valdes men det slutliga valet av sträckorna gjordes på 

plats (i fält) då det visuella intrycket avgjorde om sträckan skulle användas. 2013 valdes 20 sträckor 

med en sammanlagd längd av 10 km. 

Dessa sträckor kan jämställas med en sträcka som väljs ut för friktionsmätning, t.ex. vid en ny 

beläggningsåtgärd (se Kapitel 4.6). 

10.3. Metodbeskrivning 

Under 2014 har metodbeskrivningarna för friktionsmätning och vägytemätning att reviderats. 

Skillnaderna från tidigare beskrivningar är inte stora för varken friktion eller makrotextur (MPD). 
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Resultatet från denna studie kommer därmed att vara applicerbart även med de nya beskrivningarna 

(Trafikverket 2014). 

10.4. Felkällor 

Vid mätningar som utförs vid olika tillfällen med människan som en ingående komponent kommer 

alltid ett fel att introduceras. Mätbilarna VTIRST och NCC Profilograf har en anordning som 

möjliggör en väldigt exakt start av mätningen i längsled (uppskattningsvis ±0,1 m, reflex och fotocell) 

medan VTI SFT har en manuell start av mätningen (uppskattad noggrannhet ±5 m). Detta innebär att 

det finns en viss osäkerhet i synkroniseringen i längsled. 

Utöver ovan nämnda osäkerhet kommer sidoläget för var mätningarna skett att spela in. För en 

homogen yta har sidoläget liten betydelse men i detta försök där vissa sträckor var fläckvist blanka är 

det en viktig faktor. I syfte att minimera denna effekt tränades operatörerna innan mätningarna 

inleddes (se Figur 25). 

 

Figur 25. Träning av operatörer för att erhålla samma sidoläge vid mätning. (Foto: Thomas 

Lundberg). 

Den mätgivare som mäter texturprofilen är en optokator (lasersensor) med en laserstråle som är 

mindre än en (1) mm i diameter medan friktionen mäts med ett ca 10 cm brett mäthjul. Detta är också 

en felkälla som är inbyggd i den mätprincip som finns för respektive mätsystem. 

Makrotexturmätningen utförs med laserteknik som är mycket exakt utan några fördröjningar medan 

friktionsmätningen utförs med ett mekaniskt system med mäthjul bromsat av en kedja och kraft-

mätning av kedja och normalkrafter. I friktionsmätningen finns en viss tröghet som kan illustreras i de 

båda figurerna nedan. Vi ser att resultatet för MPD-mätningen och friktionsmätningen reagerar på ett 

relativt samstämmigt sätt då mätning sker på denna yta. MPD-mätningen visar dock en något längre 

sträcka med låga värden i jämförelse med friktionsmätningen. Resultatet för friktionsmätningen är 

justerad i längsled så att den blir centrerad på MPD-kurvan. Från Figur 27 kan vi bestämma 
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friktionsutrustningens eftersläpning till omkring 2 m, det saknas ca 1 m av låga friktionsvärden i 

vardera änden runt de låga MPD-värdena. Detta måste beaktas i resultatet från utvärderingen. 

 

Figur 26. Lagning av beläggningsskador med gjutasfalt (utan avsandning). (Foto: VTIRST). 

 

Figur 27. Mätning av friktion och MPD på objektet i Figur 26. 
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10.5. Mätprogram 

Mätprogrammet utformades så att varje mätning med respektive utrustning repeterades en gång. 

Tanken med detta var att kunna avgöra mätsystemens repeterbarhet och dessutom föreskriver 

friktionsmätningens metodbeskrivning att två mätningar ska utföras. MPD-mätningen på vägnätsnivå, 

som vi ska undersöka om det är en lämplig indikator för låg friktion, utförs med en mätöverfart. Vi 

utförde trots allt två överfarter med mätbilen för MPD då det inte medförde alltför stor merkostnad 

samtidigt som vi fick en andra utsaga om MPD-nivån på mätsträckan. 

2012 mättes 43 sträckor och 2013 mättes 20 sträckor med följande utrustningar: 

 2012 2013 

VTIRST 43 sträckor 20 sträckor 

NCC Profilograf 17 sträckor  

VTI SFT 43 sträckor 20 sträckor 
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11. Utvärdering av friktion mot makrotextur 

11.1. Repeterbarhet 

Grundförutsättningar för att använda en mätutrustning är att den är repeterbar och ger ett reliabelt 

resultat. I denna undersökning använder vi data per 1 m även om då gällande metodbeskrivning för 

friktion (Vägverket, 1990) föreskriver 20 m medelvärde för friktionen. Detta val gör vi för att de 

sträckor som vi använder i undersökningen (normala statliga vägar) har de egenskaper som gör att 

friktionen och MPD förändrar sig mycket snabbt från högt till lågt. 

11.1.1. Friktionsmätning 

För att undersöka hur bra friktionsmätningen upprepar sig har en jämförelse mellan de två upprepade 

mätningarna gjorts. Figur 28 visar jämförelsen av metervärden från alla mätningar som gjordes under 

2012 och 2013. Resultatet upprepar sig relativt bra. Det finns ett par avvikande mätvärden mellan 

mätserierna vilka vi tror beror på att sidoläget var olika mellan de två mätningarna. 

 

Figur 28. Upprepad mätning av friktion i höger hjulspår, data per 1 m. 

 

En jämförelse har också gjorts för att se skillnaderna om vi använder 1 m värden, 3 m medelvärden 

eller 20 m medelvärden. 
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Tabell 9 Jämförelse av friktion för olika medelvärdesdistanser 

Medel-

värdes-

distans 

Standardavv. skillnad 

mellan mätserier 

Korrelations-

koefficient 

1m 0,037 0,849 

3m 0,028 0,900 

20m 0,022 0,931 

 

Det är relativt låga värden för standardavvikelsen för 1 m värden och en korrelationskoefficient på ca 

0,85. 20 m data har lägre standardavvikelse och en korrelationskoefficient på 0,93. Standardavvikelsen 

utgör i medeltal knappt fem procent av mätvärdets storlek. Med utgångspunkt från dessa data anser vi 

att friktionsdata har en god upprepbarhet även på enmetersnivå.  

11.1.2. Texturmätning 

MPD är en mätstorhet som normalt samlas in som ett medelvärde över 1 m. Måttet och mätprincipen 

beskrivs av Trafikverkets metodbeskrivning (Trafikverket, 2014). En studie från 2011 (Lundberg T., 

m.fl., 2011) visar att MPD per 1 m är tillräckligt bra för att användas i Trafikverkets normala 

verksamhet. Vi har ändå gjort en undersökning av repeterbarheten för MPD utifrån våra mätningar, 

likt den för friktionen i föregående kapitel. 

 

Figur 29. Upprepad mätning av MPD i höger hjulspår, data per 1 m. 

I och med att MPD mäts med en mycket smal laserstråle blir mätningen mer känslig för 

sidolägesvariation än friktionsmätningen, som har hela mäthjulets kontaktyta som mätpunkt/yta. Vi 

kan se att fler mätpar i Figur 29 har större inbördes avvikelser än motsvarande för friktionsmätningen 

(Figur 28). 
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Tabell 10 Jämförelse av MPD för olika medelvärdesdistanser 

Medel-

värdes-

distans 

Standardavv. mellan 

mätserier 

Korrelations-

koefficient 

1m 0,067 0,892 

3m 0,044 0,949 

20m 0,031 0,970 

 

Vi erhåller generellt något högre korrelationskoefficienter för MPD än för friktionen men högre 

standardavvikelser. Standardavvikelsen utgör i medeltal drygt tio procent av mätvärdets storlek. 

11.2. Samband friktion/MPD 

Målet med den analys som utförs är i första hand att undersöka om MPD-mätningen kan användas för 

att prediktera friktion och i andra hand hur MPD-mätningen kan användas för att prediktera friktion. 

Vi börjar med att sammanställa de generella nivåerna av friktion för olika MPD-intervall. I följande 

figurer visar vi det genomsnittliga friktionsvärdet för respektive MPD-intervall och den tillhörande 

felstapeln beskriver standardavvikelsen av friktionens observationer inom MPD-intervallet. 
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Figur 30. Medelvärde och standardavvikelse av friktion inom olika MPD-klasser. Mätning 2012 ovan 

och 2013 nedan. 

Vi kan konstatera ur Figur 30 att det finns ett visst samband mellan MPD och friktion upp till MPD-

nivåer på 0,6 mm. Över dessa MPD-nivåer mellan 0,6 och 1,2 ligger friktionsnivåerna relativt stabilt 

för att öka något igen då MPD överstiger 1,2 mm. Det ska nämnas att antalet observationer i MPD-

klasserna 0–0,2 och 1,6–1,8 är relativt få (mindre än hundra) i undersökningsmaterialet och också på 

det svenska vägnätet. Som kuriosa kan nämnas att det endast finns åtta stycken medelvärden för en 

20 m sträcka där MPD i något av de tre hjulspåren är mindre än eller lika med 0,2 mm i hela 

Östergötland, (PMSv3, Trafikverket). Att vi ändå har med så pass många sträckor i denna 

undersökning beror på att vi analyserar 1 m medelvärden (detta tyder på fläckvis blanka ytor). 

Om vi jämför 2012 års data med data från 2013 från våra egna mätningar (se Figur 31) ser vi att det 

generellt är lägre friktionsvärden i alla MPD-klasser 2013. I kapitel 10.2 beskrevs att skillnaden 

mellan hur sträckorna valdes 2012 och 2013 var att 2012 gjordes valet helt baserat på data och 2013 

baserades valet på data och det visuella intrycket (sträckan valdes om beläggningen såg ut att ha låga 

friktionsvärden). Detta visar att det visuella intrycket hjälper till att avgöra om en friktionsmätning 

behövs eller inte, vilket även uttrycks som metod i TRVKB (kapitel 4.6). 
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Figur 31. Medelvärde och standardavvikelse av friktion inom olika MPD-klasser, data från 2012 och 

2013. 

För att åskådliggöra hur friktionsdata beror av MPD har data från 2012 och 2013 sammanställts i 

följande figurer. 

 

Figur 32. Friktion mot MPD i höger hjulspår för mätomgången 2012 (1 m data). (Rött område visar 

underkända friktionsvärden för en 20 m sträcka). 



VTI rapport 877  65 

 

Figur 33. Friktion mot MPD i höger hjulspår för mätomgången 2013 (1 m data). (Rött område visar 

underkända friktionsvärden för en 20 m sträcka). 

Motsvarande figurer för MPD och friktion mellan hjulspåren visas nedan. 

 

Figur 34. Friktion mot MPD mellan hjulspåren för mätomgången 2012 (1 m data). (Rött område visar 

underkända friktionsvärden för en 20 m sträcka). 
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Figur 35. Friktion mot MPD mellan hjulspåren för mätomgången 2013 (1 m data). (Rött område visar 

underkända friktionsvärden för en 20 m sträcka). 

Slutsatsen från dessa fyra figurer är att de friktionsvärden (per en meter) som ligger under 0,5 µ 

huvudsakligen erhålls på sträckor där MPD-värdena är låga. Vi kan också konstatera att vi inte kan 

beskriva sambandet mellan friktion och MPD med en enkel modell och att ”spridningen” är stor. 

Vi går vidare med att studera friktionsvärden för sträckor där MPD är lika med eller mindre än 

0,5 mm. En sammanställning av alla friktionsmätningar 2012 och 2013 är gjord för data per 1 m i 

MPD-intervall om 0,05 mm. Det finns fortfarande stor spridning inom grupperna men i genomsnitt 

sjunker friktionsvärdena med minskande MPD-värden (se Figur 36) liksom vi såg i Figur 30. 
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Figur 36. Friktionsdata (1 m) i höger hjulspår 2012 och 2013. Gruppering av friktion i MPD-

intervall. 

I medeltal ligger inte friktionsnivåerna för någon MPD-grupp under gränsvärdet (0,5) för friktion. 

Motsvarande utvärdering för MPD och friktion mätt mellan hjulspåren visas i figuren nedan. 

 

Figur 37. Friktionsdata (1 m) mätt mellan hjulspåren 2012 och 2013. Gruppering av friktion i MPD-

intervall. 

Om vi istället ser hur stor andel av friktionsvärdena från de mätningar som gjordes 2012 och 2013 som 

ligger under gränsvärdet för friktion på belagd väg är detta sammanställt i bilderna nedan. 
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Figur 38. Data i höger hjulspår, 2012 ovan och 2013 nedan. Andel av friktionsvärden per 1 m som 

ligger under 0,5 µ inom olika MPD-klasser. 

Här ser vi en tydlig skillnad mellan det data som samlades in 2012 och 2013. 2013 användes den 

mänskliga förmågan för att avgöra om en sträcka hade låg friktion i motsats till 2012 då valet enbart 

gjordes efter låga MPD-värden. 2013 var knappt 9 % av alla 1 m mätvärden insamlade i höger hjulspår 

lägre än 0,5 i den näst lägsta MPD-klassen (0,2 till 0,4 mm).  

För att kvantifiera hur långa vägavsnitt detta skulle motsvara på ett vägnät har två utsökningar gjorts 

från PMSv3 av MPD-värden mätta i Östergötland, mellan 0,2–0,4 mm samt 0,4–0,6 mm, se Figur 39. 

Sökningen resulterade i en väglängd av 511 km och om vi använder resultatet från 2012 i Figur 38 

(ungefär 2 % av MPD sträckorna har friktionsnivåer under 0,5 µ då MPD ligger mellan 0,2 mm till 

0,4 mm samt 0,3 % har friktionsnivåer under 0,5 µ då MPD ligger mellan 0,4 mm och 0,6 mm), skulle 

detta resultera i att en väglängd på 3 km har bristfällig friktion i höger hjulspår. Sträckan skulle bli 
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längre om man inkluderade alla tre spår som mäts, kanske inte tre gånger så lång men säkert den 

dubbla sträckan. Det ska noteras att siffran baseras på 1 m värden för MPD och gränsvärdet för 

friktion 0,5 är avsett för 20 m sträckor. Det är sannolikt att enstaka 1 m sträckor inte är lika farliga som 

en längre sammanhängande sträcka med låg friktion. Vi ska ytterligare en gång påminna om att den 

faktiska olycksrisken generellt är mycket liten på Sveriges vägnät. 

 

Figur 39. Karta från sökning i PMSv3 för Östergötland. 20 m sträckor där MPD mätt höger hjulspår 

ligger mellan 0,2 och 0,6 mm (datauttag september 2015). (Källa: Trafikverket, PMSv3). 

Vi ser också i Figur 38 att det finns några friktionsvärden som ligger under gränsvärdet i de högre 

MPD-klasserna. Det finns troliga förklaringar till att det förekommer låga friktionsvärden vid höga 

MPD-värden. En förklaring kan vara att vi inte mäter mikrotexturen. En yta med hög makrotextur 

(höga MPD-värden) men med låg mikrotextur kan ha låg friktion (polerat stenmaterial). Denna effekt 

illustreras i VTI-rapport 163 från 1979 (L-O Alm, VTI). Det kan även bero på sidoläget och synkroni-

seringen i längsled vid inmätningen (mätningen av MPD och friktion kan ha skett på olika delar av 

vägytan). Om vi ser på bilden nedan förstår vi hur känsliga vissa sträckor är för om mätningen har 

skett på exakt samma del av vägen. Exemplet visar en ytbehandling som är lappad och där vissa av 

lappningarna har blödningar. Friktionen och makrotexturen på de blödande lapparna (mörka delar) är 

mycket låg medan de lappar som är nyare (rödaktig yta) har mycket höga friktionsvärden och hög 

makrotextur. En skillnad på 5 cm i sidled mellan två mätningar kan orsaka att friktionen eller 

makrotexturen mäts på en blödande lappning eller en nylagd lappning med helt olika egenskaper 

avseende friktion och makrotextur. Detta är troligen den största orsaken till att vi erhållit låga 

friktionsvärden på sträckor med hög makrotextur. 
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Figur 40. Exempel på utseendet från en ytbehandlad sträcka som har blödande lappningar. (Foto: 

VTIRST). 

Finns det några skillnader i friktion mellan de fyra beläggningsgrupperna som valdes som teststräckor 

för försöken? Vi har sammanfattat resultatet från mätningarna 2012 för de fyra olika grupperna och 

valt att redovisa resultatet som medelvärden av MPD, friktion samt kvoten mellan friktion och MPD 

samt andel enmeters friktionsvärden under 0,5. En hög kvot visar alltså på hög friktion i förhållande 

till makrotexturnivån. När dessa resultat studeras ska det åter igen påpekas att detta inte speglar snittet 

av alla vägar i Sverige för aktuell beläggningstyp eftersom sträckorna är valda med utgångspunkt att 

innehålla avsnitt med låga makrotexturvärden. 

Tabell 11 Sammanfattning av mätningarna i höger hjulspår, mätningar från 2012. 

 MPD 
medelvärde 

Friktion 
medelvärde 

Kvot 
medelvärde 

Kvot 
standardavv 

Andel 
< 0.5µ 

IM 0.62 0.84 1.51 0.48 0.00% 

Ytbehandling 0.64 0.75 1.33 0.45 1.06% 

ABT 0.59 0.77 1.42 0.41 0.22% 

ABS 0.67 0.77 1.25 0.37 0.00% 

 

Motsvarande sammanfattning av resultatet mellan hjulspåren visas nedan. 
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Tabell 12 Sammanfattning av mätningarna mellan hjulspåren, mätningar från 2012. 

 MPD 
medelvärde 

Friktion 
medelvärde 

Kvot 
medelvärde 

Kvot 
standardavv 

Andel 
< 0.5µ 

IM 0.56 0.85 1.75 0.56 0.00% 

Ytbehandling 0.73 0.74 1.22 0.50 4.79% 

ABT 0.50 0.84 1.78 0.48 0.02% 

ABS 0.60 0.83 1.60 0.61 0.00% 

 

Mätningarna är gjorda under september vilket gör att effekten av dubbdäckens uppruggning i 

hjulspåren vintertid borde vara minimal då vägarna har trafikerats en sommar med odubbade däck. 

Man kan förvänta sig att friktionsnivåerna generellt är något högre mellan hjulspåren än i hjulspåren 

men vi får friktionsnivåer som är relativt lika i höger hjulspår och mellan hjulspåren för IM och 

ytbehandlade vägar men högre mellan hjulspåren för ABS- och ABT-beläggningar. I förhållande till 

MPD-nivån har friktionen lägst värden (kvoten i tabellerna ovan) på ytbehandlingar om man ser till 

den sammanlagda kvoten för mätningarna mellan och i höger hjulspår. Kvoten är också låg för 

mätningarna på ABS-beläggningar i höger hjulspår. Vi ser också att ytbehandlade vägar har flest 

enmeterssträckor med friktionsvärden under 0,5 µ. 

För att försöka förklara varför friktionen är låg på just dessa sträckor har en okulär besiktning gjorts av 

tre ytbehandlade sträckor som uppvisat låga friktionsvärden. 

Nedan följer kommentarer och bilder från besiktningen. 
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Sträcka B21 

 

Figur 41. Sträcka B21b. Ytbehandlad väg som uppvisar friktionsvärden under 0,5 µ. (Foto: Nils-

Gunnar Göransson). 

Kommentarer från besiktningen. 

 Gammal Y1B troligen med ballast 4/8 mm. 

 En heltäckande försegling är gjord av sträckan. 

 För mycket bindemedel är använt vid förseglingen. 

 Överskottet av bindemedel har pumpats upp på ytan. Bindemedlet är mjukt, skorna ger 

märken i bindemedlet. 

Sträcka B8 

 

Figur 42. Sträcka B8b. Ytbehandlad väg som uppvisar friktionsvärden under 0,5 µ. (Foto: Nils-

Gunnar Göransson). 

Kommentarer från besiktningen. 

 Försegling HP27 med ballast 2/5 mm. 

 Bindemedlet har trängt upp till ytan. 

 Troligtvis är vägen lappad i flera omgångar med finare ballast ovanpå grövre underlag. 
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Sträcka B6 

 

 Figur 43. Sträcka B6b. Ytbehandlad väg som uppvisar friktionsvärden under 0,5 µ. (Foto: Nils-

Gunnar Göransson). 

Kommentarer från besiktningen. 

 Beläggning Y1B med ballast 8/11 mm. 

 Efter en beläggningsskarv har starten utförts med för stor giva av bindemedel. Detta syns 

också längre fram i en kurva med stort tvärfall (bindemedlet har runnit i kurvan). 

 Beläggningen är inte nämnvärt sliten (inga lappningar). 

 Hela objektet har generellt utförts med för stor giva. 

 Överskottsbindemedlet är mjukt. 

Den sträcka med beläggningstyp ABT som också uppvisar friktionsvärden under 0,5 µ var ett nylagt 

avsnitt där en längsgående beläggningsskarv var förseglad utan avsandning. Förseglingen uppvisade 

låg friktion. 



74  VTI rapport 877 

 

Figur 44. Sträcka C15. ABT-beläggning med förseglad skarv som inte är avsandad. (Foto: VTIRST). 

Dessa fyra objekt står för huvuddelen av avsnitten med friktion under 0,5 µ. Det gemensamma för 

dessa objekt är att det inte finns någon eller mycket lite ballast synlig antingen beroende på blödning i 

en lappning eller ytbehandling eller en försegling av beläggningsskarv. Just blödande lappningar är 

något som är relativt vanligt på ytbehandlade vägar (personlig reflektion av en av författarna). 

Det finns flera sträckor som uppvisar god överensstämmelse mellan friktion och MPD. Följande 

diagram visar de bästa exemplen. Följande beteckningar används i diagrammen. I följande fem 

diagram redovisas ett 7-m flytande medelvärde för att diagrammen ska bli lättare att tyda. Mätningarna 

är dessutom justerade i längsled (som mest ±20 m) så att bästa överensstämmelsen mellan friktion och 

makrotextur uppnås (maximal korrelation). Normalt är justeringen ett par meter. 

 Beläggningstyp A IM (indränkt makadam) 

 Beläggningstyp B Y (ytbehandling) 

 Beläggningstyp C ABT (asfaltbetong tät) 

 Beläggningstyp D ABS (asfaltbetong stenrik) 

 

 Mätspår M  Mätning mellan hjulspår 

 Mätspår H  Mätning i höger hjulspår 

 

 Riktning a  Mätning i ena riktningen på sträckan 

 Riktning b  Mätning i motsatta riktningen mot a 
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Figur 45. Exempel på jämförelse för en sträcka där MPD och friktion har god överensstämmelse. 

 

Figur 46. Exempel på jämförelse för en sträcka där MPD och friktion har god överensstämmelse. 
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Figur 47. Exempel på jämförelse för en sträcka där MPD och friktion har god överensstämmelse. 

Figur 45 till Figur 47 visar exempel på ytbehandlingar med olika grad av blödningar där nivån för 

textur och friktion följs åt relativt bra. Gemensamt för dessa sträckor är att det finns partier där 

bindemedlet (i detta fall från en blödning) täcker stenmaterialet på delar av sträckan. 

Figur 48 nedan visar ett exempel på mycket låga texturvärden men god friktion. Det är en ABS16 

beläggning (remixing) där stenmaterialet är synligt. 
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Figur 48. Exempel på jämförelse mellan MPD och friktion med dålig överensstämmelse, låga 

texturvärden men hög friktion. 

 

Figur 49. Exempel på jämförelse mellan MPD och friktion med dålig överensstämmelse, låga 

texturvärden men hög friktion. 

Ett sätt att minska inverkan av att inte mäta på exakt samma ställe i längsled på vägytan är att 

medelvärdesbilda mätvärdena över en viss sträcka så att olikheterna i mätningarna jämnar ut sig över 

vald medelvärdesdistans. Figur 50 visar hur resultatet blir då data medelvärdesbildas till 100 m. Vi kan 

konstatera att resultatet inte blir bättre, makrotexturen har inte en tillräcklig förklaringsgrad för att 

ensamt kunna förklara friktionen mätt med SFT. 
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Figur 50. Friktion mot MPD i höger hjulspår, medelvärden per 100 m. 

Det vi kan se i Figur 50 är att vid MPD-värden under 0,5 mm finns det en tendens att friktionen avtar, 

det är samma observation som vi redan konstaterat då vi studerade 1 m värden. 

11.2.1. Teoretiska antaganden 

Kapitel 11.1.1 diskuterar avvikelsen mellan dubbla friktionsmätningar. Differensen mellan mätning 1 

och mätning 2 beräknas för varje meter och visas i Figur 28. Standardavvikelsen i det datamaterial 

som består av alla observerade differenser är 0,037, se Tabell 9. Om ett mätvärde är summan av ett 

förväntat värde och en slumpkomponent så gäller för en differens mellan två mätningar i samma punkt 

att väntevärdena tar ut varandra och att endast differensen mellan de två slumpkomponenterna återstår. 

Vi kan också anta att slumpkomponent 1 och 2 kommer från samma fördelning och att de är 

oberoende (mellan mätomgångar). Då kan man lösa ut standardavvikelsen hos slumpkomponenten i 

ett enskilt mätvärde, √
0,0372

2
= 0,026. I kapitel 11.1.2 finns motsvarande skattning för MPD och 

standardavvikelsen i enskilda värden blir där 0,047. 

Figur 32 visar antagligen en sambandsfunktion med ett stort överlagrat brus. Det vore önskvärt att 

försöka beskriva hur stort bruset är och kanske göra någon uppdelning i komponenter. Om det verkliga 

sambandet är oklart så finns ingen bra väg att skatta friktion genom att mäta MPD. Om merparten av 

bruset beror på slumpkomponenten i mätningarna så finns bättre förutsättningar att mäta MPD för att 

skatta friktion, men på något sätt måste man få ned osäkerheten i mätningarna, vilket kan uppnås 

genom att mäta flera gånger eller genom att utveckla instrumenten. För att skatta sambandsfunktionen 

krävs i så fall även fler friktionsmätningar eller utveckling av friktionsinstrumentet.  

För att visa betydelsen av instrumentens slumpkomponent så visas här en bild Figur 51 där den svarta 

linjen visar ett tänkt monotont samband mellan MPD och friktion. Vi kan inte veta exakt hur det ser ut, 

men i grova drag härmar det en tänkt sambandsfunktion så som den skulle se ut i Figur 32. I bilden 

fördelas 40 000 punkter i MPD-led på ett sätt som liknar det observerade materialet och motsvarade 

friktionsvärden beräknas som om sambandet vore perfekt. Till data adderas sedan en slumpkomponent 

i mätvärdena med standardavvikelse 0,047 i MPD-led och standardavvikelse 0,018 i friktionsled, 

enligt kapitlen 11.1.1 och 11.1.2. Den senare komponenten är mindre än vad som beräknats ovan och 
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orsaken till det är att vi normalt använder medelvärdet av två friktionsmätningar när ett resultat 

presenteras från en friktionsmätning. När man sedan plottar värdena efter att ha adderat en 

slumpkomponent dvs. värden som härmar vad vi skulle få med ett perfekt samband mellan MPD och 

friktion med en slumpkomponent i mätvärdena så får man resultatet enligt Figur 51. 

 

Figur 51. Förmodad sambandsfunktion mellan friktion och MPD med överlagrat brus. 

Man ser här att även om det fanns ett perfekt samband (svart) så kommer vi, med de instrument vi har, 

att observera ett material med en del brus (blå prickar) och ha svårt att identifiera det verkliga 

sambandet ur det observerade materialet. Här tar vi inte hänsyn till osäkerheten som uppstår då vi inte 

kan synka friktions- och MPD-mätning i längsled och sidled. Det kan också finnas fler komponenter/ 

parametrar i sambandet mellan friktion och MPD som vi inte tar hänsyn till och som också kan bidra 

till ökad osäkerhet. 
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12. Diskussion 

En fråga som inte belysts är hur pass aktuell makrotexturdata i PMS är, fångar vägytemätningen 

verkligen in de akuta problem som kan uppstå, som t.ex. en blödning? Svaret är naturligtvis nej. Det 

lågtrafikerade vägnätet, som har mest blödningsproblematik, mäts normalt var annat år med dagens 

mätstrategi. Det är därför mer en tillfällighet om en blödning upptäcks i dessa mätningar. Det ligger 

därför ett stort ansvar på driftansvariga och entreprenörer (under garanti- och entreprenörstiden) att 

upptäcka dessa problem och rapportera samt åtgärda. Nylagda vägavsnitt på mellan- och 

högtrafikerade vägar har en annan kontrollapparat, åtminstone då vägen sätts i bruk, då de dels 

objektmäts med vägytemätning och dels ofta kontrollmäts med friktionsmätare. Problem som uppstår 

på dessa vägar upptäcks oftast och åtgärdas vid behov, framförallt används vattenblästring, fräsning 

eller i värsta fall ny beläggning för att förbättra friktionen. En tredje kategori av hala vägar som 

uppstått är blödningar på remixade vägar. Det är svårt att upptäcka problemen och om inte faran är 

alltför stor är det oftast skyltning av sträckan (varning för slirig väg, se Figur 52) som används för att 

medvetengöra trafikanten om riskerna. 

 

Figur 52. Varningsmärke A10, Varning för slirig väg. (Foto: Thomas Lundberg). 

Vägytemätning med mätbil är en mycket väl validerad mätteknik där en kontrollapparat godkänner de 

utrustningar och företag som utför mätningarna. Friktionsmätning däremot har traditionellt gjorts av 

en utrustning ägd av VTI men nu har även privata aktörer börjat ge sig in på marknaden. Även om 

utrustning och metod är väl dokumenterad och specificerad i Trafikverkets metodbeskrivning för 

friktionsmätning har vi i dagsläget dålig kontroll på om de olika utrustningarna ger samma resultat. 

VTI har beviljats medel för att genomlysa och ge förslag på kontrollmetod för friktionsmätning inom 

ramen för forskningsprogrammet BVFF. Projektet beräknas kunna rapporteras under 2016. 

De friktionshöjande åtgärder som utförs på hala vägavsnitt bör dokumenteras och sammanställas, dels 

för att se vidden av problematiken och dels för att kunna följa upp och dokumentera beständigheten i 

de åtgärder som utförs. Det finns väl dokumenterade undersökningar från friktionshöjande åtgärder på 
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polerat stenmaterial (T. Jacobsson, m.fl. 1999–2007) som visar på trafikens säsongseffekter på 

friktionen. 

Ett område som kräver mer eftertanke och undersökning är hur MPD och friktionsmätning kan 

komplettera varandra. European Friction Index (EFI) eller International Friction Index (IFI) är index 

för friktionsmätning där makrotexturen används för att kompensera en friktionsutrustnings hastighets-

gradient för en viss textur. Detta är något som skulle behöva undersökas vidare i Sverige. I och för sig 

ska friktionsmätningen utföras vid en speciell hastighet men detta kan inte garanteras i alla situationer. 

De svaga sambanden mellan friktion och MPD vi observerat styrks också av en undersökning som 

presenterats på SURF 2012, “Why Fixed Slip Devices Cannot Measure the Speed Gradient Due to the 

Pavement” av James Wambold and Zoltan Rado presenterat på konferensen SURF2012 (Symposium 

on Pavement Surface Characteristics i PIARCs regi, The World Road Association) 

(http://www.vtti.vt.edu/outreach/conferences/surf-2012.html,). Från presentationen kan följande 

slutsatser dras. 

 Friktionsmätare (continuous friction measurement equipment (CFME)) som mäter ett slip 

mellan 10–18 % så bestäms friktionen främst av ytans mikrotexturegenskaper och dess 

effekter på däcket och endast till liten del utifrån makrotexturen. (Friktion i låga hastigheter 

domineras av mikrotexturen medan friktionen i höga hastigheter domineras av 

makrotexturen.) 

 För att bestämma hastighetsgradienten för en CFME bör den testas i olika hastigheter men den 

bör användas i produktion i en bestämd hastighet och då använda makrotexturmätningen för 

att bestämma beläggningens hastighetsgradient. 

 Vi bör inte förvänta oss ett starkt samband mellan makrotexturmätning (MPD) och friktions-

mätning med SFT, men friktionsmätningen och makrotexturmätningen kompletterar varandra, 

då makrotexturen kan hjälpa till att avgöra beläggningens friktion vid olika hastigheter. 

En annan riskgrupp av vägar är de som har en mycket högkvalitativ ballast som inte dubbdäcken ”rår 

på”. Uppruggningen uteblir och poleringseffekten gör vägen hal även om makrotexturnivån är hög. Vi 

har inte haft möjlighet att undersöka denna kategori i denna undersökning men detta finns mycket väl 

dokumenterat i flertalet andra undersökningar och medvetandet om detta är stort i branschen. 

En helt ny ABS- eller ABT-beläggning har en glansig/fet yta som relativt snabbt slits bort av trafiken. 

Vi har inte funnit några dokumenterade undersökningar hur friktionen förändras (om den förändras) 

under den tid det tar för trafiken att slita bort den feta ytan. Detta skulle behöva undersökas och 

dokumenteras mer grundligt. 

http://www.vtti.vt.edu/outreach/conferences/surf-2012.html
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13. Slutsatser 

Den grundhypotes vi hade i projektets inledning var att försöka förklara och identifiera friktions-

problemen hos vägavsnitt från enbart makrotexturmätning. Slutsatsen från undersökningen är att de 

sträckor som har friktionsvärden som ligger under 0,5 µ huvudsakligen erhålls på sträckor där MPD-

värdena är låga. Vi kan dock konstatera att sambandet mellan friktion och MPD inte kan beskrivas 

med en enkel modell och att spridningen av friktionens nivå är stor för alla nivåer av MPD. Det finns 

inte något enkelt sätt att använda makrotexturmätningen i detta syfte. Vi har dock kunnat göra enskilda 

observationer av förhöjd risk för dålig friktion när makrotexturnivåerna är låga och detta i kombina-

tion med en tränad människas förmåga att visuellt bedöma friktionsrisken förhöjer sannolikheten att 

avgöra om sträckan har dålig friktion. Ca 0,3 % av de enmeterssträckor som har ett MPD-värde mellan 

0,4 och 0,6 mm hade en friktionsnivå under 0,5 µ, detta baseras från de mätningar som utfördes 2012. 

Motsvarande siffra för 2013 var 3,5 %. Skillnaden mellan de sträckor vi använde i projektet 2012 och 

2013 var att den mänskliga faktorn (objektet såg ut att vara glatt, ha låg friktion) inkluderades vid val 

av sträckor 2013, 2012 valdes sträckorna enbart utifrån MPD-nivån. 2 % kan tyckas vara en låg siffra 

men med tanke på att vi har ett långt vägnät ger detta en betydande totala längd. I Östergötland skulle 

detta innebära att mellan 3 och 6 km av vägnätets enmeterssträckor har låg friktion. En enstaka en-

meterssträcka är troligen inte lika farlig som sammanhängande avsnitt men med tanke på motor-

cyklister kan även lokala avsnitt med halka innebära ökad risk. 

De vägavsnitt där vi mätt upp låg friktion (under Trafikverkets gränsvärde 0,5 µ) har uteslutande varit 

avsnitt med problem i form av blödning eller vägavsnitt som har förseglats utan att sandas av efteråt. 

Gemensamt för dessa vägavsnitt har varit att bindemedlet täcker stenmaterialet. 

Makrotexturen kan inte ersätta regelrätta friktionsmätningar. Detta ser vi i våra mätningar (och det 

bekräftas av referenser). Makrotextur och friktion har dock en något bättre samband för ytbehand-

lingar, enligt våra mätningar, som framförallt beror på de extremt stora skillnaderna i nivå på MPD vid 

en blödning gentemot den grundnivå för MPD som en ytbehandling har. 

Även om makrotextur mäts för hela vägnätet är det för sällan för att upptäcka de tillfälliga blödningar 

som uppkommer vid varmt väder. Därför är de inspektioner som driftansvariga utför mycket viktiga. 

Vi har också visat att det visuella intrycket är viktigt för att avgöra om beläggningen ligger i riskzonen 

för låg friktion. 

Att kunna förklara en olycka från enbart vägytans tillstånd har visat sig vara svårt i tidigare studier på 

grund av att det är en rad samverkande faktorer som gör att en olycka uppstår, allt från den mänskliga 

faktorn (alkohol, sjukdom, sömnbrist etc.), tekniska problem med fordonet och i viss mån det tekniska 

tillståndet hos vägen. Detta i kombination med att det uppstår få olyckor och svårigheten att synkroni-

sera olycksplats med korrekt vägtillståndsdata gör denna typ av studie svår att genomföra. Det är svårt 

att dra några slutsatser från den undersökning av olyckor som gjorts i denna studie då de inte uppvisar 

något entydigt resultat. 

13.1.  Implementering i TRV:s verksamhet 

Idag finns gränsvärden i Trafikverkets underhållsstandard för MPD då en åtgärd bör göras (se kapitel 

4.5). Hur detta efterföljs och vilken hänsyn som tas till detta gränsvärde har vi liten kunskap om. De 

medel som finns tillgängliga för avhjälpande driftåtgärder och underhållsåtgärder läggs framförallt på 

beständighetshöjande åtgärder. Riktigt akuta blödningar har givetvis en hög prioritet då mycket snabba 

åtgärder sätts in men bland de sträckor som vi följt upp i detta projekt åtgärdades endast en av de tre 

sträckor som uppvisade lägsta MPD-värden och friktionsvärden och den sträcka som åtgärdades hade 

oförändrat låg textur i två år innan åtgärd sattes in. De nivåer som finns i Trafikverkets underhålls-

standard är väl avvägda och det finns ingen anledning att revidera dessa, men det borde göras mer 

kontroller med friktionsmätning på vissa av sträckorna där driftansvariga får instruktioner att meddela 

Trafikverket var risken är som störst. Valet av objekt som bör testas kan och bör göras utifrån 
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makrotexturnivån (från PMSv3) i kombination med de inspektioner som görs av driftansvariga. Detta 

bör avhjälpa de avsnitt med de mest akuta problemen. 

Nybyggda vägar och underhållsbeläggningar har ibland en annan problematik, nämligen separationer 

mellan ballast och bindemedel. När det blir överskott av bindemedel kan det resultera i antingen 

fläckvisa blanka fläckar eller stråk längs vägen (oftast i mitten av läggardraget) eller i värsta fall får 

hela objektet täta partier. Dessa områden med överskott av bitumen kan vara hala vid nederbörd. Det 

har varit ett stort fokus på friktion de senaste åren och antalet friktionsmätningar av nylagda objekt har 

ökat betydligt från en mycket låg nivå. 

Det finns en föreslagen kontrollmetod för MPD-nivåer för nya beläggningar som beskrivs i ett VTI-

notat 35-2012 (Lundberg T, 2012). Metoden har gränsvärden för MPD med avseende på 

beläggningstyp, skyltad hastighet och risk för dåligt väggrepp. När metoden indikerar att en risk finns 

bör definitivt en friktionsmätning utföras på objektet. Metoden kontrollerar endast tre spår längs vägen 

så den är inte heltäckande. Därför bör även det mänskliga ögat vara med och avgöra om en 

friktionsmätning bör göras. En vägyta som har utförts som är homogen och som har texturvärden inom 

de för beläggningstypen korrekta nivåerna och som dessutom en tränad person inte anser ha 

friktionsproblem, ser vi ingen anledning till att friktionsmäta. En brasklapp måste dock läggas in för 

riktigt nya beläggningar där vi i dagsläget inte har någon erfarenhet av friktionsnivåerna direkt efter 

beläggningsåtgärden (timmen efter läggning upp till ett par dygn efter läggning). Det vittnas om att 

dessa vägobjekt kan vara hala i kombination med nederbörd innan trafiken nöter bort det blanka 

ytskiktet. Detta bör kontrolleras i en separat undersökning. 
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Bilaga 1. 

Tabell 13 Beskrivning av förkortningar och beläggningstyper. 

Förkortning Beläggningstyp 

ABT Asfaltbetong tät 

ABb Bindlager av asfaltbetong 

ALBT Asfaltslösningsbetong tät 

HABT Hård asfaltbetong tät 

J Justering 

MABT Mjuk asfaltbetong tät 

MJAB Mjukgjord asfaltbetong 

ÅAB Återvunnen asfaltbetong 

Y1B Enkel ytbehandling på belagd väg 

Y1G Enkel ytbehandling på obunden väg 

Y2B Dubbel ytbehandling på belagd väg 

Y2G Dubbel ytbehandling på obunden väg 

ABS Asfaltbetong stenrik 

HABS Hård asfaltbetong stenrik 

MABS Mjukgjord asfaltbetong stenrik 

AEOG Asfaltemulsionsbundet grus med oljegrusgradering 

MJOG Mjukgjort oljegrus 

OG Oljegrus 

TSK Tunnskiktsbeläggning 

IM Indränkt makadam 

IMT Indränkt makadam tät 

JIM Justering med indränkt makadam 

BTG Betongväg 

CB Cementbundet grus 

AG Asfaltsgrus 

ALG Asfaltslösningsgrus 

MJAG Mjukgjort asfaltgrus 

ABD Asfaltbetong, dränerande 
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Förkortning Beläggningstyp 

HABD Hård asfaltbetong, dränerande 

Övrigt Övriga ej nämnda beläggningar 
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Bilaga 2. 

Tabell 14 Teststräckor 2012. Positionen avser starten av riktning a. 

Sträcka Vägnummer Position (WGS84) Kommentar 

A1a Väg 591 
N58° 13,816’ 

E015° 04,919’ 
 

A2a Väg 591 
N58° 14,170’ 

E015° 05,497’ 
 

A3a Väg 699 
N58° 14,572’ 

E015° 40,239’ 
 

A4a Väg 699 
N58° 14,328’ 

E015° 40,558’ 
 

A5a Väg 662 
N57° 56,929’ 

E015° 58,002’ 
 

A6a Väg 588 
N58° 08,590’ 

E015° 39,938 
 

A10 Väg 700 
N58° 19,709’ 

E015° 43,754’ 
140 m 

B1a Väg 950 
N58° 22,314’ 

E015° 00,284’ 
 

B2a Väg 950 
N58° 22,588’ 

E015° 00,097’ 
 

B3a Väg 950 
N58° 24,476’ 

E14° 58,990’ 
 

B4a Väg 944 
N58° 24,307’ 

E014° 54,544’ 
 

B5a Väg 944 
N58° 23,309’ 

E014° 55,463 
 

B6a Väg 944 
N58° 22,702’ 

E014° 55,128’ 
 

B7a Väg 944 
N58° 20,067’ 

E015° 55,241’ 
 

B8a Väg 744 
N58° 08,690’ 

E016° 30,840’ 
 

B9a Väg 907 
N58° 42,272’ 

E016° 21,747’ 
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Sträcka Vägnummer Position (WGS84) Kommentar 

B20b Väg 848 
N58° 34,739’ 

E016° 17,957’ 
 

B21a Väg 848 
N58° 34,491’ 

E016° 18,379’ 
 

C1a (600m) Väg 942/918 
N58° 18,745’ 

E014° 54,930’ 
Väderstad, 600 m 

C10 (400m) Väg 750 
N58° 22,393’ 

E15° 49,412’ 
400 m 

C2a Väg 1120 
N58° 31,029’ 

E015° 31,103’ 
 

C3a Väg 1120 
N58° 30,541’ 

E015° 31,758’ 
 

C4a Väg 793 
N58° 29,484’ 

E016° 01,609’ 
 

C11a Väg 741 
N58° 23,308’ 

E015° 59,381’ 
 

C12a Väg 741 
N58° 23,997’ 

E015° 56,816’ 
 

C15 Väg 35 
N58° 23,9935′ 

E015° 41,2391′ 
 

C5a Väg 1057 
N58° 27,483’ 

E015° 38,409’ 
 

C6a Väg 1057 
N58° 27,160’ 

E015° 38,578’ 
 

C7a Väg 891 
N58° 34,991’ 

E016° 33,375’ 
 

C8a Väg 891 
N58° 35,836’ 

E016° 33,698’ 
 

C9a Väg 891 
N58° 36,597’ 

E016° 34,331’ 
 

D1a Väg 34 
N58° 11,641’ 

E015° 40,023’ 
 

D2a Väg 34 
N58° 11,930’ 

E015° 40,064’ 
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Sträcka Vägnummer Position (WGS84) Kommentar 

D3a Väg 34 
N58° 10,494’ 

E015° 40,546’ 
 

D4a Väg 34 
N58° 08,426’ 

E015° 40,852’ 
 

D5a Väg 636 
N58° 22,576’ 

E015° 25,401’ 
 

D6a E22 
N58° 27,575’ 

E016° 21,851’ 
 

D7a Väg 904 
N58° 40,075’ 

E016° 22,213’ 
 

D8a Väg 904 
N58° 41,046’ 

E016° 21,056’ 
 

D10 Väg 796 
N58° 27,811’ 

E015° 53,126’ 
 

D11 Väg 796 
N58° 28,662’ 

E15° 55,188’ 
 

D12 Väg 796 
N58° 28,257’ 

E015° 53,957’ 
 

D13 Väg 796 
N58° 27,559’ 

E015° 51,987’ 
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Bilaga 3 

Tabell 15 Teststräckor 2013, Positionen avser starten av riktning a. 

Sträcka Väg Position (WGS84) Kommentar 

B1a 950 
N58° 22,314' 

E015° 00,284' 

 

B3a 950 
N58° 24,476' 

E14° 58,990' 

 

B7a 944 
N58° 20,067' 

E014° 55,241' 

 

Bl0a 1058 
N58° 26,5333' 

E15° 39,5884' 

 

B11a 930 
N58° 19,9033' 

E14° 54,3484' 

 

B12a Tellbovägen 
N58° 26,1866' 

E15° 47,4034' 

 

C16a 
Åsmestad/St 

Aska 

N58° 22,7200' 

E15° 35,6666' 

 

D14a 
RV35 Östra 

länken 

N58° 24,9716' 

E15° 39,3383' 

Ny väg 

D15a 
RV50 Vadstena 

förbifart 

N58° 26,0833' 

E14° 53,1517' 

Ny väg 

D16a 
RV35 Östra 

länken (söderut) 

N58° 24,6450' 

E15° 39,2229' 

Ny väg 

D16b 
RV35 Östra 

länken (norrut) 

N58° 24,3472' 

E15° 39,1386' 

Ny väg. Position avser 

start av riktning b 
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