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Sammanfattning 

Variation mellan tidpunkt, mättillfälle och mätyta har undersökts för halkmätningar med 
tribometer baserad på testfot som träffar yta vid känd vinkel och hastighet. Referensklackar av 
Neolite och SBR har jämförts mot sträv referensyta samt isig asfalt. Jämförelse har också gjorts 
med kommersiell vintersula. SBR referensklack uppvisar signifikant högre mätvärden på isig 
asfalt jämför med neolite referensklack, men denna skillnad föreligger ej på sträv referensyta.  
Kommersiell vintersula uppvisar liknande absoluta mätvärden som SBR referensklack på isig 
asfalt men normaliserat med mönsterarea (m2) är mätvärden för kommersiell vintersula högre 
på isig asfalt än för SBR referensklack. 

Sammantaget finns tre delar som behöver vara likvärdiga mellan jämförande mätningar; isens 
egenskaper i form av främst temperatur, sulans förberedelse i form av konditionering och 
eventuell tvätt /slitage och mätningarnas beskaffenhet där variation för upprepade mätningar 
jämförs med skillnad mellan olika sulor. Vidare bör diskuteras huruvida skillnader i mönsterarea 
ska hanteras med normalisering. 

 

  

Summary 

Variation between time, time of measurement and measuring surface has been investigated for 
slip measurements with a tribometer based on a test foot that hits the surface at a known angle 
and speed. Reference heels of Neolite and SBR have been compared against rough reference 
surface and icy asphalt. Comparison has also been made with commercial winter soles. SBR 
reference has significantly higher measured values on icy asphalt compared to neolite reference, 
but this difference does not exist on rough reference surfaces. Commercial winter soles show 
similar absolute measurement values as SBR reference on icy asphalt, but normalized with 
pattern area (m2), measurement values for commercial winter soles are higher on icy asphalt 
than for SBR reference. 

In total, there are three parts that need to be equivalent between comparative measurements; 
the properties of the ice in the form of mainly temperature, the preparation of the sole in the 
form of conditioning and possible washing / wear and the nature of the measurements where 
variation for repeated measurements is compared with the difference between different soles. 
Furthermore, it should be discussed whether differences in pattern area should be handled with 
normalization. 
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Inledning 
Under åren 2010 till 2012 skadade sig i genomsnitt drygt 25 000 fotgängare per år i halkolyckor 
till följd av snö och is. Med skada menas här att skadan varit så allvarlig att vederbörande uppsökt 
en akutmottagning. Av de skadade var drygt 15 000 kvinnor [1]. 2013 var antalet skadade 
31 000 personer varav 19 000 kvinnor [2].  

Hur gummi interagerar med is har studerats ingående inom vinterdäcksområdet. I dessa studier 
har isens beskaffenhet ofta varit central där produktion av is som genererar liten variation 
mellan mätningarna har varit önskvärd. Exempelvis föreslogs 2012 en metod där is förbereds i 
en aluminiumform med skumkant genom att i -3,5 °C frysa 7–11 lager av totalt 1l vatten för att 
undvika ojämnheter på grund av vattnets frysexpansion. För att ytterligare undvika ojämnheter 
polerades isen ner 1–2 mm och ekvilibrerades i aktuell mättemperatur över natt inför varje 
mätning. Isen förbereddes här från avjonat- eller kranvatten som kokades före mätningen för att 
eliminera lösta gaser. Mätningen utfördes därefter i kylrum i konstant temperatur som kunde 
varieras mellan 0 och −15 °C där släta gummiblock av bestämda dimensioner fördes över ytan 
vid en hastighet på 0,1 to 1 m/s med en last på 0,45 – 1,5 kN. Mätvärden från denna metod angavs 
ha en standardavvikelse på runt 3% för varje kombination av hastighet, last och temperatur för 
de aktuella däckproverna som hade glastransitionstemperaturer (Tg) på respektive −50, −25 
and −9 °C. Man konstaterade att dynamisk friktion minskade med smältvattenbildning och 
ökade med kontaktarena [3].  

Beträffande skor på is har några tidigare laborativa studier publicerats; 2003 undersöktes 
friktionen (COF) för olika typer av skor mot hård is (–10°C) och smältande is (0°C) i 
rumstemperatur (21,5°C) och RH 15% i stationary step simulator. Studien visade att vid dessa 
betingelser fanns en effekt att sulans slitage ökade COF mot den hårda isen, men påverkade inte 
COF för den smältande isen. Mätvärden här uppvisade större variation för smältande is än hård 
is där den största variationen på smältande is uppstod vid mätning på icke sliten sula. Variationen 
var betydligt större för mätningar på is än på med glycerin smord stålyta [4]. 2015 utfördes en 
studie där man mätte maximum achievable angle (maa) för försökspersoner som gick på isyta 
samt jämförde med instrumentell friktionsmätning. För maa var ytan 4,5 x 4,6 m och 2,5 cm tjock 
och kyld till −1,9 °C (±0,8 °C). Omgivande temperatur och RH var 5,6 °C (±1,1 °C) respektive 
85,4% (±1,1%). Isytan skapades genom att vatten fick frysa på den kalla ytan. Denna yta 
användes för mätningar på torr is, medan ca 1mm vatten moppades på ytan för att skapa våt is. 
Mätningarnas medelvärde uppmättes här i maximalt antal grader som golvytan kunde vinklas 
innan halkning inträffade och varierade mellan ca 4°-12° med variationer mellan upprepade 
mätningar på ca 1°. Jämförande instrumentella mätningar utfördes med SATRA STM603 där is 
skapades i en 19 x 44 cm låda som kontinuerligt kylde 0,5 cm is vid −7 °C. Här uppmättes i 
rumstemperatur 23 °C (±2 °C) två värden per prov, ett där skon förs plant mot ytan samt ett där 
vinklas den vinklas 7,0° (±0,5°) med hälen mot ytan. Före mätning tvättades sulorna i tvål och 
vatten och förkonditioneras sedan i en -5 °C lösning av etanol (50%) och vatten (50%) i tre 
timmar. Resultat här uppmättes på torr is variera mellan ca 0,06 och 0,25 och för våt is mellan ca 
0,03 och 0,15. Författarna konstaterade här att maa gav mer konsekventa värden än 
instrumentell mätning och nämnde att den senare saknar validering för vinteranvändning 
exempelvis beträffande skons vinkel för hälmätning där använda 7,0° är mindre än hälften av 
den vinkel som observerats för försökspersoner på plant underlag, samt att mätning i 
rumstemperatur här avvek från verklighetens vinter.  Man konstaterade också att både maa och 
COF kanske inte speglar halka på plan mark och inte heller på ojämna ytor [5]. 
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I sammanhanget kring ytors lutning så kan nämnas att det 2019 gjordes en studie där hotspots 
för fallolyckor för äldre utfördes i Stockholm, Skellefteå och Nordmaling. Studien visade att 
gatornas lutning har en minskande effekt på fallen, eventuellt på grund av att människor 
anpassar sin gångstil till dessa och går försiktigare. Vidare konstaterades att 80% av fallen sker 
på 5% (eller mindre) av gatuytorna, oavsett typ av kommun. Hypotesen är att fallen ofta inträffar 
i mer tätbefolkade områden, vilket understöds av tidigare forskning [6].  

För halkmätning på underlag har en genomgång av mätutrustning publicerats 2010 där endast 4 
av 11 testade utrustningar signifikant kunde ranka 4 referensunderlag efter halka i samma 
ordning som fotgängare vid panelstudie med 80 deltagare. Underlagen sträckte sig från icke-
hala såtillvida att ingen försöksperson halkade till mycket hala såtillvida att 95% halkade varav 
65% med hälen  [7]. I denna rapport har en av de i studien godkända utrustningarna använts för 
att studera hur den kan mäta sulors halka mot isytor. Ytterligare skillnad från andra mätningar 
av sulor utgörs av användning av icke-släta underlag där en tunn ishinna påförs en asfaltsyta av 
gångbanetyp. För att undersöka metodens variationer har upprepade mätningar för två 
referensklackar mot slät is jämförts med ojämn is och en sula utformad för vinterbruk. 

 
Metodbeskrivning 
En Mark II tribometer användes för mätningarna (Figur 1A). Motsvarande utrustning  hade i 
studien från 2010 ett mätvärde 0.69 för den minst hala ytan och 0.18 för den halaste ytan [7]. 
Aktuell utrustning kalibrerades enligt ASTM F2508 med motsvarande värden 0.78 respektive 
0.10. En osäkerhet på ±0.064 har rekommenderats vid validering av liknande utrustning [8]. 
Utrustningen baseras på en testfot som träffar ytan vid känd vinkel och hastighet. 
Referensklackarna för denna utrustning är räfflade med ca 3 mm djup och 1,5 mm breda spår 
med ca 5 mm mellanrum för att likna dynamiken för en skohäl med slitbanemönster som landar 
på en våt gångyta jämfört med en jämn testfot.  Mätningen utförs genom att foten släpps mot 
underlaget vid ökande vinkel tills halkning inträffar. Tre ytor användes; keramisk standardyta 
som är den minst hala av de fyra ytor som ingår i ASTM F2508, slät isyta fryst i PVC låda och en 
ojämn asfaltyta med tunn ishinna som bildats över natt. Den tunna ishinnan formades genom att 
asfalten beströks fyra gånger med en 100 mm bred pensel som doppats en gång i isvatten. De 
fyra bestrykningarna utfördes över samma area i asfaltsytans centrum och täckte en yta på ca 
10x20 cm, vilket möjliggjorde en stabil placering för instrumentet på en isfri yta, samtidigt som 
testfoten landade på den isiga ytan. Referensytan och den isiga asfalten testades alltid med 
samma orientering. Mätningarna utfördes i kylrum vid ~5 °C, RH ~70–90 %). Två 
referensklackar användes och jämfördes med två sulor (häl och tå) från en vintersko (Figur 1B-
E).  
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Figur 1. A) Mark II tribometer. B) Ljus referensklack neolite. C) mörk referensklack SBR. D-E sula från vintersko. 

Liknande metod användes i TRV2017/94419 där materialprover av olika komposition och 
mönstring uppmättes på isig asfalt till värden mellan 0,2 och 0,53 med standardavvikelse mellan 
mätningar på mellan 0,01 och 0,06 eller ca 2–13%. Dock utfördes mätningarna för den studien 
över kortare tid och enbart på isig asfalt mot olika experimentella sulmaterial och strukturer. En 
annan skillnad var att isytorna i föregående studie borstades av inför mätning för att undvika 
variationer på grund av frostbildning. I aktuell studie undersöktes metodiken ytterligare genom 
att mäta variation mellan tidpunkt, mättillfälle och mätyta. Detta gjordes genom mätningar i fyra 
faser: Fas 1) repeterbarhet på slät is jämfört med sträv referensyta (10 mätningar dagligen under 
23 dagar), Fas 2) repeterbarhet mellan tid på dagen (10 mätningar på förmiddagen och 10 på 
eftermiddagen under 16 dagar), Fas 3) repeterbarhet på isig asfalt jämfört med referensytan (10 
mätningar på förmiddagen och 10 på eftermiddagen under 16 dagar), Fas 4) repeterbarhet för 
mätning med vintersko (häl och tå) jämfört med referensklack (10 mätningar per kombination av 
ytor under vardera av de 10 mättillfällena) på referensytan och isig asfalt. 

 
Resultat 
Fas 1 

I denna fas undersökts repeterbarhet för neolite referensklack på slät is jämfört med sträv 
referensyta (10 mätningar dagligen under 23 dagar). Mätningar utfördes i kylrum under en 
period på två månader. Under denna period varierade luftfuktigheten i rummet mellan 64 och 
100% med medelvärde på 82% och standardavvikelse på 11,6. Isens medeltemperatur var -
8,6°C före mätning och -5,7°C efter. Referensytans medeltemperatur förändrades under 
mätningen från 4,4°C till 4,2°C. Under hela perioden var medelvärde för tribometermätning på 
referensytan 0,83 med standardavvikelse 0,057 och för isytan 0,29 med standardavvikelse 0,06. 
Detta kan jämföras med standardavvikelse för mätningar samma dag som var i snitt 0,013 på den 
släta isytan. I Figur 2 visas mätningarna över tid. 
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Figur 2. Mätresultat neolite mot sträv referens respektive is över två månader för fas 1. Staplar som illustrerar 
variationen för tio påföljande mätningar enligt medelvärdets standardfel är mindre än datapunkterna och därför 
ej synliga. 

I figuren kan noteras att minsta värdet inföll dag 21. Denna dag noterades också frost på ytan. 
En ANOVA för upprepad mätning ger signifikant effekt av motytan men också av testdag och 
dag*motyta enligt tabell 1. 

Tabell 1 ANOVA för upprepad mätning för fas 1 

Within Subjects Effects  

Cases  
Sum of 
Squares 

df Mean Square F p η² p 

countersurface   33.283  1  33.283  94103.33  < .001  0.998  

countersurface ✻ day   0.657  22  0.030  84.45  < .001  0.900  

Residuals   0.073  207  3.537e -4        
 

Note.  Type III Sum of Squares  
  
Between Subjects Effects  

Cases  
Sum of 
Squares 

df Mean Square F p η² p 

day   0.809  22  0.037  87.64  < .001  0.903  

Residuals   0.087  207  4.195e -4        
 

Note.  Type III Sum of Squares  
 

Figur 3 visar medelvärde från tio påföljande mätningarna som utfördes dagligen under de 23 
mätdagarna. 

 

Figur 3. Genomsnittligt mätresultat för tio påföljande mätningarna av neolite mot sträv referens respektive is 
över två månader för fas 1. Staplar som beskriver illustrerar variationen för tio påföljande mätningar enligt 
medelvärdets standardfel är mindre än datapunkterna och därför ej synliga. 
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Resultatet från fas 1 visar för detta modellsystem vikten av att utföra ett stort antal mätningar 
för att svara för de olika källorna till variation. I figur 3 observeras inga signifikanta skillnader 
mellan de tio påföljande mätningarna, men under följande faser genomfördes fortsatt tio 
mätningar för att närmare undersöka hur interaktionen påverkade de isiga ytorna vid de olika 
förhållandena.  Vidare i följande faser infördes också notering om hur många kontakter mellan 
klack och isig asfalt som föregick halkning. 

Fas 2 

I denna fas undersökts repeterbarhet för neolite och SBR referensklackar på slät is jämfört med 
sträv referensyta för olika mättider på dagen (10 mätningar på förmiddagen och 10 på 
eftermiddagen under 16 dagar). Mätningar utfördes i kylrum under en period på en månad. 
Under denna period varierade luftfuktigheten i rummet mellan 70 och 100% med medelvärde 
på 81% och standardavvikelse på 9,79. Isens medeltemperatur var -9,6°C före mätning och -
6,5°C efter. Referensytans medeltemperatur förändrades under mätningen från 3,9°C till 3,4°C. 
Medeltemperaturen på is var något lägre under eftermiddagarna (-10,1°C) och luftfuktigheten 
något högre (80,4%) än under förmiddagarna (9,3°C respektive 76,6%). Under hela perioden var 
medelvärde för tribometermätning för neolite på referensytan 0,68 med standardavvikelse 
0,032, för SBR på referensytan 0,73 med standardavvikelse 0,095 och för neolite mot isytan 
0,159 med standardavvikelse 0,035 och SBR på isytan 0,28 med standardavvikelse 0,045 (figur 
4). Detta kan jämföras med standardavvikelse för mätningar samma dag som var i snitt 0,013 på 
isytan. I Figur 5 visas mätningarna över tid. 

 

Figur 4. Mätresultat neolite och SBR mot sträv referensyta samt slät is morgon och eftermiddag över en månad 
för fas 2. Staplar illustrerar variationen för tio påföljande mätningar enligt medelvärdets standardfel. 

I figur 4 kan konstateras att SBR för denna mätserie har ett minskande värde mot den sträva 
referensytan och att även neolite minskar, men dock ej i samma utsträckning. För den släta 
isytan sker en viss ökning mot SBR, medan värdet för neolite utöver en initial nedgång är relativt 
konstant.   

En ANOVA (tabell 2) för upprepad mätning utfördes för att jämföra mätvärden mellan olika 
referensklackar, testdag, tid på dagen och underlag.  
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Tabell 2 ANOVA för upprepad mätning för fas 2 

Within Subjects Effects 
Cases Sum of 

Squares 
df Mean Square F p η² p 

foot material  2.898  1  2.898  13147.839  < .001  0.979  

foot material ✻ time of day  0.020  1  0.020  90.020  < .001  0.238  

foot material ✻ day  0.229  15  0.015  69.133  < .001  0.783  

foot material ✻ time of day ✻ day  0.096  15  0.006  29.175  < .001  0.603  

Residuals  0.063  288  2.205e -4        

countersurface  76.695  1  76.695  116129.494  < .001  0.998  

countersurface ✻ time of day  0.015  1  0.015  22.591  < .001  0.073  

countersurface ✻ day  1.012  15  0.067  102.134  < .001  0.842  

countersurface ✻ time of day ✻ day  0.146  15  0.010  14.752  < .001  0.434  

Residuals  0.190  288  6.604e -4        

foot material ✻ countersurface  0.233  1  0.233  750.394  < .001  0.723  

foot material ✻ countersurface ✻ time of  0.002  1  0.002  7.009  0.009  0.024  

foot material ✻ countersurface ✻ day  0.544  15  0.036  116.683  < .001  0.859  

foot material ✻ countersurface ✻ time of  0.148  15  0.010  31.781  < .001  0.623  

Residuals  0.090  288  3.109e -4        
 

Note.  Type III Sum of Squares 
  
Between Subjects Effects  

Cases  Sum of Squares df Mean Square F p η² p 

time of day  0.004 
 

1 
 

0.004 
 

10.27 
 

0.002 
 

0.034  

day   0.553 
 

15 
 

0.037 
 

90.00 
 

< .001 
 

0.824  

time of day ✻ day   0.078 
 

15 
 

0.005 
 

12.68 
 

< .001 
 

0.398  

Residuals   0.118 
 

288 
 

4.093e -4 
      

 
 

Note.  Type III Sum of Squares  

 

Tabell 2 visar att alla faktorer och deras interaktion för detta modellsystem påverkar mätvärdet 
och därför är viktiga att undersöka för att fastställa mätosäkerhet. Figur 5 visar medelvärden för 
varje mätning fördelat på förmiddag respektive eftermiddag. 
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Figur 5. Variationen mellan upprepade mätningar vid samma tillfälle och mellan förmiddag och eftermiddag för SBR 
respektive neolite mot sträv referensyta samt slät is för fas 2. Staplar illustrerar variationen för tio påföljande 
mätningar enligt medelvärdets standardfel. 

Figur 5 visar att det för neolite och SBR på is erhölls högst mätvärde för första mätningen för att 
sedan minska till ett mer konstant värde. För SBR och neolite på den sträva referensen skedde 
tvärtom en initial ökning. I båda fallen låg dock mätvärden för SBR högre än för neolite. 
Mätvärden var något högre för eftermiddag än förmiddag, dessa skillnader var dock ej 
signifikanta. Figur 6 visar yttemperatur och luftfuktighet för förmiddag respektive eftermiddag 
samt antalet kontakter mellan klack och yta för att uppnå en halkning.   

 

Figur 6. Vänster: Variationen mellan morgon och eftermiddag för yttemperatur och luftfuktighet för is och sträv 
referensyta för fas 2. Höger: Antalet kontakter för tio påföljande mätningar mellan neolite och SBR på slät is och 
sträv referensytan för att uppnå en halkning för fas 2. Staplar illustrerar variationen för tio påföljande mätningar 
enligt medelvärdets standardfel. 

Figur 6 visar (som också nämndes i styckets introduktion) att isens medeltemperatur var något 
lägre och luftfuktigheten något högre på eftermiddagar än förmiddagar, inte heller dessa 
skillnader var dock signifikanta för mätresultaten för denna mätserie. I figuren framgår att 
antalet kontakter för att registrera en halkning inte skilde sig signifikant mellan slät is och den 
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sträva referensen. Dock behövdes marginellt fler kontaktakter för första mätningen med SBR 
jämfört med neolite. 

Fas 3 

I denna fas undersökts repeterbarhet för neolite och SBR referensklackar på isig asfalt jämfört 
med sträv referensyta (10 mätningar på förmiddagen och 10 på eftermiddagen under 16 dagar). 
Mätningar utfördes i kylrum under en period på något mer än en månad. Under denna period 
varierade luftfuktigheten i rummet mellan 68 och 100% med medelvärde på 86% och 
standardavvikelse på 10,3. Isens medeltemperatur var -7,9°C före mätning och -7,5°C efter. 
Referensytans medeltemperatur förändrades under mätningen från 3,9°C till 2,8°C. Under fas 3 
var medeltemperaturen på isig asfalt i princip samma under förmiddag och eftermiddag (-7,9°C 
respektive -7,8°C) medan luftfuktigheten även denna gång var något högre under 
eftermiddagen än under förmiddagen (88% respektive 84%). Under hela perioden var 
medelvärde för tribometermätning för neolite på referensytan 0,60 med standardavvikelse 
0,026, för SBR på referensytan 0,59 med standardavvikelse 0,043 och för neolite mot isytan 0,15 
med standardavvikelse 0,012 och SBR på isytan 0,41 med standardavvikelse 0,062 (figur 9). 
Detta kan jämföras med standardavvikelse för mätningar samma dag som var i snitt 0,013 på 
isytan. I Figur 7 visas mätningarna över tid. 

  

Figur 7. Mätresultat neolite och SBR mot sträv referensyta samt isig asfalt morgon och eftermiddag över något 
mer än en månad för fas 3. Varje punkt utgör medelvärde av 20 mätningar varav 10 på förmiddagen och 10 på 
eftermiddagen. Staplar som illustrerar variationen för tio påföljande mätningar enligt medelvärdets standardfel 
är för de flesta dagar mindre än datapunkterna och därför ej synliga. 

Figur 7 visar att SBR hade ett högre mätvärde mot än neolite mot isig asfalt, men att värdena var 
jämförbara på den sträva referensytan.  

En ANOVA (tabell 3) för upprepad mätning utfördes för att jämföra mätvärden mellan olika 
referensklackar, testdag, tid på dagen och underlag.  

Tabell 3 ANOVA för upprepad mätning för fas 3 

Within Subjects Effects  

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p η² p 

foot material   5.201  1  5.201  32809.79  < .001  0.991  

foot material ✻ time of day   0.040  1  0.040  255.12  < .001  0.470  

foot material ✻ day   0.180  15  0.012  75.69  < .001  0.798  
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Within Subjects Effects  

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p η² p 

foot material ✻ time of day ✻ day   0.090  15  0.006  37.86  < .001  0.664  

Residuals   0.046  288  1.585e -4        

countersurface   32.888  1  32.888  88028.17  < .001  0.997  

countersurface ✻ time of day   0.014  1  0.014  36.27  < .001  0.112  

countersurface ✻ day   0.486  15  0.032  86.71  < .001  0.819  

countersurface ✻ time of day ✻ day   0.135  15  0.009  24.08  < .001  0.556  

Residuals   0.108  288  3.736e -4        

foot material ✻ countersurface   5.559  1  5.559  40329.28  < .001  0.993  

foot material ✻ countersurface ✻ time of day   0.057  1  0.057  412.86  < .001  0.589  

foot material ✻ countersurface ✻ day   0.307  15  0.020  148.45  < .001  0.885  

foot material ✻ countersurface ✻ time of day ✻  0.057  15  0.004  27.34  < .001  0.587  

Residuals   0.040  288  1.378e -4        
 

Note.  Type III Sum of Squares  
 
Between Subjects Effects  

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p η² p 

time of day   0.151  1  0.151  774.75  < .001  0.729  

day   0.260  15  0.017  88.81  < .001  0.822  

time of day ✻ day  0.224  15  0.015  76.49  < .001  0.799  

Residuals   0.056  288  1.950e -4        
 

Note.  Type III Sum of Squares  
 

Tabell 3 visar en signifikant effekt för alla faktorer och interaktioner för både inom och mellan 
faktorer. Figur 8 visar medelvärden för varje mätning fördelat på förmiddag respektive 
eftermiddag. 
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Figur 8. Variationen mellan upprepade mätningar vid samma tillfälle och mellan förmiddag och eftermiddag för SBR 
respektive neolite mot sträv referensyta samt isig asfalt för fas 3. Staplar illustrerar variationen för tio påföljande 
mätningar enligt medelvärdets standardfel. 

Figur 8 visar att det liksom under fas 2 för SBR och neolite skedde en initial ökning på den sträva 
referensen, medan det på den isiga asfalten för neolite skedde en initial minskning som sedan 
stabiliserades, medan värden för SBR uppvisade en minskande trend för samtliga mätningar som 
dock inte var lika tydlig. I båda fallen låg dock värdet låg dock mätvärden för SBR högre än för 
neolite. Figur 9 visar yttemperatur och luftfuktighet för förmiddag respektive eftermiddag samt 
mätvärde som funktion av yttemperatur. 

 

Figur 9. Variationen mellan morgon och eftermiddag för yttemperatur och luftfuktighet för isig asfalt och sträv 
referensyta samt halkvärde vid respektive temperatur för fas 3. Staplar illustrerar variationen för tio påföljande 
mätningar enligt medelvärdets standardfel. 

Figur 9 visar (som också nämndes i styckets introduktion) att luftfuktigheten var något högre på 
eftermiddagar än förmiddagar men att dessa skillnader inte var signifikanta för mätresultaten 
för denna mätserie. Medelvärden för yttemperatur var något högre under eftermiddag för isig 
asfalt, medan de var något för referensen. För mätningarna med SBR fanns en viss minskning i 
mätvärde med ökad temperatur (r=-.465, p=.007) som inte syntes för neolite.  
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Fas 4 

I denna fas testades metodens utfall vid användning av sulan från en kommersiell vintersko som 
delades upp i en häldel och en tådel. Eftersom referensklack SBR i tidigare mätningar uppvisat 
högst mätvärden användes den som jämförelse. Mätningar genomfördes på isig asfalt och sträv 
referensyta i kylrum under en period på ca en månad. Under denna period varierade 
luftfuktigheten i rummet mellan 56 och 99% med medelvärde på 72% och standardavvikelse på 
12,1. Isens medeltemperatur var -7,7°C före mätning och -7,4°C efter. Referensytans 
medeltemperatur förändrades under mätningen från 3,6°C till 2,5°C. Under hela perioden var 
medelvärde för tribometermätning för SBR på referensytan 0,58 med standardavvikelse 0,044 
och för kommersiell vintersko häl respektive tå var värdena 0,52 (0,020) och 0,51 (0,014). För 
isig asfalt var värdet för SBR under fas 4 mätningarna 0,40 (0,089) och för kommersiell vintersko 
tå respektive häl 0,36 (0,063) och 0,35 (0,058). I Figur 10 visas mätningarna över tid från dag 2, 
då dag 1 exkluderades på grund av i ANOVA avvikande temperatur (-3,5°C). För att undersöka 
påverkan av mönsterarea genomfördes avtrycksanalys för undersökta sulor och resultat 
redovisas både absolut och normaliserat med denna parameter. 

 

Figur 10. Mätresultat vintersko (häl och tå) och SBR mot sträv referensyta samt isig asfalt morgon och eftermiddag 
över en månad för fas 4. Staplar illustrerar variationen för tio påföljande mätningar enligt medelvärdets 
standardfel. 

Figur 4 visar att samtliga sulor har högre värden på referensytan än på den isiga asfalten och att 
de båda sulorna har liknande värden för mätning mot is på asfaltsyta. 

En ANOVA (tabell 4) för upprepad mätning utfördes för att jämföra mätvärden mellan olika 
referensklackar, testdag, tid på dagen och underlag.  

Tabell 4 ANOVA för upprepad mätning för fas 4 

Within Subjects Effects  

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p η² p 

foot material   0.316 ᵃ 2 ᵃ 0.158 ᵃ 558.275 ᵃ < .001 ᵃ 0.873  

foot material ✻ Day   0.170 ᵃ 16 ᵃ 0.011 ᵃ 37.601 ᵃ < .001 ᵃ 0.788  

Residuals   0.046  162  2.831e -4        

countersurface   2.469  1  2.469  2969.938  < .001  0.973  

countersurface ✻ Day   0.168  8  0.021  25.267  < .001  0.714  

Residuals   0.067  81  8.314e -4        

foot material ✻ countersurface   0.001  2  5.370e -4  2.341  0.099  0.028  

foot material ✻ countersurface ✻ Day   0.132  16  0.008  36.014  < .001  0.781  
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Within Subjects Effects  

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p η² p 

Residuals   0.037  162  2.293e -4        
 

Note.  Type III Sum of Squares  
ᵃ Mauchly's test of sphericity indicates that the assumption of sphericity is violated (p < .05).  
  
Between Subjects Effects  

Cases  Sum of Squares df Mean Square F p η² p 

Day   0.130  8  0.016  18.17  < .001  0.642  

Residuals   0.073  81  8.974e -4        
 

Note.  Type III Sum of Squares  

 

Tabell 4 visar en signifikant effekt för alla faktorer och interaktioner för både inom och mellan 
faktorer med undantag för motyta*sula som visar att dessa klackar påverkades på samma sätt 
av att motyta var antingen is eller sträv referensyta. En närmare undersökning av effekten av 
sula visas i tabell 5.  

 
Tabell 5 Post hoc jämförelse för sulor i fas 4 

Post Hoc Comparisons - foot material  

  Mean Difference SE t p holm 

winter shoe heel  winter shoe toe  0.018  0.002  9.914  < .001  

    SBR   -0.040  0.002  -  < .001  

winter shoe toe  SBR   -0.058  0.002  -  < .001  
 

Note.  P-value adjusted for comparing a family of 3  
Note.  Results are averaged over the levels of: Day, countersurface  

 

Tabell 5 visar att statistiskt signifikanta skillnader för effekten av sula, om än små sådana (0,02–
0,06, eller ca1-4 ° skillnad i vinkel) observerades i fas 4. Figur 11 visar medelvärden för varje 
mätning samt medelvärde för 10 påföljande mätningar vid varje mättillfälle. 
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Figur 11. Mätresultat vintersko (häl och tå) och SBR mot sträv referensyta samt isig asfalt morgon och eftermiddag 
över en månad samt medelvärde för 10 påföljande mätningar per mättillfälle för fas 4. Staplar som illustrerar 
variationen för tio påföljande mätningar enligt medelvärdets standardfel är mindre än datapunkterna och därför 
ej synliga. 

Figur 11 visar att sulornas mätvärde låg i samma område och att den inbördes ordningen 
varierade mellan mättillfällen, men att SBR vid 6 tillfällen låg högre än övriga och vid 3 tillfällen 
strax under. Figur 11 visar också att trenden vid påföljande mätningar mot isig asfalt till skillnad 
mot fas 2 och 3 är ett ökande mätresultat men som även i denna fas minskar i förändring runt 
kontakt 3–4. För påföljande mätningar mot den sträva referensen observerades små eller inga 
förändringar för påföljande mätningar. Figur 12 visar mönsterarea (mm2) och andel av ytan med 
mönster för vintersko (häl och tå) och SBR beräknat från avtrycksanalys. 

 
Figur 12. Mönsterarea (mm2) och mönsterandel för vintersko (häl och tå) och SBR. Staplar illustrerar variationen 
för två påföljande mätningar enligt medelvärdets standardfel. 

I figur 12 kan noteras att mösterarea och andel av mönsterandel är i samma område för de båda 
delarna av den kommersiella vinterskon, medan den för referensklacken är betydligt högre.  
Figur 13 visar resultaten i figur 10 normaliserade med mönsterarea (m2). 
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Figur 13. Mätresultat vintersko (häl och tå) och SBR mot sträv referensyta samt isig asfalt normaliserat med 
mönsterarea (m2) morgon och eftermiddag över en månad för fas 4. Staplar illustrerar variationen för tio påföljande 
mätningar enligt medelvärdets standardfel. 

Figur 13 visar att normaliserat med mönsterarea (m2) ger kommersiell skosula högre värden än 
referensklacken. Korrelationsanalys (Pearson’s) för effekt av temperatur och luftfuktighet för 
sulorna visade två signifikanta samband: mätvärde för SBR på isig asfalt som funktion av 
yttemperaturen vid start (r=-.709, p=.033) och mätvärde för kommersiell sula (häl) på sträv 
referensyta som funktion av luftfuktighet vid start (r=-826, p=.006) och slut (r=.910, p<.001) av 
testerna (figur 14). 

 
Figur 14. Mätresultat vintersko (häl) mot sträv referensyta morgon och eftermiddag över en månad som funktion 
av start och slutvärde för luftfuktighet för fas 4. 

Fas 1 – 4 

För att jämföra mätningar som upprepades under de olika faserna utfördes ANOVA (tabell 6) för 
upprepad mätning för neolite mot slät is och sträv referensyta för fas 1 och 2, SBR mot sträv 
referensyta för fas 1, 2 och 3 samt SBR mot isig asfalt för fas 3 och 4. 

Tabell 6 ANOVA för upprepad mätning för effekt av fas. 

ANOVA för upprepad mätning för effekt av fas för neolite mot slät is och sträv referensyta i fas 1 och 2 

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

phase  5.262 1 5.262 2281.473 < .001 
surface  74.407 1 74.407 32263.849 < .001 

phase ✻ surface  0.031 1 0.031 13.306 < .001 
Residuals  2.528 1096 0.002   
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Tabell 6 ANOVA för upprepad mätning för effekt av fas. 

ANOVA för upprepad mätning för effekt av fas för neolite mot slät is och sträv referensyta i fas 1 och 2 

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

Note.  Type III Sum of Squares  

ANOVA för upprepad mätning för effekt av fas för SBR mot sträv referensyta för fas 1, 2 och 3 

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

phase  0.891 2 0.445 99.544 < .001 
Residuals  1.606 359 0.004   

Note.  Type III Sum of Squares  

ANOVA för upprepad mätning för effekt av fas för SBR mot isig asfalt för fas 3 och 4 

Cases  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

phase  0.004 1 0.004 1.078 0.306 
Residuals  0.129 39 0.003   

Note.  Type III Sum of Squares  

Figur 15 visar sammanställda grafer för de utvecklingen under de olika faserna.   

 

 

Figur 15. Övre vänster medelvärde för neolite på sträv referensyta och slät is i fas 1 och 2. Övre höger medelvärde 
för SBR mot isig asfalt för fas 3 och 4. Nedre: medelvärde för SBR mot sträv referensyta för fas 2, 3 och 4. Staplar 
illustrerar variationen för tio påföljande mätningar enligt medelvärdets standardfel. 

Vid jämförelse mellan de fyra mätperioderna kan noteras att värdet för neolite på den sträva 
referensytan mellan fas 1 och fas 2 minskar från 0,83 (0,057) till 0,68 (0,032). Samtidigt minskar 
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uppmätta värden för neolite mot slät is från 0,29 (0,063) till 0,16 (0,035). SBR mot referens 
uppmättes under fas 2–4 och även där minskade värdena något från 0,73 (0,095) vid fas 2 till 
0,59 (0,043) vid fas 3 och sedan 0,58 (0,044). Isig asfalt användes i fas 3–4 och här låg värdet mer 
konstant med värde för SBR i fas 3 0,41 (0,062) och fas 4 0,40 (0,089). Beträffande skillnader 
mellan sulorna så ger samtliga liknande värden vid mätning på referensen, medan mot slät is har 
SBR ett högre värde än neolite. För isig asfalt är skillnaden mellan neolite och SBR större än på 
slät is. Vid jämförelse med kommersiell vintersula i fas 4 var uppmätta absolutvärden i samma 
område för SBR och denna. 

Slutsatser och fortsatt arbete 

Vid mätningarna har sträv referensyta från ASTM F2508 använts. Totalt har 99 mätningar 
mellan SBR referensklack och denna yta utförts under försöken, med 10 repetitioner på varje. 
Uppemot 1000 kontakter mellan sulan och den ytråa referensytan förväntas leda till slitage av 
SBR, vilket kan vara en anledning till de minskande värdena både under mätserierna och mellan 
faserna. Minskningen är dock mindre mellan fas 3 och 4 än mellan föregående faser, vilket kan 
tyda på en stabilisering av värdet. Det kan noteras att vanligtvis när denna mätutrustning 
används för halkstudier är undersökta ytor hala och ger mindre slitage av referensklacken, samt 
upprepas färre gånger. Under fas 2 då minskning i värde mellan SBR och referens är större än i 
fas 3 sker viss ökning av dess värde mot slät is. Detta kan jämföras med tidigare studie som 
omnämndes i inledningen där man för i den studien aktuella mätbetingelser påvisat en effekt av 
sulans slitage för hård is, men inte för smältande is, samt en större variation för smältande is än 
hård is där den största variationen på smältande is uppstod vid mätning på icke sliten sula [4]. 
Eftersom isytan i aktuell mätning har en temperatur mellan hård och smältande is jämfört med 
tidigare studie, men ligger närmare den hårda kan slitaget ha orsakat ökningen under fas 2. 
Mellan fas 3 och fas 4 när mätvärden mellan SBR och referens är mer konstanta, gäller detta även 
mätvärden mellan SBR och isig asfalt. Jämförelse mellan mätvärden för oanvänd kommersiell 
vintersula och SBR mot isig asfalt visade inga tydliga skillnader i absoluta mätvärden. Det kan 
dock noteras att SBR i det fallet hade använts vid många mätningar innan på den råa 
referensytan och att den oanvända vintersulan på grund av dess mönstring hade mindre 
kontaktarea än SBR. Normaliserat med mönsterarea (m2) uppvisar kommersiell sula högre 
värden än SBR referensklack  

Relativt stora variationer uppmättes i luftfuktighet under försöksperioden, dock har ingen 
påverkan av luftfuktighet på mätresultat utöver ett svagt samband för kommersiell sula (häl) 
kunnat påvisas i denna studie.  Detta utesluter dock inte att påverkan kan uppstå vid större 
variation så en kontroll eller dokumentation är att rekommendera. Det kan noteras att upprepad 
kontakt mellan sula och is kan leda till förändringar på isytan i form av ett vätskeskikt eller 
partiklar från sulan. En friktionsdriven uppvärmning av ytorna kan också inträffa, främst på 
sträva ytor. Beträffande antal kontakter mellan sula och yta tills mätvärde uppnås så 
observerades i denna studie ingen skillnad mellan den sträva referensytan och isytorna, men 
något fler försök kunde noteras för SBR än för neolite, vilket kan påverka dessa parametrar.  

Sammantaget finns tre delar som behöver vara likvärdiga mellan jämförande mätningar; isens 
egenskaper i form av främst temperatur, sulans förberedelse i form av konditionering och 
eventuell tvätt /slitage och mätningarnas beskaffenhet där variation för upprepade mätningar 
jämförs med skillnad mellan olika sulor. Vidare bör diskuteras huruvida skillnader i mönsterarea 
ska hanteras med normalisering. 
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