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Referat
Halka är en vanlig orsak till att cyklister skadas allvarlig i trafiken. Varken kravställning eller
föreskrivna mätmetoder gällande friktion på cykelvägar har utgått ifrån cykeltrafiken. Det behövs
därför en ökad kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper och det väggrepp som kan fås med en
cykel på en cykelväg under olika förhållanden. I det här projektet har vi sammanställt mätningar med
VTI:s portabla friktionsmätare, PFT, på cykelvägar med en mängd olika underlag. För att relatera de
med PFT:n uppmätta friktionsvärdena till den friktion som ett cykeldäck presterar, har vi även gjort
jämförande mätningar med cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning. Dessa visar på en
mycket god överensstämmelse mellan PFT-värdena och den maximala laterala friktionen tillgänglig
för ett sommardäck. Det innebär att de friktionsvärden vi uppmätt med PFT:n i fält också kan sägas
representera den friktion som skulle fås med ett cykeldäck på samma yta. Friktionsmätningarna på
cykelytor i verklig miljö visar att friktionen påverkas av väglaget, beläggningsmaterialet, samt av
vägmarkeringar och brunnslock. Is och snö medför en betydligt lägre friktionsnivå än barmarksförhållanden. Skillnader i väglag gör att olika typer av cykelinfrastruktur och olika vinterdriftmetoder
medför olika friktionsnivåer. Det innebär att det kan förekomma stora variationer i friktionsnivå längs
en och samma sträcka. Överraskningseffekten och därmed olycksrisken kan då bli stor. Inte bara snö
och is, utan även grus, löv, smuts och annat på ytan kan innebära en sänkt friktion. För cyklisternas
säkerhet är det viktigt att informera om var halka kan uppstå och att anpassa halkbekämpningsinsatser,
utformning och konstruktion utifrån den kunskapen. Sammantaget antyder resultaten från projektet att
det kan finnas anledning att se över gällande råd och krav för gång- och cykelvägar både vad gäller
definierade friktionskrav och mätmetoder.

Titel:

Cykelvägars friktion. Mätningar i fält i jämförelse med cykeldäcks
friktion på olika underlag i VTI:s däckprovningsanläggning

Författare:

Anna Niska (VTI, www.orcid.org/0000-0003-1162-2633)
Göran Blomqvist (VTI, www.orcid.org/0000-0002-0124-0482)
Mattias Hjort (VTI, www.orcid.org/0000-0002-8242-3407)

Utgivare:

VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut
www.vti.se

Serie och nr:

VTI rapport 993

Utgivningsår:

2018

VTI:s diarienr:

2014/0722–9.1

ISSN:

0347–6030

Projektnamn:

Cykeldäcks friktion vid olika vägförhållanden/väglag

Uppdragsgivare:

Trafikverket Skyltfonden

Nyckelord:

Friktion, cykeldäck, cykelväg, vägytor, gångytor, beläggningar,
cykelpassager, PFT, vinter, väglag

Språk:

Svenska

Antal sidor:

62

VTI rapport 993

Abstract
Skidding is a common cause for cyclists getting seriously injured in traffic. Neither requirements nor
prescribed friction measurement methods for cycleways have been based on the performance of
bicycles. There is therefore a need for increased knowledge regarding the friction characteristics of
bicycle tyres and the traction between a bicycle tyre and the road surface under different conditions. In
this project we have compiled measurements with VTI's portable friction tester, PFT, on cycleways
with a variety of road conditions. To relate the PFT friction values to the friction of bicycle tyres, we
have also made comparative measurements with bicycle tyres in VTI's stationary tyre testing facility.
These show a very good match between the PFT friction values and the maximum lateral friction
available for a bicycle tyre. This means that the PFT friction values recorded on cycleways can also be
said to represent the friction that a bicycle tyre would perform on the same surface. Our friction
measurements on cycleways show that the skid resistance is affected by the road condition, the road
surface material, as well as road markings and manhole-covers. Ice and snow cause a significantly
lower friction level than at bare conditions. Differences in road conditions mean that different types of
cycling infrastructure and different winter maintenance methods result in different friction levels. This
means that there may be large variations in friction along one and the same cycle route. The surprise
effect and thus the accident risk can then be great. Not only snow, ice and grit, but also leaves, clay
and other dirt on the surface might lead to a reduced skid resistance. For the safety of cyclists, it is
important to inform about where a slippery condition can occur and to adjust anti-icing actions, road
design and construction according to that knowledge. Overall, the results of this project suggest that
there may be reasons to review current guidelines and requirements for cycleways and footways, both
in terms of defined friction requirements and measurement methods.
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Sammanfattning
Cykelvägars friktion. Mätningar i fält i jämförelse med cykeldäcks friktion på olika underlag i
VTI:s däckprovningsanläggning
av Anna Niska (VTI), Göran Blomqvist (VTI) och Mattias Hjort (VTI)

Cyklingen ska öka samtidigt som antalet skadade cyklister ska minska. Halka är en av de enskilt
vanligaste orsakerna till att cyklister skadas allvarligt i trafiken och därmed är cykelvägars friktion och
det väggrepp som kan fås med ett cykeldäck av yttersta vikt. Såväl kravställning som föreskrivna
mätmetoder gällande friktion på cykelvägar utgår ifrån bilars prestanda snarare än cykeltrafikens
förutsättningar och behov. För att kunna sätta relevanta friktionskrav och också specificera lämpliga
mätmetoder för att bestämma friktionen på cykelytor, behövs en ökad kunskap om cykeldäcks
friktionsegenskaper och det väggrepp som kan fås med en cykel under olika förhållanden.
I det här projektet har vi sammanställt friktionsmätningar på cykelvägar i verklig miljö som vi
genomfört under åren 2014 till 2018 på en mängd olika väglag och beläggningsytor. Det ger en
beskrivning av vilka faktorer som påverkar friktionen och hur mycket den kan variera längs en
cykelväg, vilket är ett viktigt beslutsunderlag för kravställning gällande cykelvägar. Vid
friktionsmätning på cykelvägar har vi använt oss av VTI:s portabla friktionsmätare, PFT:n. Den är
liten och smidig att använda för friktionsmätning på ytor där ett större mätfordon inte lämpar sig,
exempelvis gång- och cykelvägar. Med PFT:n gör man kontinuerlig mätning i gånghastighet genom
att manuellt skjuta mätvagnen framför sig ungefär som en gräsklippare och den registrerar då ett
mätvärde som representerar friktionen ungefär varannan centimeter.
För att relatera de med PFT:n uppmätta friktionsvärdena till den friktion som ett cykeldäck ger, har vi
även gjort mätningar med PFT:n på samma underlag som vi också använt för mätningar med
cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning, ”långa banan”. De jämförande mätningarna i
däckprovningsanläggningen visar på en mycket god överensstämmelse mellan det rapporterade
friktionsvärdet från PFT:n och den maximala laterala friktionen tillgänglig för det testade
sommardäcket (ett Schwalbe Citizen Active, i storlek 37–622). Det innebär att de friktionsvärden vi
uppmätt med PFT:n i fält också kan sägas representera den friktion som skulle fås med ett cykeldäck
på samma yta. Det är emellertid möjligt att det inte gäller ”lösa underlag” – lös snö, snömodd eller
rullgrus på barmark – eftersom de inte ingick i de jämförande mätningarna i
däckprovningsanläggningen.
Våra friktionsmätningar på gång- och cykelytor i verklig miljö visar att friktionen påverkas av
beläggningsytan, av detaljer som vägmarkeringar och brunnslock samt av väglaget. Exempelvis har
betongplattor och smågatsten en lägre friktion än asfalt. Under barmarksförhållanden är de relativt
lägre friktionsnivåerna på plattor och smågatsten av mindre betydelse eftersom de ändå är så pass höga
att halka inte förekommer. Vid väta, smuts eller snö och is kan plattor och gatstenar, liksom
brunnslock och vägmarkeringar, dock vara betydligt halare än intilliggande asfaltsytor. Det är främst
ytstrukturen/texturen som avgör men olika material kan också ha olika halkbenägenhet till följd av
skillnader i termiska egenskaper. Det innebär att det kan förekomma stora variationer i friktionsnivå
längs en och samma sträcka. Överraskningseffekten och därmed olycksrisken kan då bli stor.
Vintertid är risken för halka naturligt nog som störst, eftersom is och snö medför en betydligt lägre
friktionsnivå än vid barmarksförhållanden. Skillnader i väglag gör att olika typer av cykelinfrastruktur
kan representera olika friktionsnivåer. Det bidrar också till att friktionen för en cyklist kan variera
kraftigt längs en cyklad sträcka eftersom cykelvägnätet ofta består av många olika typer av
cykelinfrastruktur och övergångar däremellan – från separerad cykelbana till cykelfält eller cykling i
blandtrafik och tillbaks upp på en separerad cykelbana igen, osv.
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Skillnader i friktion vid olika vinterväglag resulterar också i att olika vinterdriftmetoder medför olika
friktionsnivåer. Exempelvis ger traditionell plogning och sandning i regel en lägre friktionsnivå än
sopsaltning där cykelvägen sopats ren från snö och salt använts för halkbekämpning. Den främsta
orsaken är att det vid plogning blir en större mängd lös snö eller snömodd kvar på ytan jämfört med
vid sopning. Traditionell plogning och sandning innebär också att det kan uppstå låga friktionsnivåer
under barmarksförhållanden på grund av det lösa gruset.
Inte bara snö, is och grus, utan även löv, smuts och annat på ytan kan innebära en sänkt friktion.
Framförallt i kombination med vatten – och kanske även salt från vinterväghållningen – kan lera,
smuts och grus ge en extra låg friktion. Det gäller särskilt på beläggningsytor med en slät textur.
För cyklisternas säkerhet är det viktigt att informera om var halka kan uppstå. För väghållaren är det
också viktigt att känna till dessa partier för mer riktade halkbekämpningsinsatser men också för att
genom utformnings- och konstruktionsåtgärder minska risken för att halka ska uppstå.
Sammantaget antyder resultaten från projektet att det kan finnas anledning att se över gällande råd och
krav för gång- och cykelvägar både vad gäller definierade friktionskrav och mätmetoder. Det finns
också ett behov av att se över kravspecifikationer för val av beläggningsmaterial på gång- och
cykelytor och i det inbegripa materialens egenskaper vintertid. Möjligheten att föreskriva PFT:n som
standardinstrument bör utredas och då även ta fram en tillhörande metodbeskrivning för mätning på
såväl barmarksförhållanden som på vinterväglag

10
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Summary
The skid resistance of cycleways. Measurements on cycleways in comparison with the friction of
bicycle tyres on different types of road conditions in VTI’s tyre testing facility
by Anna Niska (VTI), Göran Blomqvist (VTI) and Mattias Hjort (VTI)

National Swedish goals state that cycling should increase and at the same time the number of injured
cyclists should be reduced. Skidding is one of the most common causes behind single bicycle crashes,
and thus the skid resistance of cycleways is extremely important. Both the requirements and the
prescribed methods for friction measurement on cycleways are based on the performance of cars rather
than that of bicycles. To be able to define relevant friction requirements and to specify appropriate
measurement methods to determine the skid resistance of cycleways, an increased knowledge of the
friction characteristics of bicycle tyres and the traction between a bicycle tyre and the road surface
under different conditions is required.
In this project we have compiled friction measurements conducted on cycleways between 2014 and
2018 on a variety of road conditions and road surfaces. The results illustrate the variation in skid
resistance due to influencing factors and the magnitude of the friction variation along a cycleway,
which is an important basis for cycleway requirements. For friction measurement on cycleways, we
have used the VTI portable friction tester, the PFT. It is small and easy to use for friction measurement
on narrow surfaces, such as cycleways and footways, where a larger measuring device is not suitable.
With the PFT, measurement is performed in “walking speed” by manually pushing the device, as a
lawn mower. Friction values representing the skid resistance is recorded every two centimeters.
To be able to relate the PFT friction values to the friction of bicycle tyres, we have also performed
PFT measurements on the same road conditions used for measurements with bicycle tyres in VTI's
tyre test facility. The comparative measurements in the tyre test facility showed a very good match
between the PFT friction values and the maximum lateral friction available for a bicycle tyre (a
Schwalbe Citizen Active, in size 37-622). This means that the PFT friction values that we have
recorded on cycleways in a real-world environment can also be said to represent the friction that a
bicycle tyre would perform on the same road conditions and surface. However, it is possible that it
does not apply to "loose road conditions" - loose snow, slush or grit on a bare surface - since they were
not included in the comparative measurements in the tyre test facility.
Our friction measurements on cycleways show that the skid resistance is affected by the road surface
material, by details such as road markings and manhole-covers. For example, concrete slabs and
paving stones result in lower friction values than asphalt. During bare surface conditions, the relatively
lower friction levels of slabs and paving stones are of minor importance, as they are still high enough
to provide a non-slippery surface. In the case of wet, dirt or snow and ice, slabs and paving stones, as
well as road markings and manhole-covers, can be significantly more slippery than adjacent asphalt
surfaces. It is primarily the texture of the surface that determines the slipperiness, but different
materials can also have different skid resistance due to differences in thermal properties. This means
that there may be large variations in friction along one and the same cycle route. The surprise effect
and thus the accident risk can then be great.
Wintertime, the accident risk due to skidding is naturally larger than summertime, as ice and snow
provides a much lower friction level than a bare road surface. Differences in road condition mean that
different types of cycling infrastructure can represent different friction levels. It also means that the
skid resistance for a cyclist can vary greatly along a cycle route since the cycleway network often
consists of many different types of cycling infrastructure and transitions between them – from a
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separated cycle path to on-street cycle lanes or cycling in mixed-traffic and back on a separated cycle
path again, etc.
Differences in friction at different winter road conditions also means that the skid resistance can vary
due to the winter maintenance method used. For example, traditional plowing and gritting usually
result in a lower friction level than “sweep-salting”, where the cycleway has been cleared from snow
using a front-mounted broom and salt has been used for anti-icing. The reason for this is that a larger
amount of loose snow or slush remains after plowing than after brooming. Traditional plowing and
gritting also means that low friction levels might occur during bare surface conditions due to loose grit
on the surface.
Not only snow, ice and grit, but also leaves, clay and other dirt on the surface might lead to a reduced
skid resistance. Especially in combination with moisture - and maybe even salt from winter
maintenance – clay, dirt and gravel can result in a significantly lower skid resistance. This is especially
true for road surfaces with a smooth texture.
For the safety of cyclists, it is important to inform about where a slippery condition can occur. For the
road keeper, it is also important to identify these locations for more targeted anti-icing actions, but also
to reduce the risk of skidding through design and construction measures.
Overall, the results of this project suggest that there may be reasons to review current guidelines and
requirements for cycleways and footways, both in terms of defined friction requirements and
measurement methods. There is also a need to review requirement specifications for the selection of
surfacing materials on cycleways and footways, especially regarding their properties wintertime. The
possibility of recommending the PFT as the standard instrument for friction measurements on
cycleways should be investigated and then also provide an associated method procedure description
for both bare surface conditions and for winter road conditions.

12
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Under senare år har det blivit ett allt större fokus på att försöka få folk att välja cykeln istället för bilen,
när det är möjligt. De politiska motiven till en ökad cykling är naturligtvis trafikens miljöpåverkan,
trängseln i storstäderna och folkhälsan (Näringsdepartementet, 2017). Samtidigt visar olycksstatistiken
att cyklister sedan 2008 utgör den största gruppen av skadade vägtrafikanter som vårdas på sjukhus
(Socialstyrelsens patientregister, källa: Niska och Eriksson, 2013). Därför är det viktigt att identifiera
åtgärder som kan minska antalet skadade cyklister. I en gemensam strategi för Säkrare cykling till år
2020 (Trafikverket, 2014) har ”bättre drift och underhåll”, ”ökad användning av dubbdäck” och
”utvecklad kunskap om olycksrisker och effektsamband” identifierats bland prioriterade
insatsområden. För att kunna ta fram effektsamband vad gäller cyklisters olyckor kopplat till drift- och
underhållsåtgärder, behövs mått och mätmetoder som objektivt beskriver cykelinfrastrukturens
funktionella tillstånd. Det funktionella tillståndet beskriver hur bra ytan på en cykelväg är att cykla på
och den viktigaste funktionella parametern för cyklisters säkerhet är friktionen. I Sverige är åtta av tio
cykelolyckor singelolyckor och den främsta enskilda orsaken är halka, framförallt till följd av is och
snö (Niska och Eriksson, 2013). Med en ökad kunskap om olika cykeldäcks friktionsegenskaper och
en utveckling av mått och mätmetoder för cykelvägars friktion, finns en möjlighet att identifiera vilka
åtgärder som krävs under olika förhållanden för att minska antalet halkolyckor bland cyklister.
Enligt gällande krav, ska medelvärdet av friktionstalet på en 20-meterssträcka på en gång- eller
cykelbana med bundet slitlager vara ≥ 0,50 vid barmarksförhållanden (Trafikverket, 2015a).
Friktionstalet ska bestämmas enligt TDOK 2014:0 134, ”Bestämning av friktion på belagd väg”
(Trafikverket, 2015b), som bland annat anger att ”hastigheten på fordonet ska vara konstant 70 ±
5 km/h vid mätning”. Det framgår alltså tydligt att metodbeskrivningen utgår ifrån mätning på bilväg
och inte cykelväg, trots att friktionskraven även gäller gång- och cykelvägar längs det statliga
vägnätet. Notera att det är friktionen på våt vägbana som avses då mätmetoden innebär att en 0,5 mm
tjock vattenfilm appliceras framför mäthjulet. Någon specifik metodbeskrivning för friktionsmätning
på gång- och cykelytor finns i dagsläget inte. Enligt Sjögren m.fl. (2018), har friktionskravet för
belagda ytor varierat mellan 0,4 och 0,5 i föreskrifter som förekommit över åren. Sjögren m.fl. (2018)
menar också att gällande krav tycks vara ”för generellt formulerade för att ge intrycket att de
framkommit efter studier och ställningstaganden baserat på ett stort datamaterial”. Det är alltså något
oklart var ursprunget till kravet kommer ifrån, men det har med stor sannolikhet tagit sin utgångspunkt
i personbils- och lastbilstrafik snarare än cykeltrafikens förutsättningar och behov. Det finns därmed
en osäkerhet kring om gällande friktionskrav kan anses vara relevanta även för cykeltrafiken.
Emellertid är det inte under barmarksförhållanden på belagda cykelvägar som halkproblematiken är
som störst, utan vid is- och snöväglag eller nedsmutsning etc.
Enligt gällande friktionskrav i standardkrav för vinterväghållning av gång- och cykelvägar längs det
statliga vägnätet (Trafikverket 2017) får ett friktionstal på 0,3 inte underskridas. Kravet ska vara
uppfyllt på minst 75 procent av bredden, dock minst 0,5 meter. Kravställningen från svenska
kommuner är i regel inte så specifika utan är ofta formulerade så att halkbekämpning ska ske ”vid
behov”, ”vid halkrisk” eller ”vid konstaterad halka” (Niska, 2006), utan någon närmare definition av
halka exempelvis genom ett gränsvärde på friktionen.
Trots att det finns friktionskrav som ska uppfyllas, är det mycket ovanligt med kontrollmätningar av
friktionen på gång- och cykelvägar i Sverige. De friktionsmätningar som genomförs görs främst i
forskningssyfte, vanligtvis för utvärdering av vinterdriftåtgärder (t.ex. Niska & Blomqvist, 2016a). I
Norge är det betydligt mer vanligt med rutinmässiga friktionsmätningar på cykelytor och då främst för
uppföljning och kontroll av vinterväghållningen. Enligt norska standardkrav får friktionstalet på en
cykelbana under vintern inte understiga 0,3 (Statens vegvesen, 2003) och det åligger entreprenören att
kontrollera och dokumentera att friktionskraven uppfyllts (Kroken, 2014). Mätmetoderna som används
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i Norge är emellertid inte heller särskilt anpassade för cykelbanor och även där diskuteras vilka
metoder och friktionskrav som ska tillämpas på cykelvägar.
Huruvida de definierade friktionskraven egentligen är relevanta för cykeltrafiken är oklart. Hur ska vi
definiera halka ur ett cyklistperspektiv och hur stor behöver t.ex. en isfläck vara för att utgöra en risk
för en cyklist? För att kunna sätta relevanta friktionskrav och också specificera lämpliga mätmetoder
för att bestämma friktionen på cykelytor, behövs en ökad kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper
och det väggrepp som kan fås med en cykel under olika förhållanden. I två olika forskningsprojekt
finansierade av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, har vi gjort mätningar med cykeldäck i
VTI:s däckprovningsanläggning (se avsnitt 2.2.1). I det första projektet utvärderades olika cykeldäcks
friktion på is (Hjort & Niska, 2015). Mätningarna visar att det finns avsevärda skillnader mellan
odubbade och dubbade cykeldäck men även att det är signifikanta skillnader mellan cykeldubbdäck av
olika fabrikat och antal dubb. I tidigare och pågående forskningsprojekt om vinterväghållning på
cykelvägar har friktionsmätningar med VTI:s portabla friktionsmätare, PFT:n, använts som en metod
för utvärdering av vinterdriftsåtgärder (t.ex. Bergström, Åström & Magnusson, 2002; Niska, 2013;
Niska & Blomqvist, 2016a). PFT:n har visat sig vara ett mycket bra instrument för friktionsmätningar
på cykelvägar, framförallt vid jämförande mätningar. Mätningarna visar att friktionen på autentiska
cykelbanor vintertid varierar signifikant både betraktat i cm-skala och meter-skala, men effekten av
dessa olika skalor för cyklister är dåligt utredd. Därför finns ett stort behov av att kunna relatera de
med PFT:n uppmätta friktionsvärdena till det väggrepp som en cyklist upplever på olika ytor.
Ovanstående problemställningar är högst relevanta även ur ett internationellt perspektiv. Trots det är
friktion på cykelytor ett relativt outforskat område. Endast ett fåtal vetenskapliga publikationer finns
på området och så vitt vi vet, bedrivs sådan forskning enbart i Norden (t.ex. Bergström, Åström &
Magnusson, 2002 och Rekilä & Klein-Paste, 2016).

1.2.

Syfte

Det här projektet ska vidareutveckla tidigare forskning kring cykelytors friktion och olika cykeldäcks
friktionsegenskaper. Målet är en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området cykeldäck och
friktion. Resultaten i projektet kommer att ligga till grund för en ökad förståelse för i vilka situationer
halka för cyklister uppstår och vilka åtgärder som behövs för att minska antalet halkolyckor bland
cyklister. Projektet väntas också kunna bidra till bättre beslutsunderlag för kravställning gällande
friktion på cykelvägar, bland annat genom att beskriva hur friktionen kan variera längs en cykelväg,
beroende på beläggning, väglag, osv. Genom att studera koppling mellan vad man mäter och vad ett
cykeldäck presterar, kommer projektet även att ge ökad kunskap kring hur man ska tolka mätdata samt
ge rekommendationer kring mätning för uppföljning av friktionen på cykelytor.

1.3.

Avgränsning

Det här arbetet har fokuserat på friktion för cyklister på cykelvägar även om en del av underlaget är
hämtat från friktionsmätning på gångytor. Ett liknande resonemang som förs i rapporten skulle kunna
tillämpas även för fotgängare men tolkning av mätvärden och diskussioner kring kravställning och
gränsvärden skulle antagligen bli en annan. Till viss del kan resultat och slutsatser från vår studie
också kunna sägas gälla för andra tvåhjuliga fordon såsom mopeder och motorcyklar, men med andra
hastigheter, andra typer av däck, en annan vikt osv. blir även här tolkningen sannolikt en annan.
Medan friktionsmätningarna med PFT:n på cykelvägar i verklig miljö inkluderat en mängd olika
vinterväglag och olika typer av beläggningsmaterial har jämförande mätningar i VTI:s
däckprovningsanläggning inte innefattat några lösa underlag – lös snö, snömodd eller rullgrus på
barmark. Dessa typer av underlag är inte möjliga att ”konstruera” i däckprovningsanläggningen –
åtminstone inte för tillfället.
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2.

Metod

2.1.

VTI:s portabla friktionsmätare, PFT:n

Vid friktionsmätningar i fält har vi använt oss av VTI:s portabla friktionsmätare, Portable Friction
Tester (PFT), som mäter bromsfriktion genom att det främre mäthjulet är något bromsat i förhållande
till de två bakre hjulen (Figur 1). När hjulet bromsas uppstår en glidning mellan hjulet och underlaget
och de krafter som då uppstår kan registreras och beräknas till ett friktionsvärde. Hjulets glidhastighet
mot underlaget i förhållande till framdrivningshastigheten, kallas slip och för PFT:n är slipet ungefär
15 procent, vilket innebär att mäthjulets rotationshastighet är 85 procent av framdrivningshastigheten.
Med PFT:n gör man kontinuerlig mätning i gånghastighet (0,5 m/s) genom att manuellt skjuta vagnen
framför sig ungefär som en gräsklippare. En indikator på instrumentpanelen hjälper operatören att
hålla en konstant mäthastighet. PFT:n är liten och smidig och enkel att använda för friktionsmätning i
trånga utrymmen där ett större mätfordon inte lämpar sig. Den togs huvudsakligen fram för friktionsmätning på vägmarkeringar, men kan även användas på andra ytor, exempelvis gång- och cykelvägar.
Standardinstrumentet för friktionsmätning på vägmarkeringar är ”The British Pendulum”1 men en
studie av VTI (Wälivaara, 2007) har visat att friktionsvärden uppmätta med PFT:n kan översättas
genom ett linjärt samband till de standardvärden som fås med pendeln. Denna validering utfördes dock
endast på våta ytor med relativt hög friktion (PFT-friktion mellan 0,4 och 0,9; SRT friktionsindex
mellan 37 och 85). För torra ytor eller ytor med lägre friktion har det inte gjorts några valideringstester
gentemot andra mätinstrument. För att bättre förstå innebörden av friktionsvärden uppmätta med
PFT:n på cykelvägar så har vi i denna studie undersökt sambandet mellan uppmätt PFT-friktion och
den tillgängliga friktionen för ett cykeldäck på samma yta, se avsnitten 2.2.2 och 3.1.
PFT:n registrerar ett mätvärde som representerar friktionen ungefär varannan centimeter. På grund av
störningar av mätsignalen så måste den filtreras innan data kan användas. Det innebär att varje
uppmätt friktionsvärde representerar medelvärdet av friktionen över en viss sträcka med mätpunkten i
centrum. Hur lång sträcka som måste användas för medelvärdesbildningen är inte fastslaget, och beror
säkerligen på hur ojämn vägytan är. Vi återkommer till detta i diskussionen, i avsnitt 4.2.2.
Kapaciteten för lagring av data är begränsad i dagens version av PFT:n och räcker till lite drygt 115meters mätning åt gången.

Figur 1. Friktionsmätning med VTI:s portabla friktionsmätare, PFT:n.

”The British Pendulum” (EN 13036-4), eller mera formellt kallad Skid Resistance Tester (SRT), är det
egentliga standardinstrumentet för friktionsmätning på gång- och cykelytor. Friktionspendeln används dock
sällan i praktiken eftersom metoden är tidskrävande och operatörsberoende och dessutom endast mäter friktionen
på en mycket lite yta. Se exempelvis Åström (2000) för en utförligare beskrivning av pendeln.
1
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2.2.

PFT-friktion jämfört med cykeldäcks friktion i ”långa banan”

Tack vare att PFT:n har visat sig vara ett värdefullt instrument för jämförande friktionsmätningar, har
den använts för friktionsmätning på gång- och cykelvägar i ett flertal forskningsprojekt över åren (t.ex.
Bergström, 2002; Niska, 2013; Niska & Blomqvist, 2016a). Däremot saknas kunskap om hur de med
PFT:n uppmätta friktionsvärdena ska relateras till den friktion som finns tillgänglig för en cyklist på
olika ytor. Därför har vi, i det här projektet, gjort mätningar med PFT:n på samma underlag som vi
också gjort mätningar av cykeldäcks friktionsegenskaper i VTI:s stationära däckprovningsanläggning,
även kallad ”långa banan”. En beskrivning av försöksupplägget för dessa mätningar ges i avsnitt 2.2.2.
I avsnitt 2.2.1 som följer ges en beskrivning av däckprovningsanläggningen och hur den, i tidigare
projekt, anpassats för att kunna genomföra mätningar med cykeldäck. En fördjupning i cykeldäcks
friktionsegenskaper ges i bilaga 1, för den intresserade.

2.2.1.

Beskrivning av mätanläggningen, ”långa banan”

”Långa banan” är en världsunik testanläggning för mätning av olika däcks friktionsegenskaper.
Anläggningen består av en rörlig bana med drivsystem och en mätrigg med en stillastående men
vridbar hjulupphängning (se Figur 2 och Figur 3). Hjulupphängningen är kopplad till ett
kraftmätsystem för samtidig uppmätning av krafter mellan däck och vägbana i längsled, sidled och
vertikalled. Vägbanan består av en rörlig 55 meter lång stålbalk som drivs och bromsas av ett
hydraulmotordrivet stållinspel. Konstruktionen gör det möjligt att under kontrollerade förhållanden
mäta såväl broms- som styrkrafter. En mer detaljerad beskrivning av långa banan finns i VTI särtryck
nr 220 (Nordström, 1994).

Figur 2. Översiktsbild av VTI:s däckprovningsanläggning. Källa: Nordström (1994).
Långa banan är egentligen konstruerad för test av personbils- och lastbilsdäck, men har i tidigare
forskningsprojekt anpassats för att också kunna mäta broms- och styrkrafter hos cykeldäck (Hjort &
Niska, 2015; Hjort & Niska, 2018). Bland annat konstruerades en ny upphängningsanordning, en ny
lösning med pulsgivare för att kunna mäta hastighetsändringen på cykelhjulet under mätning samt en
specifik bromsanordning för cykelhjulet – en skivbroms kopplad till en pneumatisk cylinder som
möjliggjorde en automatisk bromsning under mätförloppet.
Vanligtvis görs däcktester på is där en isbeläggning läggs direkt på stålbalken. I det första projektet
studerade vi cykeldäcks friktionsegenskaper på just is och jämförde dubbade cykeldäck med odubbade
cykeldäck (Hjort & Niska, 2015). I det andra projektet studerade vi cykeldäcks friktionsegenskaper på
asfalt för att kunna ta fram en däckparametrisering för simuleringsändamål (Hjort & Niska, 2018). För
att kunna utföra mätningar på asfalt med cykeldäck, krävdes ytterligare anpassningar av anläggningen
innan testerna kunde genomföras. I den slutliga konstruktionen av mätriggen, som också använts för
mätningar i det här projektet, är cykelhjulet monterat i en framgaffel från en lätt motorcykel (Figur 3,
till vänster). För att minska de vridande moment som verkar på gaffeln vid rullning av hjulet, är
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framgaffeln i den nya konstruktionen riktad helt i vertikal led, dvs. utan den castervinkel som en
framgaffel normalt har på en cykel.
För att göra det möjligt att flytta cykelhjulet i sidled mellan mätningarna, är framgaffeln monterad
längs en skena på stativet. Tack vare denna konstruktion går det att mäta i olika longitudinella ”spår”
tvärs mätbalken, vilket är värdefullt vid mätningar på is med dubbade däck. Detta då dubbarna river
upp isen vid mätning, och tillgång till parallella spår möjliggör ett ökat antal mätningar innan ny is
måste läggas på balken. Vid mätning på asfalt, har däremot ett och samma spår använts. Stativet är
också konstruerat så att cykelhjulet kan lutas i en önskad vinkel i förhållande till underlaget, en så
kallad ”cambervinkel” (se Figur 58 i bilaga 1).
Vid mätningar på asfalt, monteras en 20 meter lång asfaltsträcka, bestående av 10 tvåmeterskassetter
(se Figur 3, till höger) uppe på stålbalken. I de mätningar som genomfördes i den här studien, bestod
de första 10 metrarna av en AB6-asfalt, och de återstående 10 metrarna av en AB11-asfalt. Asfaltytan
var polerad av bromsning med personbilsdäck, och en del gummi hade slitits in i asfalten. Uppmätt
skid resistance friktionsindex med The British Pendulum var 56 på båda ytorna. Den mätningen
utfördes på våt asfalt, och friktionsnivån var förhållandevis låg. Det säger dock inte så mycket om
asfaltens friktion när den är torr, vilken kan vara betydligt högre.

Figur 3. Den nya cykelriggens gaffel (till vänster) och de 20 meter asfaltplattor som monterades på
balken (till höger). Foto: Mattias Hjort och Håkan Vångenbrant.

2.2.2.

Försöksupplägg för jämförande tester av PFT:n och cykeldäck

För att kunna relatera friktionsvärden uppmätta med PFT:n till den friktion som finns tillgänglig för en
cyklist gjordes ett antal jämförande mätningar i VTI:s däckprovningsanläggning långa banan. I
motsats till friktionsmätning av en vägyta där man punktvis erhåller ett enda friktionstal så är
friktionen för ett däck mer komplicerad. I bilaga 1 ges därför en kortare teoretisk genomgång gällande
cykeldäcks friktion. En mer detaljerad beskrivning återfinns i VTI rapport 952 (Hjort & Niska, 2018).
De jämförande testerna gjordes på olika underlag (Figur 4) i långa banan i syfte att täcka in så stor del
av friktionsområdet 0.1 till 1.0 (Tabell 1). Notera att inga lösa underlag – lös snö, snömodd eller
rullgrus på barmark – ingick i jämförelsen, vilket är en begränsning. Vi återkommer till det i
diskussionen i avsnitt 4.2.
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Tabell 1. De olika underlag som ingick i jämförande mätningar med PFT:n och i ”långa banan”.
Underlag

Cykeldäcksfriktion

Slät is (-3°C till -10°C yttemperatur)

Ca 0,1 – 0,2

Slät is (-10°C) med fastfruset grus

Ca 0,3

Fuktig och slät stålyta

Ca 0,6

Våt asfalt, ca +10°C

Ca 0,8

Torr asfalt, ca +10°C

Ca 1,0

Figur 4. Mätning av isfriktion med PFT:n i långa banan. Slät is (vänstra figuren) och is med fastfruset
grus (högra figuren). Foto: Mattias Hjort.
För respektive underlag gjordes en mätning i långa banan med ett och samma däck - ett Schwalbe
Citizen Active, i storlek 37–622, vilket är ett modernt däck avsett för city- och touringcyklar. Det är
samma däck som användes i en tidigare däckstudie med asfaltsunderlag (Hjort & Niska, 2018).
Baserat på erfarenheter från tidigare studier (se bilaga 1), testades cykeldäcket vid en hjullast av 400N
och med 4,0 bars däcktryck. Mätningarna utfördes vid en hastighet av 18 km/h, och baserat på
resultaten från tidigare utförda tester på asfalt och is (se bilaga 1) användes ett styrtest med konstanta
avdriftvinkeln 10° för våt och torr asfalt och 5° för de andra underlagen för att uppskatta maximala
laterala friktionskraften för cykeldäcket. Testerna fokuserade enbart på den laterala friktionskraften då
friktion i sidled är en nödvändighet för att cyklisten ska kunna kontrollera cykeln och hålla balansen.
Mätningarna utfördes separat på båda asfalttyperna (AB6 och AB11), men resultaten var i princip
identiska, och vi har därför inte gjort någon särskiljning mellan asfalttyperna i redovisningen av
resultaten.
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2.3.

Friktionsmätning på gång- och cykelytor

2.3.1.

Genomförda friktionsmätningar på ytor i verklig miljö

Vi har genomfört en mängd friktionsmätningar med PFT:n på gång- och cykelvägar vintertid,
framförallt i samband med utvärderingar av sopsaltning i Stockholm och Linköping under åren 2013–
2018 (Niska & Blomqvist, 2016a; Niska & Blomqvist 2016b; Niska, Blomqvist & Järlskog, 2016;
Niska, Blomqvist & Järlskog, 2017; Niska & Blomqvist, 2018; Niska & Blomqvist [Manuskript]).
Dessa mätningar har innefattat olika vinterväglag på olika typer av beläggningsmaterial såsom asfalt,
marksten och plattor samt rödfärgade cykelöverfarter och andra typer av vägmarkeringar. I denna
rapport har vi valt ut ett fåtal av dessa mätningar för att illustrera olika fenomen som beskriver
väggreppet på en cykelväg, i enlighet med syftet för projektet. Därutöver har vi gjort kompletterande
mätningar i fält vid olika tidpunkter, för att fånga andra typer av väglag, exempelvis blöta löv.
Tidpunkt, plats och förhållanden för respektive mätning anges i samband med redovisningen av
resultaten i avsnitt 3.1. Det rådande väglaget har bedömts enligt en metod för visuella observationer
framtaget vid VTI, som inbegriper mätning av luft- och vägtemperatur (Bergström, 2000).
I de inledande friktionsmätningarna gjorde vi tre upprepade mätningar på samma yta vid varje
mättillfälle. Vi kunde dock tydligt se att de upprepade mätningarna visade på samma variation i
friktion längs mätsträckan och att repeterbarheten mellan mätningarna med PFT:n var mycket god
(Figur 5). Därför har vi under senare mätningar i huvudsak endast mätt en gång på varje sträcka vid
respektive mättillfälle. Då kapaciteten för datalagring är begränsad i PFT:n är den maximala
mätlängden i dagsläget 115 meter. I regel har vi i mätningarna mätt en full mätprofil dvs. de flesta av
resultaten som presenteras baseras på en mätning längs en 115 meter lång sträcka.

Figur 5. Exempel på två upprepade friktionsmätningar längs samma cykelstråk. Prickarna i
diagrammet anger varje enskilt mätvärde medan kurvorna representerar ett löpande medelvärde över
en meter.
Resultatredovisning
PFT:n registrerar ett mätvärde ungefär varannan centimeter. Varje mätvärde ses som en prick i
friktionsdiagrammet ovan (Figur 5) och i liknande diagram framöver i rapporten. Det är dock inte
säkert att mätvärdet alltid representerar den faktiska friktionen eftersom det även förekommer ett visst
mätbrus (se diskussionen i avsnitt 4.2.2). För att enklare kunna studera resultaten har vi valt att också
lägga in en graf som presenterar ett glidande medelvärde över en meter. Möjligtvis skulle man valt en
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annan sträcka för medelvärdesbildningen, exempelvis för att representera den storlek på en hal fläck
som krävs för att utgöra en olycksrisk för en cyklist (se vidare diskussion i avsnitt 4.2.2).
Förutom friktionsprofiler av det slag som visas i Figur 5, har vi ibland valt att presentera resultaten
från friktionsmätningarna i histogram istället, eller i så kallade boxplots (Figur 6). I ett histogram visas
fördelningen av antalet mätvärden inom ett visst friktionsintervall – vi har oftast valt ett intervall av
0,02. I en boxplot rymmer själva boxen den mittersta hälften av mätvärdena (från första till tredje
kvartilen). Medianvärdet anges med en linje i boxen och minimum och maximum anges med längden
på ”morrhåren” som sticker ut från boxen. Notera att minimum och maximum som anges, även i dessa
diagram, inte nödvändigtvis behöver vara faktiska friktionsvärden utan att ett visst mätbrus också kan
ingå.

Figur 6. Uppmätta friktionsvärden illustrerade i de tre diagramtyper som förekommer i rapporten: a)
mätprofil med ofiltrerade mätvärden (punkter) och ett glidande mätvärde (linje), i rapporten är det
glidande fönstret en meter långt, om inget annat anges, och mätfrekvensen ca 2 cm; b) histogram och
c) boxplots (till höger). I samtliga tre diagramtyper (a–c) är det samma population mätvärden som
åskådliggörs.

2.3.2.

Friktionsmätningar på asfaltsplattor i kontrollerad miljö

Som komplement till friktionsmätningar i fält har också laboratorieförsök i klimatrum genomförts i
samband med andra pågående forskningsprojekt som rör vinterväghållning av gång- och cykelvägar
(BVFF 2015-045). För dessa laboratorieförsök har en försöksuppställning utvecklats där
beläggningsytor med olika ytkaraktär som till exempel asfalt med olika textur, största stenstorlek,
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tvärfall, med mera, kan jämföras under olika förhållanden, som varierad temperatur, luftfuktighet,
saltexponering och fuktexponering. Likaledes kan ett antal beläggningsytor av samma ytkaraktär
exponeras för olika åtgärder som till exempel exponering för olika halkbekämpningsmedel. På så vis
uppnås en försöksmatris med så många olika kombinationer som möjligt. Asfaltsplattorna som
används i försöken är tillverkade för VTI:s provvägsmaskin (Gustafsson m.fl., 2005), där de också är
inslitna genom att personbilsdäck driver fyra axlar med för personbilar autentiska axeltryck längs
provvägsbanan som är sexton meter i omkrets. Genom att vrida varannan platta kan ett testspår som är
rakt skapas (se Figur 7), istället för provvägsmaskinens ringformade testspår. Längs det raka testspåret
körs friktionsmätaren PFT och samlar mätvärden som representerar respektive beläggningstyp under
olika förhållanden. De detaljerade resultaten från dessa försök redovisas i rapporten till det
forskningsprojekt som det genomförts i samarbete med ovan nämnda BVFF-projekt, men i
resultatkapitlet presenteras ett resonemang kring de uppnådda friktionsnivåerna utifrån cyklisters och
fotgängares förväntningar på en halkbekämpad yta.
Den typ av asfaltbeläggning som här ingått ABS8 (Asfaltbetong, stenrik med största stenstorlek 8 mm)
används inte så ofta på cykelvägar, utan var den beläggning vi hade att tillgå för tillfället. Den
vanligaste beläggningen på cykelvägar är annars tät asfaltbetong, ABT, med relativt liten stenstorlek,
dvs. ABT8 eller ABT11 (Wallberg m.fl., 2010).

Figur 7. Försöksuppställning i klimatrum, där asfaltsplattor representerande olika beläggningstyper
kan testas under olika förhållanden. Till höger: friktionsmätning med PFT:n på asfaltsplattor med
olika typer av halkbekämpad is. Foto: Emelie Karlsson.
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3.

Resultat

3.1.

Jämförande tester av friktion mellan PFT och cykeldäck

De jämförande mätningar i VTI:s däckprovningsanläggning långa banan (se avsnitt 2.2) som gjordes
för att få ett svar på hur friktionsvärden från PFT-mätningar relaterar till den friktion som finns
tillgänglig för en cyklist, visade på en mycket god överensstämmelse mellan PFT:ns rapporterade
friktionsvärde och den maximala laterala friktionen tillgänglig för ett testat sommardäck.
Resultaten redovisas i Figur 8. Varje mätpunkt motsvarar ett genomsnittligt värde för hela asfalt/issträckan. Figuren ska tolkas så att för mätvärden som ligger på den heldragna linjen, är förhållandet
mellan PFT- och cykeldäcksfriktion ett-till-ett. För punkter som ligger ovanför linjen så är
cykelfriktionen högre än vad PFT:n uppskattar, och för de som ligger under linjen så överskattar
PFT:n den tillgängliga cykelfriktionen. Mätningarna utfördes separat på båda asfalttyperna (AB6 och
AB11), men resultaten var i princip identiska, och vi har därför inte gjort någon särskiljning mellan
asfalttyperna i redovisningen nedan.
Vi konstaterar att för de testade underlagen så är det endast för det ojämna underlaget, is med
fastfruset grus, som PFT:n indikerar en för hög friktionsnivå jämfört med cykeldäckets. I övrigt är
överenstämmelsen förvånansvärt god med tanke på att PFT:n mäter vid låg hastighet med ett
specialhjul med liten radie jämfört med cykeldäcket, vilket dessutom uppmätts vid en betydligt högre
hastighet. Att PFT:n underskattar cykeldäckets friktionsnivå på torr asfalt är ett icke-problem då
PFT:ns friktion på drygt 0,8 är tillräckligt hög för att konstatera att ingen halkrisk föreligger.

Figur 8 Jämförelse mellan uppmätt PFT-friktion och ett cykeldäcks maximala laterala friktionskraft
mätt i Långa banan.
Eftersom ovanstående resultat baseras på mätningar med endast ett cykeldäck, finns en osäkerhet
huruvida överenstämmelsen mellan PFT:n och andra typer av cykeldäck är fullt lika god. Vi
återkommer till detta i diskussionen i avsnitt 4.1.
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3.2.

Friktionsmätningar på gång- och cykelytor i verklig miljö

3.2.1.

Beläggningsmaterialets betydelse för friktionen

Utifrån de mätningar vi genomfört har vi kunnat konstatera att under vissa förhållanden kan
beläggningsmaterialet ha stor betydelse för den friktionsnivå som ytan erbjuder. De cykelvägar vi gjort
mätningar på i fält har till största del bestått av olika typer av asfaltbeläggningar, vanligtvis tät
asfaltbetong med största stenstorlek på ungefär 11 mm, dvs. ABT11. Då vi inte haft tillgång till
detaljerade uppgifter vad gäller respektive ytas beläggningstyp har vi inte kunnat bestämma effekten
av olika asfaltbeläggningars effekt på friktionen i våra fältmätningar (vi har dock jämfört två olika
asfaltbeläggningar i våra mätningar i långa banan, se avsnitt 3.3). Däremot har vi i fält kunnat jämföra
friktionen på asfaltbeläggningar med friktionen på andra typer av beläggningsmaterial såsom
betongplattor, smågatsten, etc. Detta genom att också göra friktionsmätningar på gångytor där
beläggningsmaterialet kan variera väsentlig längs en och samma sträcka (Figur 9 och Figur 11). I
Figur 10 och Figur 12 visas friktionsprofiler uppmätta på de aktuella ytorna, som exempel på hur
friktionen kan variera på grund av de olika beläggningsmaterialen. Från exemplet i Figur 12 framgår
också att brunnslock av metall ger en lägre friktion än omgivande ytor, vilket vi återkommer till i
avsnitt 3.2.2.

Figur 9. Av estetiska skäl är det vanligt med en blandning av olika beläggningsmaterial, framförallt
på gångytor i anslutning till entréer som i fallet på bilden. Exempel från Linköping.
Notera att friktionen på de ”grå betongplattorna” skiljer sig åt i diagrammet i Figur 10. Det kan
förklaras av olika fuktmängd på ytorna men också att texturen kan skilja sig åt mellan plattorna trots
att de visuellt ser ”likadana” ut. I det aktuella exemplet är de relativt lägre friktionsvärdena på några av
plattorna av mindre betydelse eftersom friktionsnivåerna ändå är så pass höga – betydligt över
gränsvärdet på 0,5.
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Figur 10. Friktionsprofil från gångytan i Figur 9 som exemplifierar hur en variation i
beläggningsmaterial också ger en variation i friktionsnivå (se framförallt de första 20 metrarna i
diagrammet). Mätningen gjordes den 25 november 2014 och vid mättillfället var det våt barmark med
en lufttemperatur på 7°C.

Figur 11. Exempel på varierad beläggning på en trottoar längs Hornsgatan i Stockholm. Mätning på
torr barmark den 1 december 2015.
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Figur 12. Friktionsprofiler från en trottoar längs Hornsgatan i Stockholm med varierande
beläggningsmaterial under olika väder och väglagsförhållanden. Röd kurva: torr barmark, lufttemp:
+2,5°C, vägtemp: +1°C (Figur 11); Grön kurva: fuktig barmark, lufttemp: +2,5°C, vägtemp: +0,5°C
(Figur 13); Blå kurva: lös snö på packad snö; lufttemp: -3,5°C, vägtemp: -4°C (Figur 14).

Figur 13. Friktionsmätning på trottoar längs Hornsgatan vid fuktig barmark, 16 december 2015.

Figur 14. Mätning på trottoaren längs Hornsgatan vid 0,5 cm lös snö på packad snö, 8 januari 2016.
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Vid andra mer specifikt jämförande mätningar, har vi kunnat konstatera att både betongplattor och
smågatsten har en lägre friktion än asfalt (Figur 15). I den här mätningen var det ingen skillnad i
friktionens medelvärde för betongplattor och smågatsten - båda hade medelvärdet 0,66 - vilket kan
jämföras med friktionen på en intilliggande cykelbana med asfaltsbeläggning som hade medelvärdet
0,91 vid samma tidpunkt. Däremot var variationen större på beläggningen av smågatsten, vilket
avspeglar sig i att det blå histogrammet (smågatsten) är bredare än det röda (betongplattor) i
diagrammet. Huruvida detta beror på en faktisk större variation i friktion på smågatstenen, eller om det
är det större antalet skarvar som ger upphov till ett större brus i mätdata från PFT:n, är emellertid
oklart. Se vidare diskussion i avsnitt 4.2.2.

Figur 15. Histogram över friktionsmätningar på betongplattor (röd) och smågatsten (blå) på gångytor
(se Figur 16), jämfört med mätning på en intilliggande cykelbana av asfalt (grå). Mätningen gjordes
den 11 februari 2014 och vid mättillfället var det våt barmark på samtliga ytor med en vägtemperatur
på omkring +1°C och en lufttemperatur på +2,5°C.

Figur 16. Friktionsmätning på ytor med betongplattor respektive smågatsten vid Norr Mälarstrand.
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I exemplen ovan är de relativt lägre friktionsvärdena på plattor och smågatsten av mindre betydelse
eftersom friktionsnivåerna ändå är så pass höga att halka inte förekommer (se diskussionen i avsnitt
4.1). Vid andra tillfällen har dock plattsatta ytor visat sig vara betydligt halare genom att de erbjudit en
markant lägre friktion i jämförelse med intilliggande asfalterade ytor (Figur 17). Vid detta mättillfälle
var det våt barmark på den asfalterade ytan medan det fanns ett tunt lager med snömodd på den
plattsatta ytan, vilket är den huvudsakliga förklaringen den skillnaden i friktionsnivå på de båda
ytorna. Anledningen till att endast den plattsatta ytan hade snömodd och inte den asfalterade är dock
okänd och vi kan endast spekulera kring huruvida båda ytorna var åtgärdade på samma sätt, eller om
saltmängd och fukthalt var olika på de båda ytorna. Resultaten antyder att det under vissa yttre
förhållanden kan vara svårare att uppnå en tillfredsställande friktion på plattsatta ytor i jämförelse med
asfalterade ytor, men sannolikt är det i första hand en effekt av respektive ytas egenskaper som
exempelvis ytstruktur/textur, då slätare ytor blir halare vid väta, smuts eller is och snö. De olika
materialen kan också ha olika halkbenägenhet till följd av skillnader i termiska egenskaper. Det viktiga
i sammanhanget är den mycket stora skillnaden i friktionsnivå som kan förekomma längs en och
samma sträcka. Överraskningseffekten och därmed olycksrisken kan bli stor med så stora skillnader i
friktion. Vi återkommer till detta i diskussionen i avsnitt 4.1.

Figur 17. Friktionsnivå på en plattsatta yta (0–34 meter; till vänster i Figur 18) i jämförelse med en
asfalterad yta (42–115 meter; till höger i Figur 18) på trottoaren på Kungsbron i Stockholm.

Figur 18. Den plattsatta ytan med ett tunt lager snömodd (till vänster) och den asfalterade ytan med
våt barmark (till höger) på gångbanan på Kungsbron, den 17 december 2015. Båda ytorna hade en
vägtemperatur på -0,2°C medan lufttemperaturen var +2,5°C.
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Vid ett annat tillfälle på samma plats, då väglaget var detsamma på de båda ytorna, kunde man också
se en skillnad i friktion (Figur 19). Även om skillnaden här tycks vara relativ liten kan det för
trafikanterna vara en stor skillnad i upplevelse om friktionsvärden ligger mellan 0,2 och 0,3 som på
den plattsatta ytan, i jämförelse med friktionsvärden mellan 0,3 och 0,4 som på den asfalterade ytan.
Vi återkommer till detta i diskussionen i avsnitt 4.1.

Figur 19. Friktionsprofil från trottoar/gångbana på Kungsbron i Stockholm, den 8 januari 2016. Vid
mättillfället var det våt barmark varvat med 0,3 cm snömodd på ytorna (Figur 21) och med en
vägytetemperatur på -9°C och en lufttemperatur på -4,5°C.

Figur 20. Friktionsmätning på gångbanor över Kungsbron i Stockholm, på en del belagd med
betongplattor (vänstra bilden) och en del med asfalt (högra bilden). Trots samma väglag skiljer sig
friktionsnivån mellan ytorna (Figur 19).
Ett annat exempel på att olika typer av plattor kan utgöra kritiska ytor, ur friktionssynpunkt, är de
taktila och kontrastmarkerande plattor som läggs i anslutning till övergångsställen och busshållplatser
med mera (se exempel i Figur 21). De blir alltmer vanligt förekommande med anledning av
tillgänglighetsanpassning på allmänna platser enligt föreskrifter meddelade av Boverket genom HIN
(BFS 2011:13) och ALM (BFS 2011:5), med stöd av plan- och bygglagen, PBL.
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Figur 21. Busshållplats med taktila plattor längs Hornsgatan (7 januari, 2016, se Figur 22).
I samband med friktionsmätningar har vi kunnat ana att även dessa plattor kan ha en avvikande
friktion i förhållande till omgivande ytor (Figur 22). Särskilt de släta vita plattorna kan upplevas hala,
men det har inte alltid framgått i våra mätningar.
Även om det i huvudsak är plattsatta ytor som tycks ha problem med halka vid väta och smuts, kan det
även förekomma på asfaltytor. Vi återkommer till det i avsnitt 3.2.5.

Figur 22. Friktionen på vita plattor vid busshållplatsen, tre olika tillfällen:
Till vänster: kvällen den 1 december 2015, Luft: +2,5°C, Väg: -8°C, torr barmark.
I mitten: eftermiddagen den 16 december 2015, Luft: +2,5°C, fuktig barmark.
Till höger: eftermiddagen den 7 januari 2016, Luft: -7°C, Väg: -8°C, 0,1 cm lös snö.
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Figur 23. Plattorna vid busshållplatsen på Hornsgatan (jämför Figur 22). Den 1 december (till
vänster) och den 16 december (till höger), 2016. Foton från den 7 januari finns i Figur 21.

3.2.2.

Påverkan på friktionen av brunnslock och vägmarkeringar

Förutom att beläggningsmaterialet som sådant påverkar friktionen, så har även brunnslock,
vägmarkeringar t.ex. målade cykelsymboler och andra utformningsdetaljer i vägytan en märkbar
inverkan på den uppmätta friktionen. I Figur 25 visas ett exempel på en mätning som är genomförd på
en cykelbana i Stockholm där ett flertal brunnslock är placerade mitt i cykelbanan. Brunnslocken
framträder i mätningen genom en lägre friktionsnivå än omgivande asfalt. Det gör även
vägmarkeringarna i form av en cykelsymbol och de vita linjer som markerar övergångsställe.

Figur 24. Friktionsprofiler som illustrerar den negativa inverkan av brunnslock på friktionsnivån.
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Att vägmarkeringar kan ha en lägre friktionsnivå än omgivande asfalt är allmänt känt och var en av
anledningarna till att PFT:n utvecklades (Centrell, 1995). Genom att blanda in friktionshöjande
material som ger en skrovligare struktur har man försökt åtgärda problematiken, men halka på
vägmarkeringar kan fortfarande förekomma under vissa förhållanden. Under senare år har det blivit
allt vanligare att cykelbanor, cykelpassager och cykelfält färgas röda i pedagogiskt syfte och för att
öka uppmärksamheten hos trafikanterna. Det finns olika sätt att åstadkomma den färgade ytan (TRL,
2003), antingen genom att färga beläggningsmaterialet i sig (t.ex. färgad asfalt eller pigmenterad
slamförsegling) eller genom att ”måla” på beläggningen (t.ex. termoplastisk färg eller kallplast).
Vid våra utvärderande friktionsmätningar har vi kunnat konstatera att friktionsnivån på rödfärgade
cykelpassager vintertid ibland kan vara betydligt lägre jämfört med omgivande ytor (se exempel i
Figur 25). Vanligtvis är friktionsnivåerna trots allt inte så låga att man behöver vara orolig för att
någon ska cykla omkull, men vid det mättillfälle som här illustreras uppmättes mycket låga friktionstal
på de rödfärgade cykelpassagerna över in- och utfarterna till en cirkulation. För att undersöka om de
låga friktionsnivåerna kunde relateras till de färgade cykelpassagerna i sig eller om det var generellt
lägre friktion i korsningarna med bilvägarna, har vi gjort ett antal jämförande friktionsmätningar i
körfälten för biltrafik före respektive efter de rödfärgade cykelpassagerna (Figur 26). Resultaten från
de jämförande mätningarna visar att de rödfärgade cykelpassagerna de facto är halare än omgivande
ytor, även om friktionsvärdena generellt tycks vara låga, särskilt i infarten till cirkulationen (Figur 27).
Notera även att friktionsdiagrammet i Figur 25 tydligt visar på variationen i friktionsnivå längs
mätsträckan på cykelstråket. Friktionen är tydligt lägre vid en cykelsymbol, där ett osaltat cykelstråk
passerar det saltade cykelstråket som mätningen representerar, i samband med en isfläck vid en
asfaltskada och på cykelpassagerna över in- och utfarterna till cirkulationen.

Figur 25. Friktionsprofil som illustrerar hur rödfärgade cykelpassager (över in- och utfarterna till
cirkulationen) kan erbjuda lägre friktion än omgivande ytor. Mätningen gjordes den 7 januari 2016
och vid mättillfället var vägytans temperatur -12°C och lufttemperaturen var -10,5°C. Väglaget var i
huvudsak våt barmark med fläckvis förekomst av ett mycket tunt lager snömodd.
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Figur 26. In- och utfarten till cirkulationsplatsen med rödfärgade cykelpassager. De röda pilarna
anger var jämförande friktionsmätningar gjordes.

Figur 27. Uppmätta friktionsvärden på de rödmålade cykelpassagerna i jämförelse med de omgivande
ytorna i in- respektive utfarten till cirkulationen vid Bergslagsplan, den 7 januari 2016.
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Våra slutsatser från genomförda friktionsmätningar är att det främst är på rödfärgade cykelpassager
där biltrafiken har hunnit slipa och polera ytan som friktionsproblem kan uppstå, framförallt i samband
med is- och snöväglag (Niska, Blomqvist & Järlskog, 2016). Friktionsmätningar gjorda på rödfärgade
cykelfält och på separerade cykelbanor igenom gång- och cykeltunnlar i Stockholm (Niska, Blomqvist
& Järlskog, 2016) samt på cykelpassager i Linköping (Niska, Blomqvist & Järlskog, 2017) har inte
visat på samma fenomen med väsentligt lägre friktionsnivåer än omgivande ytor.

3.2.3.

Cykelvägars friktion vid olika vinterväglag

Vintertid är risken för halka naturligt nog som störst. Med is och snö på vägytan blir friktionsnivån
betydligt lägre än under barmarksförhållanden. Den uppmätta friktionen på is- och snöväglag kan
variera beroende på temperatur, snömängd och snöns vatteninnehåll/konsistens. Men generellt är det
relativt låga friktionsvärden med liten spridning som registreras med PFT:n på is- och snöväglag (se
exempel i Figur 28 till Figur 33). Ett problem i samband med mätning med PFT:n på dessa underlag är
att mäthjulet, på grund av sitt släta däck och låga anläggningstryck, ”surfar” på ytor med lösa underlag
som lös snö och snömodd, vilket kanske inte är representativt för friktionen med ett cykeldäck. Vi
återkommer till detta i diskussionen i avsnitt 4.2.

Figur 28. Friktionsprofil från en mätning på 1 cm lös snö på en saltad cykelbana (Figur 30, till
vänster). Mätningen gjordes den 8 januari 2016 och vid mättillfället var lufttemperaturen -4°C och
vägytans temperatur -9°C.

Figur 29. Friktionsprofil från en mätning på 1 cm lös snö på packad snö/tjock is på en plogad
cykelbana (Figur 30, till höger). Mätningen gjordes den 21 januari 2015 och vid mättillfället var
lufttemperaturen 0°C och vägytans temperatur 0,3°C.
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Figur 30. Friktionsmätning på lös snö (till vänster) och på packad snö (till höger).
Det är dock inte alltid som snöväglag innebär halka. Exempelvis kan snötäckta ytor vid låga
temperaturer och rimfrost erbjuda en sträv yta med tillfredsställande friktion. Rimfrost kan dock av
trafikens bearbetning eller väderomslag omvandlas till tunn is, med lägre friktionsvärden som följd. I
exemplet i Figur 31 nedan visas hur friktionsnivån ändras över tiden när rimfrost omvandlas till tunn is
- friktionsprofilen längst till vänster har relativt god friktion, omkring 0,4, medan den längst till höger
har lägre friktionsvärden, nedåt 0,2. Foton från de olika tillfällena visas i Figur 32.

Figur 31. Friktionsprofiler som illustrerar hur friktionen förändras då rimfrost omvandlas till tunn is.
Från vänster till höger:1) kraftig rimfrostutfällning vid en lufttemperatur på +1,5°C och en
vägtemperatur på -0,7°C; 2) rimfrost vid en lufttemperatur på 0°C och en vägtemperatur på -1,2°C;
3) rimfrost på väg att ombildas till tunn is vid en lufttemperatur på +1°C och en vägtemperatur
på -0,1°C; 4) fortsatt ombildning av rimfrost till tunn is vid en lufttemperatur på +1°C och en
vägtemperatur på -0,1°C. Lätt regn har fallit sedan mätningen innan.
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Figur 32. Kraftig rimfrostutfällning på cykelbana i Stockholm på kvällen den 16 december 2015
(längst upp till vänster). Rimfrosten ligger kvar tidigt på morgonen därpå (längst upp till höger), men
börjar omildas till tunn is en dryg timme senare på grund av däckets bearbetning (längst ned till
vänster) och lätt regn (längst ned till höger).

Skillnader i väglag gör också att olika typer av cykelinfrastruktur kan representera olika
friktionsnivåer. Det innebär att friktionen för en cyklist kan variera ganska mycket längs en cyklad
sträcka eftersom cykelvägnätet ofta består av många olika typer av cykelinfrastruktur och övergångar
däremellan – från separerad cykelbanan till cykelfält eller cykling i blandtrafik och tillbaks upp på en
separerad cykelbana igen, osv. Vi resonerar vidare kring detta i diskussionen i avsnitt 4.1. Särskilt
cykelfält utmärker sig genom att de är svårare att hålla rena från is och snö och därmed också erbjuder
en lägre friktionsnivå än en separerad cykelbana (Figur 33). I det aktuella exemplet har
friktionsmätningen startat ute i ett cykelfält och fortsatt in på de separerad cykelbana (Figur 34). På så
sätt har vi kunnat dokumentera skillnaden i friktion längs den inmätta sträckan som inbegriper både
cykelfält och cykelbana samt övergången däremellan.
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Cykelfält

Cykelbana

Figur 33. Friktionsprofil från en mätning på ett sopsaltat cykelstråk längs Götgatan i Stockholm
(Figur 34), som visar att friktionen i cykelfältet är märkbart lägre än på cykelbanan.

Figur 34. Cykelfältet längs Götgatan med 0,5 cm snömodd (till vänster) och cykelbanan med våt
barmark (till höger). Mätningen gjordes den 6 februari 2015 och vid mättillfället var vägytans
temperatur -0,2°C och lufttemperaturen var +1,5°C.

3.2.4.

Effekt på friktionen av olika vinterdriftsåtgärder

Skillnader i friktion vid olika vinterväglag visar också att olika vinterdriftmetoder resulterar i olika
friktionsnivåer. Exempelvis har vi jämfört friktionsnivåerna på en sopsaltad cykelväg med en korsande
cykelväg som inte sopsaltas utan plogas och sandas. Det osaltade cykelstråket visar på lägre
friktionsnivåer i jämförelse med det saltade (se exempel i Figur 35). På den icke saltade sträckan ligger
uppmätta friktionsvärden i huvudsak omkring 0,3 medan de flesta friktionsvärden på sopsaltstråket
istället ligger omkring 0,9. Medelvärden för de båda sträckorna är 0,33 respektive 0,73 (båda
mätsträckorna var 115 meter långa). På den sopsaltade sträckan har även låga friktionsvärden
uppmätts till följd av brunnslock, cykelsymboler och rödmålade cykelpassager (se avsnitt 3.2.2) samt
att det osaltade cykelstråket korsar det saltade cykelstråket och att snö därför dragits in på den
sopsaltade ytan och där resulterat i en lägre friktionsnivå. På den aktuella sträckan har det också
funnits en isfläck till följd av en skada i beläggningen som resulterat i att ytan inte kunnat rengöras
tillfredsställande och snön har packats och ombildas till tjock is med lägre friktion som följd. Man kan
diskutera huruvida förekomsten av hala partier på en cykelsträcka med i övrigt hög friktion – på grund
av överraskningseffekten – utgör en större olycksrisk än en sträcka med jämnt låg friktion. Vi
återkommer till detta i avsnitt 4.1.
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Figur 35. Histogram över friktionsvärden för den sopsaltade sträckan (blå) och referenssträckan (röd)
den 15 januari 2014.
Friktionsmätningar gjorda direkt före respektive efter snöröjningsåtgärd visar också att plogning inte
ger en lika väsentlig förbättring av friktionen som sopning (Figur 36). Orsaken är att det vid plogning
blir en större mängd lös snö eller snömodd kvar på ytan jämfört med vid sopning. I båda fallen i
exemplet nedan var friktionen i huvudsak strax under 0,2 innan åtgärd. Efter plogning var friktionen
bara något förbättrad – strax under 0,3 medan de flesta friktionsvärdena på den sopade sträckan låg
kring 0,9.

Figur 36. Histogram som visar friktionsförbättringen i samband med snöröjningsåtgärd på cykelvägar
i Farsta - plogning (histogrammen till vänster) jämfört med sopning (histogrammen till höger).
Mätningar visar att friktionen direkt efter en sopsaltåtgärd fortfarande inte är ”återställd”, men att de
höga barmarksnivåerna är uppnådda redan 30 minuter efter åtgärd. Diagrammen nedan illustrerar ett
exempel på detta förlopp.
Vid ett annat tillfälle har vi, med hjälp av upprepade friktionsmätningar med täta tidsintervall, kunnat
studera hur en vinterdriftsåtgärd med sopning och saltning ger en något fördröjd effekt på friktionen
(Figur 37). Direkt innan sopsaltåtgärden var friktionen omkring 0,2 då det fanns ett ca 1 cm tjockt
snölager på ytan (blå kurva i Figur 37). Vid detta tillfälle fanns det salt under snön, men inte i
tillräcklig mängd för att smälta snön. Direkt efter åtgärd återstod ett tunt lager snömodd på ytan,
fläckvis var det våt barmark och friktionen var i snitt omkring 0,4 (grå kurva i Figur 37). Vi kunde då
också se att det fanns olösta saltkorn på ytan som möjligtvis bidrog till en sänkt friktionsnivå på grund
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av att mäthjulet rullar på kornen, dvs. motsvarande effekt som vid löst grus (se avsnitt 3.2.5). Vid
mätningen 30 minuter efter åtgärd har saltet haft verkan på den kvarvarande snömodden och
friktionsnivån var nu ”återställd” till omkring 0,9 – förutom över in- och utfarterna till cirkulationen
där friktionen är fortsatt låg (grön kurva i Figur 37). Mätplatsen är densamma som visas i Figur 26.

Figur 37. Friktionen längs ett sopsaltat cykelstråk i Stockholm, direkt före åtgärd klockan 4 (blå
kurva), direkt efter åtgärd klockan 05:10 (grå kurva) samt 30 minuter efter åtgärd klockan 05:40
(grön kurva), den 4 februari 2015. Vid mättillfället var det uppehållsväder med en lufttemperatur
på -2°C och vägtemperatur på -2,5°C. Väglaget före åtgärd: 1 cm lös snö; Direkt efter åtgärd: 0,1 cm
snömodd, saltkorn på ytan; 30 minuter efter åtgärd: våt barmark, saltkorn här och var.
I Figur 38 ges motsvarande exempel på mätningar som illustrerar effekten av traditionell
vinterväghållning med plogning och sandning. En snötäckt yta med ca 5 cm lös snö på packad snö
innan plogning (Figur 39, till vänster). Efter plogning är det ca 1 cm lös snö på packad snö/tjock is
(Figur 39, mitten) vilket ger en jämn och låg friktionsnivå. Sandning därefter höjer friktionsnivån
omkring 0,1–0,2 enheter. Gruset på ytan (Figur 39, till höger) leder till en större variation i uppmätta
friktionsvärden än vid mätning på enbart snö.

Figur 38. Friktionsprofiler som illustrerar skillnader i friktionsnivå för de olika vinterväglagen på en
plogad och sandad cykelväg (Figur 39).
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Figur 39. Friktionsmätning på olika vinterväglag på en cykelväg i Linköping som plogas och sandas.
Vänster: 5 cm lös snö på packad snö, lufttemperatur -4°C och vägtemperatur -3,5°C; Mitten: 1 cm lös
snö på packad snö/tjock is, lufttemperatur 0°C och vägtemperatur 0,3°C; Höger: grus på packad
snö/tjock is, lufttemperatur -2°C och vägtemperatur -0,7°C.

3.2.5.

Inverkan på friktionen av löv, grus, smuts och annat på ytan

Inte bara snö och is, utan även löv, grus, smuts och annat på ytan kan innebära en sänkt friktion.
Framförallt i kombination med vatten - och kanske även salt från vinterväghållningen - kan lera, smuts
och grus ge en extra låg friktion. Det gäller särskilt på beläggningsytor med en slät textur. Det är
vanligast på olika typer av plattläggningar, men kan även förekomma på asfaltytor. Ett exempel där
det uppstått halka på en vanlig asfaltbeläggning, är gång- och cykelytorna i anslutning till bron vid
Slussen i Stockholm (Figur 40). Där har ett flertal halkolyckor rapporterats under höst och vinter de
senaste åren och Stockholms stad har kontaktats av både allmänhet och media om att fotgängare och
cyklister upplever att ytorna är hala (t.ex. Södermalmsnytt, 2016; Dagens Nyheter, 2018). Då
asfaltbeläggningen här av någon anledning har en mycket slät textur, misstänktes att beläggningen i
sig bidragit till den låga friktionen och genom fräsning av ytan försökte man åtgärda problemen. Vi
har emellertid inte med hjälp av friktionsmätningar kunnat påvisa någon halka på platsen, men har å
andra sidan inte varit på plats vid de tillfällen då halkolyckor förekommit. Då det sedan några år pågår
en omfattande ombyggnad av Slussen är det troligt att lera, grus och smuts i kombination med fukt och
kanske till och med frostutfällning, bidragit till att halkan uppstått.
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Figur 40. Gång- och cykelbanorna vid Slussen där halkolyckor bland fotgängare och cyklister
rapporterats under höst och vinter de senaste åren.
Att nedsmutsning från byggtrafik kan ge en sänkt friktion på ytan har vi dock kunnat konstatera i
samband med friktionsmätningar på en annan cykelväg i Stockholm (Niska och Blomqvist, 2016a).
Detta illustreras i Figur 41 där de första 35 meterna av mätsträckan (delsträckan innan korsning med
bilväg) har en lägre friktionsnivå än cykelbanan efter 75 meter på mätsträckan (delsträckan efter
korsning med bilvägen). På den första delen av mätsträckan pågick ett vägarbete vid tillfället för
mätningen som lett till nedsmutsning av ytan med smuts och lera från byggtrafik. Mängden smuts och
fukt har vi inte kunnat mäta, men det har troligtvis betydelse för de resulterande friktionsvärdena.

Figur 41. Friktionsprofiler från cykelstråk i Stockholm den 15 januari, 2014, där början av
mätsträckan var nedsmutsad av byggtrafik. Vid mättillfället var det fuktig barmark (Figur 42), en
lufttemperatur på -5°C och en vägtemperatur på -7°C.
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Figur 42. Avgrävd och av byggtrafik nedsmutsad gång- och cykelbana, 15 januari 2014.
I samband med friktionsmätningar på gång- och cykelvägar i Linköping har vi kunnat se en effekt på
friktionen av blöta löv på vägytan (Figur 43). Sett över hela året har ”halka på löv” varit en bidragande
orsak i 2 procent av alla singelolyckor som leder till allvarligt skadade cyklister, men under oktober
månad är motsvarande andel hela 11 procent (Niska och Eriksson, 2013).

Figur 43. Friktionsprofil som illustrerar en sänkning i friktion till följd av blöta löv på cykelbanan
(Figur 44), vid 35 till 55 meter i profilen. Mätningen gjordes den 7 november 2014 vid en
lufttemperatur på 1,5°C.
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Figur 44. Friktionsmätning på våta löv på cykelväg i Linköping.
En annan parameter som under vissa delar av säsongen bidrar till många singelolyckor bland cyklister,
är grus från vinterväghållningen - på barmark. Sett över hela året har ”grus på vägytan” varit en
bidragande orsak i 10 procent av alla singelolyckor som leder till allvarligt skadade cyklister, men
under mars månad är motsvarande andel 22 procent (Niska och Eriksson, 2013). Vi har mätt friktion
på cykelbanor med grus på ytan under barmarksförhållanden och kunnat konstatera att det är stora
variationer i den uppmätta friktionen (Figur 45). Vi kan också konstatera att det löpande medelvärdet
på 1 meter, som kurvan i diagrammet visar, längs större delen av mätsträckan ligger under kravnivån
för barmarksförhållanden på 0,5. Det kan dock diskuteras om ”grus på barmark” i kravställning ska
klassas som ett vinterväglag eller ska ingå i kravet för barmarksförhållanden. Notera emellertid att hur
väl de med PFT:n uppmätta friktionsvärdena representerar den friktionsnivå man upplever som cyklist
på denna typ av väglag är oklart. Se vidare diskussion i avsnitt 4.2.

Figur 45. Friktionsprofil som illustrerar friktionsnivån vid grus på fuktig barmark (Figur 46), den 8
december 2014. Vid mättillfället var lufttemperaturen 3,5°C och vägtemperatur 1°C.
Obehaget och ansträngningen som det innebär att cykla på grus på barmark innebär att cyklisterna
föredrar att cykla på grusfria ytor vilket resulterar i en slags spårbildning i gruset (Figur 46, till höger).
Den effektiva bredden på cykelbanan – den yta som i huvudsak nyttjas av cyklisterna - är vid tillfället
endast omkring 30 cm i vardera riktningen.
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Figur 46. Till vänster: cykelbana med grus på fuktig barmark som representeras av friktionsprofilen i
Figur 45. Till höger: gång- och cykelväg med ”spårbunden” cykeltrafik på yta med grus på barmark.

3.3.

Friktionsmätningar på asfaltsplattor i kontrollerad miljö

I klimatkammarförsöken exponerades de elva asfaltsplattorna av en och samma beläggningstyp
(ABS8), för sprayning av vätskor med olika saltblandningar till exempel NaCl, CMA och CaCl2.
Studien över vanligt vägsalt, NaCl, utfördes med lösningar från rent vatten till 10-procentig
saltlösning. Exponeringarna gjordes vid -5˚C och -10˚C, och samma mängd vätska spreds på
respektive platta. De detaljerade resultaten kommer att redovisas i annan VTI-rapport (Blomqvist,
m.fl. [manuskript]), men den viktigaste slutsatsen för den här rapporten är att friktionen kan variera
stort på en och samma beläggning under likadana yttre förhållanden, men där ytorna halkbekämpats
olika. Detta kan ha stor betydelse för trafikanter som cyklister och fotgängare då
överraskningseffekten kan bli stor då den verkliga friktionen skiljer sig från det förväntade. En annan
slutsats av laboratoriestudien i klimatrummet är att iskvaliteten påverkas av den frysande vätskans
salthalt (och salttyp) och att detta också i någon mån återspeglas i den resulterade friktionen. Det är
alltså inte självklart att det uppstår halka bara för att det uppstår iskristaller i en vägytas vätska, utan
att friktionen i hög grad beror på den resulterande isens kvalitet, något som också konstaterats av
Klein-Paste och Wåhlin (2013).
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4.

Analys och diskussion

Sammantaget visar de friktionsmätningar som vi sammanställt i den här rapporten att friktionen kan
variera mycket längs en och samma cykelsträcka. Det är framförallt vid is- och snöväglag som stora
variationer kan förekomma. Vi har kunnat se att olika typer av beläggningsmaterial – framförallt sten
och plattsättningar – ger en lägre friktion än vanlig asfalt. Under torra barmarksförhållanden är
friktionsnivåerna på dessa ytor inte så låga att det kan anses råda halka, men vid väta och framförallt i
samband med nedsmutsning och/eller låga temperaturer har vi i mätningarna kunnat uppmätta låga
friktionsvärden som sannolikt innebär halka för en cyklist.

4.1.

Vad är tillfredsställande friktion för en cyklist?

Vilket friktionsvärde som ska definiera gränsen för halka för en cyklist är dock inte helt klart, varken
från tidigare studier eller utifrån våra mätningar. I de olycksdata som finns tillgängligt, exempelvis i
STRADA, finns inte heller några uppgifter om vad friktionen varit vid olyckstillfället då en cyklist
skadats på grund av förlorat väggrepp, vilket hade kunnat användas som vägledning.
I tidigare standardkrav för vinterväghållning, DRIFT 96 (Vägverket, 1996), fanns definierade
gränsvärden för begreppen tillfredsställande friktion, halka och svår halka (Tabell 2). Gränsvärdena
gällde generellt för alla trafikerade ytor och har liksom friktionskraven vid barmarksförhållanden
sannolikt baserats på person- och lastbilars behov. Huruvida dessa värden också är relevanta för
cyklister och fotgängare är oklart. Utifrån cyklisters upplevelse av cykling på is - i en nyligen
genomförd studie där olika cykeldäck utvärderats i tester genomförda i ishall (Hjort, 2018) - verkar
emellertid gränsen för svår halka vara tillämpbar även för cyklister. Det viktigaste i sammanhanget är
gränsvärdet för tillfredsställande friktion. Då cyklister sannolikt är mer känsliga för låg friktion än
bilar är det rimligt med ett något högre värde än 0,25. Ett gränsvärde på 0,3 – vilket också
överensstämmer med gällande kravställning för vinterväghållning av gång- och cykelvägar längs det
statliga vägnätet (Trafikverket 2017) – är troligtvis mer lämpligt, men det är inget som våra studier
hittills varken kan bekräfta eller bestrida.
Tabell 2. Friktionsklasser enligt DRIFT 96 (Vägverket, 1996). Värdet för friktionstalet avser
medelvärdet över en 20-meterssträcka, mätt med Saab Friction Tester eller dylikt.
Klass

Friktionstal

Tillfredsställande friktion

μ >0,25

Halka

μ <0,25

Svår halka

μ <0,15

Notera att ovanstående friktionstal avser mätning med Road Friction Tester (Saab Friction tester eller
dylikt), och är därför inte direkt jämförbara med friktionstal uppmätta med PFT. Tidigare mätningar
med PFT i samband med bromstester på is med personbil har dock indikerat en god överstämmelse
mellan PFT-friktion på is och tillgänglig bromsfriktion för en personbil med dubbfria europeiska
vinterdäck (Hjort & Andersson 2009), varför jämförelsen med friktionsvärden för biltrafik kanske inte
är helt missvisande. En valideringsstudie mellan RFT och PFT på hala underlag skulle behöva göras
för att med säkerhet kunna relatera de olika metodernas friktionstal.
Våra tidigare forskningsstudier med olika cykeldäck visar att det kan finnas skillnader mellan olika
typer av däck (Hjort & Niska, 2015; Hjort, 2018) men även däcktryck och cyklistens vikt kan ha
betydelse för väggreppet på is. Skillnaden i väggrepp på asfalt för cykeldäck i den vanliga
dimensionen 37-622 tycks dock vara i princip obefintlig med avseende på halkrisk (Hjort 2018). I den
jämförande studien mellan cykeldäck och PFT:n som vi gjort i den här rapporten, har bara ett
cykeldäck ingått och det går därför att argumentera för att det föreligger osäkerheter angående
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resultatens generaliserbarhet. Emellertid visade studien av Hjort (2018) att skillnaden i isgrepp mellan
ett sommardäck och två dubbfria vinterdäck var mindre än 20 procent, vilket ger stöd åt möjligheten
att generalisera resultaten av våra jämförande mätningar. Däremot är det troligt att renodlade
racingcyklar, vilka har mycket smala däck med mycket höga däcktryck, har ett sämre isgrepp än det
däck som använts i denna studie. Lämpligheten i att cykla med den typen av däck på vinterväglag kan
förstås ifrågasättas, men det är rimligt att tro att det även kan finnas skillnader beroende på fabrikat,
däckets ålder och slitage, etc. Fortsatta studier kring detta behövs för att beskriva hur stor betydelse
dessa faktorer kan ha. För att vara på den säkra sidan bör man ha ett friktionsvärde som tar hänsyn till
”worst case”. Det kan alltså finnas anledning att lägga sig på en ännu högre nivå än 0,3 för att
definiera ”tillfredsställande friktion” vintertid. För att klarlägga detta skulle vidare studier behövas.
Förutom friktionstalet i sig, är det viktigt att i sammanhanget lyfta fram den mycket stora skillnaden i
friktionsnivå som kan förekomma längs en och samma cykelsträcka. Med stora skillnader i friktion,
blir överraskningseffekten och därmed olycksrisken stor. I en tidigare studie av väglagets betydelse för
singelolyckor bland fotgängare och cyklister (Öberg m.fl., 1996) framkom att cyklisternas
beteendeanpassning till varierande ytstandard är låg, vilket innebär att en hög och jämn standard är
viktigt för att minska omkullkörningsrisken. Frågan kring jämnheten i friktionsnivå har blivit alltmer
aktuell under senare år när vinterväghållningsmetoden som kommit att kallas ”sopsaltning” tillämpas i
allt större utsträckning. Syftet med metoden är att även vintertid åstadkomma barmarksförhållanden.
Med rätt förutsättningar och rätt tillämpning innebär också metoden i regel än högre standard än
traditionell vinterväghållning med plogning och sandning. Vid övergångar mellan sopsaltade och ickesopsaltade stråk, liksom om åtgärderna misslyckats av en eller annan anledning, kan det dock uppstå
halka. Det finns en risk att förekomsten av hala partier på ett cykelstråk med i övrigt hög friktion – i
och med överraskningseffekten – innebär en större olycksrisk än en sträcka med jämnt låg friktion.
Förekomsten av halka är dock troligtvis ändå större för en is- och snötäckt yta. Dessutom ger
barmarksförhållanden fördelar i form av framkomlighets- och komfortvinster, vilket också behöver
räknas in. För cyklisternas säkerhet är det dock viktigt att informera om var hala partier kan
förekomma (se kapitel 5).
Skillnader i väglag gör också att olika typer av cykelinfrastruktur kan representera olika
friktionsnivåer. Särskilt cykelfält utmärker sig genom att de är svårare att hålla rena från is och snö
och därmed också erbjuder en lägre friktionsnivå än en separerad cykelbana. Eftersom cykelvägnätet
ofta består av många olika typer av cykelinfrastruktur och övergångar däremellan, innebär det att
friktionen för en cyklist kan variera ganska mycket längs en cyklad sträcka. Förutom att det kan vara
otydligt för en cyklist att veta hur man ska bete sig och interagera med andra trafikanter vid
inkonsekvent och ombytlig utformning (Wallén Warner m.fl., 2018), är det alltså något som också kan
påverka säkerheten utifrån ett halkperspektiv.

4.2.

Metod för mätning av friktion på cykelvägar

4.2.1.

PFT:n som standardmetod?

Då uppmätta friktionstal är starkt relaterade till mätmetoden, är det mycket viktigt att i exempelvis
standardkrav specificera vilken mätmetod som ska användas för att säkerställa att gällande friktionstal
uppnåtts. Det gällande kravet som säger att medelvärdet av friktionstalet på en 20-meterssträcka på en
gång- eller cykelbana inte får understiga 0,50 vid barmarksförhållanden, gäller för mätning med en
Saab Friction Tester eller motsvarande (TDOK 2014:0134, Trafikverket, 2015b). Denna mätmetod
mäter friktionen på våt vägbana genom att mätfordonet applicerar en 0,5 mm tjock vattenfilm framför
mäthjulet. Bilburna friktionsmätare kan i teorin även användas på gång- och cykelytor, men en
mäthastighet på 70 km/h som metodbeskrivningen föreskriver är naturligtvis inte lämplig på dessa
ytor. Oftast finns det inte heller tillräckligt med utrymme på gång- och cykelytor för mätning med
bilburna friktionsmätare. Friktionspendeln ”The British Pendulum”, som är det egentliga
standardinstrumentet för friktionsmätning på gång- och cykelytor och som det hänvisas till i gällande
VTI rapport 993

45

nationella föreskrifter (VVFS 2003:140), är inte heller särskilt ändamålsenlig. Pendeln används sällan
i praktiken eftersom metoden är tidskrävande och operatörsberoende och dessutom endast mäter
friktionen på en mycket lite yta. Även denna mätmetod mäter friktionen på våt vägbana där operatören
vattnar ytan före mätning.
Vår erfarenhet av mätningar med PFT:n är att den lämpar sig mycket bra för friktionsmätning på gångoch cykelytor under olika förhållanden. Den är relativt lätt att hantera och ger repeterbara resultat. Vi
anser därför att det finns anledning att vidare utreda om inte PFT:n skulle kunna vara det
standardinstrument som ska användas vid friktionsmätning på gång- och cykelytor. Åtminstone innan
det finns ett bättre alternativ. En cykelburen mätmetod skulle kanske vara mer ändamålsenlig och öka
kapaciteten, då en sådan metod skulle kunna möjliggöra friktionsmätningar på längre sträckor och i
högre hastighet. För mätning av barmarksfriktion är det våtfriktion som är av intresse. Det innebär att
mätytan måste bevattnas före friktionsmätning. Det skulle kanske vara komplicerat att lösa med en
cykelburen mätmetod. Det finns inte heller någon tydlig beskrivning eller kravställning på hur
bevattningen ska utföras för mätning med PFT:n. I förslag till metodbeskrivning (Wälivaara 2007) så
står att hela vägytan och mätdäcket ska vätas ordentlig med rent vatten innan varje mätning.
När det gäller att bestämma friktionen på ”lösa underlag” som exempelvis lös snö och snömodd eller
grus på barmark, är det emellertid möjligt att PFT:n inte genererar mätvärden som är representativa för
den friktion som fås med ett cykeldäck på sådana ytor. PFT:s mäthjul är slätare och har ett lägre
anläggningstryck än ett cykeldäck, vilket innebär att det lättare ”surfar” på ytor med lösa ytskikt. Att
med hjälp av friktionsmätning bedöma risken för halka på lösa ytskikt är emellertid vanskligt generellt
sett. Det gäller även vid tillfällen med grus och liknande på ytan under barmarksförhållanden. I dessa
fall är det inte enbart friktionen som bestämmer vilket väggrepp som erhålls utan det finns även andra
processer som snarare är kopplade till tribologi än friktionen i sig. Bromstester på olika snöunderlag
med två instrumenterade cyklar med olika däck genomförda i en mastersuppsats vid NTNU i Norge
(Räkilä, 2015), har visat att deras standardmetoder (TWO och T2GO) för friktionsmätning inte riktigt
representerar de friktionsvärden som uppnås med ett cykeldäck på snöväglag. Bromstesterna gjordes
på hårt packad snö respektive på en löst packad och slaskigare snöyta. Syftet med studien var att se
hur väl friktionsvärden från de mätutrustningar (TWO och T2GO) som används i Norge för
uppföljning, representerar friktionen med ett cykeldäck. Det hade varit intressant att studera detta
närmare. I de jämförande mätningar i VTI:s däckprovningsanläggning som vi genomfört i den här
studien har inga lösa underlag – lös snö, snömodd eller rullgrus på barmark – ingått, vilket naturligtvis
är en begränsning. Ett problem att genomföra den typen av tester är att skapa repeterbara ytskikt att
studera. Så fort en mätning gjorts på ett löst underlag som exempelvis lös snö, har underlaget förändrat
(snön har packats) och att uppnå en exakt likadan snöyta för ett upprepande test är näst intill omöjligt.
Friktionsmätningarna med PFT:n på cykelvägar i verklig miljö har dock inkluderat en mängd olika
typer av lösa underlag – lös snö, snömodd eller rullgrus på barmark. Det ger oss en viss förståelse för
friktionsnivåerna på dessa underlag men för att vara säker på att det också representerar det väggrepp
som en cyklist upplever behövs fortsatta studier.

4.2.2.

Analys och tolkning av mätdata

För att kunna utvärdera resultatet av en friktionsmätning och göra en bedömning av hur friktionen
påverkar cyklister och gångare bör friktionsdata medelvärdesbildas över en sträcklängd som är
relevant för respektive trafikantslag. Valet av sträcklängd bör grundas på vad som kan anses vara den
minsta storleken för en mycket hal fläck för att den ska utgöra en halkrisk för trafikanten. För en
fotgängare i rörelse, vilken tar spjärn mot underlaget med främre fotsulan, kan förmodligen en längd
på 10–20 cm vara relevant. För en cyklist, som normalt färdas med flera meter per sekund, är sträckan
troligtvis något längre men det är svårt att vara mer specifik än så.
Mätbrus sätter också en gräns för hur korta sträckor som kan anses användbara. PFT:n registrerar ett
mätvärde ungefär varannan centimeter. I de flesta fall kan dock inte ett enskilt mätvärde betraktas som
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en mätning av friktionen. Ett däck med så pass liten rullradie som PFT:n, och som dessutom har en
pålagd tjock gummiremsa som gör däcket väldigt styvt, kommer att vara känsligt för vägytans
ojämnheter när det gäller den longitudinella kraften. På grund av dessa ojämnheter tillsammans med
systemets elektroniska mätbrus måste mätsignalen lågpassfiltreras innan mätvärdena kan tolkas som
friktionsvärden. PFT:n lågpassfilterar mätsignalen med ett 10 Hz analogt lågpassfilter innan den
samplas. Med en mäthastighet på 0,5 m/s motsvarar det en filterlängd på 5 cm. Inspektion av mätdata
från mätningar på olika underlag indikerar dock att detta filter förmodligen inte är tillräckligt kraftfullt
för att eliminera alla störningar (se exempel på ofiltrerade data i Figur 47), och att en ytterligare
filtrering/medelvärdesbildning behövs. Det skulle därför behöva göras en närmare utredning om hur
korta sträckor som PFT:n kan ge rimliga friktionsvärden för, framförallt för ojämna underlag. Nedan
ges ett par exempel på filtrering med olika sträcklängder med syfte att ge en indikation på rimliga
filtreringsmetoder.
Lågpassfiltrering kan göras på många olika sätt. I exemplen som följer har vi laborerat med två olika
filtertyper: dels ett oviktat glidande medelvärde, och dels ett fjärde ordningens faslöst Butterworth
lågpassfilter. Gränsfrekvensen för det senare filtret har valts för att medelvärdesbilda över ungefär
samma sträcklängd som det glidande medelvärdet. Fyra olika sträcklängder användes: 0,1; 0,3; 0,8
(motsvarar omkretsen på mäthjulet) och 1,0 meter. Båda filtertyperna har sina för- och nackdelar.
Fördelarna med det glidande medelvärdet är att det har ett finit stegsvar, vilket i jämförelse med
Butterworthfiltret bättre hanterar stegvisa förändringar i friktionen (exempelvis ett övergångsställe)
och att steglängden direkt går att relatera till storleken på en hal fläck. En nackdel är att filtret har
tydliga rippel i spärrbandet vilket innebär att olika frekvenser inte dämpas lika mycket.
För att illustrera filtreringens betydelse har vi använt friktionsmätningen på våta löv på en cykelväg i
Linköping (se Figur 43 och Figur 44 på sidan 41). I det första diagrammet nedan (Figur 47) visas
profilen med ofiltrerade friktionsvärden uppmätta med PFT:n, där man tydligt kan se bruset i mätdata
genom storleken på amplituderna i grafen. Därefter följer filtreringar med glidande medelvärde
respektive Butterworthfiltret från sträcklängd 0,1 meter upp till 1,0 meter. Allteftersom sträcklängden
ökas minskar amplituderna i mätprofilen genom att toppar och dalar successivt jämnas ut.
Histogrammen till höger i figurerna illustrerar också hur spridningen i friktionsvärdena minskar
successivt med ökande sträcklängd.

Figur 47. Ofiltrerade mätdata från PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
En sträcklängd på 0,1 meter ger fortfarande en visuellt brusig graf, både med ett glidande medelvärde
(Figur 48) och med ett Butterworth lågpassfilter (Figur 49). Medelvärdesbildningen ger en hårdare
filtrering än Butterworth filtret som är frekvensbaserat och därmed är amplituderna i grafen något
större för Butterworth filtret.
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Figur 48. Friktionsprofil uppmätt med PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
Grafen presenterar ett löpande medelvärde över 0,1 meter.

Figur 49. Friktionsprofil uppmätt med PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
Grafen presenterar mätdata filtrerade med ett Butterworth lågpassfilter motsvarande en sträcklängd
på 0,1 meter.
Även vid en sträcklängd på 0,3 meter finns fortfarande tydliga spikar i graferna, särskilt vid en
filtrering med Butterworth filtret (Figur 51). Den hårdare filtreringen med medelvärdesbildningen gör
att spikar som framträder med Butterworth filtret inte längre finns kvar (jämför sträckan mellan 50 och
70 meter i Figur 50 med Figur 51). Den viktiga frågan i sammanhanget är om det är verkliga
friktionsvärden som nu inte längre syns i grafen i Figur 50. Syftet med filtreringen är, som sagt, att
eliminera mätbrus till följd av störningar, men samtidigt inte maskera verkliga variationer i friktionen
som är av betydelse för väggreppet. Genom att detaljstudera mätdata, drar vi slutsatsen att det är
enstaka löv som framträder i friktionsprofilen i Figur 51, dvs. det är en verklig sänkning i friktionen
som vi kan se här. Däremot är det sannolikt att ett enda löv inte påverkar väggreppet för en cyklist i
sådan utsträckning att det utgör en halkrisk. Fläckar av halka i den storleksordningen är troligen inte
tillräckligt stora för att leda till en omkullkörning.
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Figur 50. Friktionsprofil uppmätt med PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
Grafen presenterar ett löpande medelvärde över 0,1 meter.

Figur 51. Friktionsprofil uppmätt med PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
Grafen presenterar mätdata filtrerade med ett Butterworth lågpassfilter motsvarande en sträcklängd
på 0,3 meter.
Vid ett glidande medelvärde över 0,8 meter försvinner ytterliga spikar i friktionen, som dock finns
kvar med Butterworth-filtreringen. Notera exempelvis spiken vid 2 meter som framträder i Figur 53
men som försvinner med det glidande medelvärdet i Figur 52. Spridningen i histogrammen som
illustreras till höger i figurerna är dock ungefär den samma för båda filtreringsmetoderna.
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Figur 52. Friktionsprofil uppmätt med PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
Grafen presenterar ett löpande medelvärde över 0,8 meter.

Figur 53. Friktionsprofil uppmätt med PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
Grafen presenterar mätdata filtrerade med ett Butterworth lågpassfilter motsvarande en sträcklängd
på 0,8 meter.
Med en sträcklängd på en meter har graferna jämnats ut ytterligare. Fortfarande framträder variationer
i friktionen tydligare med Butterworth-filtret (Figur 53) än med det glidande medelvärdet (Figur 54).

Figur 54. Friktionsprofil uppmätt med PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
Grafen presenterar ett löpande medelvärde över 0,1 meter.
50

VTI rapport 993

Figur 55. Friktionsprofil uppmätt med PFT:n för en cykelväg med fuktig barmark och blöta löv.
Grafen presenterar mätdata filtrerade med ett Butterworth lågpassfilter motsvarande en sträcklängd
på 1,0 meter.
Baserat på ovanstående laborering tycker vi att det verkar det rimligt med en filtrering genom
medelvärdesbildning över 0,3 meter. Då missar vi inga låga friktionsvärden till följd av hala partier
som är tillräckligt stora för att kunna ha betydelse för cyklisternas säkerhet samtidigt som vi rensar
bort mätbrus och andra störningar. Medelvärdesbildning är ett betydligt enklare förfarande än att
tillämpa ett Butterworth-filter och har en tydligare koppling till storleken på en hal fläck. Det tycks
inte vara någon betydande skillnad i resultaten och därmed är det inte motiverat att använda den mer
komplicerade metoden.
Att i analysen av mätdata tillämpa en medelvärdesbildning över 0,3 meter betyder inte nödvändigtvis
att det också är en lämplig gräns för kravställning - se diskussionen som följer.

4.3.

Reflektioner kring gällande friktionskrav på gång- och cykelvägar

Våra studier hittills ger inte tillräckligt underlag för att slå fast vilka gränsvärden för friktionen som
ska gälla på gång- och cykelytor. Gällande friktionskrav för nylagda beläggningar på 0,50 (våtfriktion)
tycks rimligt, men med hänsyn till cyklisternas säkerhet kan det finnas anledning att ha extra stränga
krav i backar och kurvor. Det ska dock understrykas att eftersom friktionstalet är starkt relaterat till
mätmetoden kan en viss justering behöva göras med hänsyn till den mätmetod man väljer ska vara
gällande för gång- och/eller cykelvägar. I dagsläget gäller, som sagt, friktionstalet för ett medelvärde
på en 20-meterssträcka mätt med en Saab Friction Tester. Då den mätutrustningen i praktiken inte
används på gång- och cykelvägar och inte heller bör användas med hänsyn till hasighet och
utrymmesbehov, bör andra krav specificeras med utgångspunkt från den mätmetod som väljs. Det är
rimligt att medelvärdet ska gälla över betydligt kortare avstånd än 20 meter. Utifrån laboreringen i
ovanstående avsnitt föreslog vi en medelvärdesbildning över 0,3 meter. Att i analysen av mätdata
tillämpa den medelvärdesbildningen betyder inte att det också är en lämplig gräns för kravställning.
Det blir troligtvis ett alltför strängt krav som blir svårt att i praktiken uppfylla. Fortsatta utredningar
krävs för att sätta en lämplig kravgräns som också tar praktisk hänsyn utan att för den skull äventyra
säkerheten. Det ska också framhållas att friktionskraven gäller våt vägyta och att PFT:n av praktiska
skäl inte är lämplig för att mäta våtfriktion över långa sträckor då ytan måste vattenbegjutas.
Värt att lyfta fram när det gäller gång- och cykelvägar, är också att det är rimligt att friktionskraven
även inbegriper ”vanliga händelser” för en yta – inte bara helt rena ytor vid vägtemperaturer över noll
grader. Kraven bör på något sätt ställas så att en yta som blir orimligt mycket halare i nedsmutsat
tillstånd eller vid temperaturer under 0 grader inte tillåts. Våra mätningar antyder att det finns

VTI rapport 993

51

anledning till strängare kravställning vad gäller val av beläggningsmaterial på gång- och cykelytor. I
det sammanhanget är det särskilt viktigt att beakta materialens egenskaper vintertid. Exempelvis kan
olika beläggningsmaterial ha olika termiska egenskaper, vilket innebär att vissa material kan ha en
frostutfällning på ytan samtidigt som andra material inte har det. Det visade exempelvis en mätning
med PFT:n utanför VTI:s entré i Linköping en vintermorgon, som våra kollegor utfört (Tabell 3). Vid
mättillfället hade det varit minusgrader under natten, vilket resulterat i rimfrostutfällning, men på
morgonen hade temperaturen stigit till plusgrader. De olika ytor man mätte på befann sig inom hundra
meter ifrån varandra. Temperatur, fukt och annat som påverkar hur halt det blir bör därför ha varit i
stort sett desamma, ändå är friktionen mycket olika.
Tabell 3. Skillnader i friktionsvärden mellan olika typer av beläggningar, enligt mätning med PFT:n
utanför VTI:s entré (se Figur 9, men notera att fotot inte är taget vid samma tillfälle som dessa
mätningar genomfördes). Källa: Forskning och Framsteg (2006).
Typ av yta

Beläggning

Friktionsvärde

Trottoar, vid busshållplats

grå marksten

0,25

Cykelbana

röd marksten

0,26

Cykelbana

gatsten

0,31

Kontorsentré

smågatsten

0,34

Trottoar

grå marksten

0,35

Trottoar

asfalt

0,37

Gata vid busshållplats

asfalt

0,64

Bussgata

asfalt

0,67

Cykelbana

asfalt

0,68

De halkolyckor som drabbar fotgängare och cyklister kan till stor del emellertid sägas vara relaterade
till drift och underhåll snarare än till konstruktionen. Det är alltså i regel inte beläggningsytan i sig
som leder till halka, utan is och snö, löv, grus, lera och smuts på ytan som gör att cyklister förlorar
väggreppet eller att fotgängare halkar omkull. Däremot kan valet av ytmaterial ha stor betydelse för
hur mycket friktionen påverkas vid väta, nedsmutsning eller låga temperaturer, vilket vi kunnat se i de
mätningar som vi presenterat i rapporten.
Förutom att sätta ett gränsvärde, bör det också finnas någon minsta toleransnivå vad gäller variationen
i friktion över en yta. Enligt resonemanget i avsnitt 4.1 är det inte bara viktigt med en tillräckligt hög
friktionsnivå utan också att det inte får förekomma alltför stora skillnader i friktionsnivå eftersom
överraskningseffekten och därmed olycksrisken då blir stor. För vinterdriften kan det tyckas vara
orimligt högt ställda krav att inte tillåta minsta isfläck, men åtminstone under barmarksförhållanden
borde man ställa krav på att variationen i friktionen på en gång- eller cykelyta inte får vara för stor.
Förutom att det kanske skulle påverka valet av beläggningsmaterial – framförallt blandningen av olika
matieral – skulle det också kunna påverka rekommendationer och krav gällande vägmarkeringar och
placering av brunnslock, etc.
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5.

Slutsatser och rekommendationer

Det här projektet har bidragit till en ökad kunskap om cykelytors friktion och cykeldäcks
friktionsegenskaper. Det är emellertid ett forskningsområde med relativt stora kunskapsluckor där det
fortfarande kvarstår en del utmaningar, som kräver ytterligare fördjupade studier, exempelvis för att
tydligare kunna definiera gränsen för när halka uppstår för en cyklist. Resultaten från projektet antyder
att det kan finnas anledning att se över gällande råd och krav för gång- och cykelvägar både vad gäller
definierade friktionskrav och mätmetoder. Det finns också ett behov av att se över kravspecifikationer
för val av beläggningsmaterial på gång- och cykelytor och i det inbegripa materialens egenskaper
vintertid.
Vad gäller mätmetoder behövs en vidareutveckling av instrument och metoder som är bättre anpassade
för friktionsmätning på gång- och cykelytor. Innan helt nya metoder tagits fram bör möjligheten att
föreskriva PFT:n som standardinstrument utredas. Det kräver i så fall en tillhörande metodbeskrivning
där mätning på såväl barmarksförhållanden som på vinterväglag ingår.
Vår studie har visat att friktionen längs en och samma cykelsträcka kan variera mycket. För
cyklisternas säkerhet är det viktigt att informera om var halka kan uppstå. För väghållaren är det också
viktigt att känna till dessa partier för mer riktade halkbekämpningsinsatser men också för att genom
utformnings- och konstruktionsåtgärder minska risken för att halka ska uppstå. Utifrån våra
friktionsmätningar, i kombination med kunskap från olycksstudier, är det särskilt dessa platser som
bör uppmärksammas:
•

På broar

•

På smågatsten och liknande beläggningar

•

Där det ligger blöta löv på ytan

•

På brunnslock som ligger i eller intill cykelbanan

•

På vägmarkeringar

•

Där byggtrafik eller liknande dragit in lera, smuts och grus på cykelbanan

•

På sopsaltade cykelstråk:
o

Där beläggningen är skadad eller ojämn och sopborsten inte kunnat rengöra
tillfredsställande kan snön packas, eller vatten rinna in, och ombildas till tjock is
med lägre friktion som följd.

o

Där osaltade stråk korsar eller ansluter till de saltade cykelstråken kan snö dras in
i det saltade stråket och späda ut saltet så att vätskan fryser eller snömodd bildas.

o

Där cykelbanan korsar bilväg.
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6.

Fortsatt forskning

För att tydligare kunna definiera gränsen för när halka uppstår för en cyklist behövs ytterligare studier,
bland annat broms- och manövertester med cyklister på cyklar utrustade med olika däck på olika ytor
med känd friktion. Ytterligare studier skulle behövas som innefattar friktionsmätningar av asfaltytor
med olika karaktär (stenstorlek, nedslitningsgrad, makrotextur etc.), vid olika förhållanden (fuktighet,
temperatur, etc.) i kontrollerade eller semikontrollerade miljöer. Här skulle exempelvis cykeltestbanan
som är under utveckling vid VTI kunna användas.
Rödmålade cykelpassager är ett område som kräver extra uppmärksamhet. För att sätta fingret mer
exakt på vid vilka yttre förhållanden (temperatur, luftfuktighet, tjocklek på vatten/snöfilm, saltets
inverkan, etc.) behöver mer omfattande och kontrollerade fältstudier samt laboratoriestudier
genomföras för att uppnå mer rättvisa jämförelser. Något för väghållaren att ta ställning till är en
kartering av vilket skick (slitage/poleringsgrad) som rödmålade cykelpassager har på olika platser
inom cykelvägnätet. En annan sak att ta reda på är i vilken takt olika typer av rödmålade cykelpassager
slits under olika yttre förhållanden som typ av trafik, hastighet, inbromsning, acceleration etc.
Möjligheten att föreskriva PFT:n som standardinstrument vid friktionsmätning på gång- och cykelytor
bör utredas. I så fall behöver man också ta fram en tillhörande metodbeskrivning för mätning på såväl
barmarksförhållanden som på vinterväglag. I det ingår att bestämma lämplig längd för
medelvärdesbildning både för tolkning av mätdata så att hala partier av betydelse framträder i
mätningen, men också för föreslagen kravställning som tar hänsyn till såväl cyklisters säkerhet som till
praktiska aspekter. För friktionsmätningar av längre sträckor på gång- och cykelytor vore det även
värdefullt att utveckla en cykelburen mätmetod, som komplement till PFT:n. För att relatera de med
PFT:n uppmätta friktionstalen till nu föreskrivna metoder som RFT, behöver det göras en
valideringsstudie på hala underlag.
För att få en mer heltäckande bild av hur den med PFT:n uppmätta friktionen förhåller sig till
tillgänglig friktion för en cyklist, skulle det behövas jämförande mätningar på olika snöunderlag och
asfalt med rullgrus. Eventuellt skulle våta löv på asfalt också vara ett intressant underlag för fortsatta
jämförelser. Det är svårt att skapa repeterbara ytskikt för en sådan studie, bland annat eftersom själva
mätningen påverkar underlaget. I VTI:s däckprovningsanläggning har vi inte heller möjlighet att skapa
en snöyta eller andra lösa underlag. En forskargrupp vid NTNU i Trondheim genomför emellertid
cykeldäckstester på snöunderlag och ett utökat samarbete med dem är därför av intresse.
Medan detta projekt har fokuserat på friktion för cyklister på cykelvägar är kravställning och
rekommendationer i dagsläget desamma för gångytor. Liknande studier men med fotgängarens
perspektiv i centrum, skulle behövas för en motsvarande diskussion kring mätning och kravställning
gällande friktion på gångytor.
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Bilaga 1 – Fördjupning i cykeldäcks friktionsegenskaper
Grundläggande teori om däckfriktion
I motsats till friktionsmätning av en vägyta där man punktvis erhåller ett enda friktionstal så är
friktionen för ett däck mer komplicerad och därför ges här en kortare teoretisk genomgång. En mer
detaljerad beskrivning ges i VTI rapport 952 (Hjort & Niska, 2018).
För ett rullande hjul som vrids så att det uppstår en vinkel mellan hjulets rullriktning och fordonets
(eller mer korrekt, hjulets) färdriktning, så kommer friktionskrafter att skapas mellan väg och däck.
Friktionskraften delas normal upp i två komposanter, en longitudinell och en lateral, med avseende på
hjulets rullriktning. Normalt uppstår också ett vridmoment, benämnt återställningsmoment, vilket
strävar efter att vrida tillbaka hjulet till färdriktningen. Krafter och moment illustreras i Figur 56, där
hjulet betraktas rakt uppifrån. Hjulets vinkel mellan rullriktning och färdriktning benämns
avdriftvinkel, eller ibland slipvinkel. Det bör poängteras att avdriftvinkeln för en cykels framhjul inte
är samma sak som styrvinkeln (framhjulets vinkel i förhållande till cykelns riktning). Detta då
framhjulet vid kurvtagning har en färdriktning som skiljer sig från cykelns riktning. Avdriftvinklar är i
praktiken små, endast ett fåtal grader, vilket ställer höga krav på noggrannhet vid mätning av denna
storhet i experimentella uppställningar.
x: hjulets rullriktning

Fordonets färdriktning

y: hjulets laterala axel
α: hjulets avdriftvinkel (slipvinkel)

x

Fx: longitudinell friktionskraft, verkande i x-led

α

Fy: lateral friktionskraft, verkande i y-led
Mz: återställningsmoment

Mz

Fy

Fx

y

Figur 56. De krafter och moment som verkar på ett rullande hjul, betraktat rakt uppifrån.
De krafter som verkar på däcket från underlaget när man styr eller bromsar beskrivs enklast i form av
så kallade slipkurvor. Slip betyder glidning och benämningen kommer av att det vid både styrning och
bromsning uppstår en hastighetsskillnad mellan vägbana och däckets kontaktyta, en glidning. För ett
fritt rullande däck så antas däremot ingen glidning mellan ytorna. I Figur 57 så visas typiska
slipkurvor för ren styrning och bromsning av ett luftfyllt gummidäck (i detta fall ett personbilsdäck)
där friktionskrafterna har normerats med hjullasten. ”Ren” används här i betydelsen enbart styrning
eller bromsning. Den vänstra grafen visar den laterala friktionskraften (y-led) för olika avdriftvinklar.
En god approximation är att denna kurva är symmetrisk med avseende på positiva och negativa
vinklar. Den högra grafen visar den longitudinella friktionskraften under en inbromsning från fritt
rullande till låst hjul.
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Figur 57. Typiska slipkurvor för styrning och bromsning plottad mot normerad friktionskraft.
Slipkurvorna i Figur 57 beskriver endast ren styrning och ren bromsning. Om däcket utsätts för
samtidig styrning och bromsning förändras slipkurvorna, där bromsfriktionskrafterna dominerar på
bekostnad av de laterala friktionskrafterna. Vid låst hjul verkar friktionskrafterna helt i motsatt
färdriktning, varvid styrförmågan försvinner. Som en konsekvens av detta tappar föraren också
oundvikligen balansförmågan och faller omkull. Sker låsningen på bakaxeln kan fordonet bli instabilt
med avseende på girrotation (fordonet roterar kring sin vertikala axel). Dessa är de huvudsakliga
anledningarna till att man tagit fram låsningsfria bromsar till personbilar och lastbilar. För cyklar är
dock låsningsfria bromsar fortfarande mycket ovanliga.
Om hjulet lutas i sidled så som i Figur 58 så får hjulet en cambervinkel, γ, definierad enligt figuren.
Vid cambervinkel uppstår en lateral friktionskraft när hjulet rullar, precis som vid vanlig styrning med
avdriftvinkel. Dock är camberkrafterna per applicerad vinkel mycket små jämfört med
avdriftvinkelkraften, ungefär en faktor 20 till 40 lägre beroende på hjullast (Hjort och Niska 2018).

Figur 58. Principskiss av cambervinkel (  w ) vid lutning av ett cykelhjul. Källa: Wijlens, 2012.
Friktionen antas här vara oberoende av färdhastigheten. I verkligheten finns dock ett
hastighetsberoende, vilket varierar starkt med typ av underlag. Framförallt är det vägytans makrotextur
(våglängder mellan 0,5 och 50 mm) som påverkar friktionens hastighetsberoende.

VTI:s tidigare mätningar av cykeldäcks friktionsegenskaper på asfalt
Mätning av ett cykeldäcks friktionskrafter på asfalt har gjorts i ett flertal tester med fasta styrvinklar
vid en hastighet av 18 km/tim (Hjort & Niska, 2018). Alla dessa tester utfördes på torr asfalt där både
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asfalt, luft och däckets temperatur var 10°C. Mätningarna utfördes separat på båda asfalttyperna, men
resultaten var i princip identiska och vi gjorde därför inte någon särskiljning mellan asfalttyperna i
resultatredovisningen. Däcket som användes vid mätningarna var ett Schwalbe Citizen Active (i
storlek 37–622) vilket är ett modernt däck avsett för city- och touringcyklar. Däckets rekommenderade
lufttryck är 2,5 till 4,5 bar och de flesta mätningarna utfördes med 4,0 bars lufttryck. Testerna
genomfördes med tre olika hjullaster 250, 400 och 550N, vilket ungefär motsvarar en totalvikt (förare
+ cykel) av 50, 80 respektive 110 kg. Mätningarna var främst inriktade på små avdriftvinklar, inom
±1°, men för hjullast 400N så gjordes mätningar upp till 10° (se Figur 59). Varje mätpunkt motsvarar
ett genomsnittligt värde för hela asfaltsträckan. Det framgår av figuren att maximal friktion för detta
däck på asfalten under dessa förhållanden är ungefär 1,0. Det är dock förmodligen väldigt svårt för en
cyklist att under kontrollerade förhållande uppnå en så hög lateral friktionskraft då det skulle krävas att
cykel och cyklist har en sidolutning på 45°.

Figur 59. Torr asfalt: mätdata för ren styrning vid 400N hjullast och 4,0 bar däcktryck. Från Hjort
och Niska (2018).
Bromstester med fixt bromsslip utfördes också, genom att använda olika fixa lufttryck till den
pneumatiska bromsen. För den lättaste lasten, samt för riktigt små slipvärden, fick också bromsskivan
smörjas för att åstadkomma tillräckligt låga bromsmoment. Då antalet mätningar för varje slipkurva
blev stort, valde vi att lägga fokus på slipkurvans linjära del och därför utföra flest mätningar i
området upp till longitudinell friktionsnivå 0,5. För normallasten motsvarar detta ungefär 0,2 procent
slip. Några kompletterande mätningar vid högre slip, samt mätning med låst hjul utfördes för att
erhålla en bättre bild av den totala slipkurvan. För den högsta lasten (och även i vissa fall för
normallasten) så var det svårt att nå tillräckligt höga bromstryck för att låsning skulle inträffa.
Bromsmätningar för normalfallet 400 N visas i Figur 60. I den högra delfiguren visas delmängd av
mätningarna med regressionsanalys för bestämning av brake slip stiffness (lutningen på slipkurvan för
små slipvärden). Mätvärden i intervallet [0, 0,1 procent] slip användes för regressionen (de
rödmarkerade datapunkterna).
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Figur 60. Friktionskrafter vid rak bromsning vid 400 N hjullast och ett däcktryck på 4 bar. Från Hjort
och Niska (2018).
Syftet med dessa tester var främst att ta fram tillräckligt med mätningar för att skapa en däckmodell
som kan användas för fordonssimulering av cykel. Utöver tester med olika avdriftvinklar så gjordes
mätningar med cambervinklar upp till 5°. Utöver det normala däcktrycket 4,0 bar så testades även 3,5
och 4,5 bars däcktryck för ren styrning och ren bromsning (vid den normala hjullasten 400 N). Totalt
genomfördes 230 styrtester, 152 bromtester och 42 cambertester och resultaten beskrivs utförligt i VTI
rapport 952 (Hjort & Niska, 2018). Från dessa mätningar anser vi att en maximal lateral friktion på
ungefär 1,0 är ett lämpligt mått för ett cykeldäcks tillgängliga friktion för jämförelse med PFTmätningar på samma asfalt (se avsnitt 2.2.2 och 3.1).

VTI:s tidigare mätningar av cykeldäcks friktionsegenskaper på is
Ett däck av samma modell (Schwalbe Citizen Active, i storlek 37–622) testades också på slät is i den
första cykeldäcksstudien av Hjort och Niska (2015) tillsammans med ett antal dubbade däck. För varje
däck mättes bromsfriktion samt lateral friktionskraft vid ett vinkelsvep upp till 5° avdriftvinkel.
Mätningarna gjordes med både 0° och 10° cambervinkel. I Figur 61 visas slipkurvor för bromsning för
ett dubbfritt och ett dubbat däck. Jämfört med dubbfria däck så har de dubbade en högre generell
friktionsnivå och lyckas också bibehålla nivån avsevärt bättre vid höga slipvärden.

Figur 61. Exempel på slipkurvor för bromsning med dubbfritt cykeldäck (vänster) och fulldubbat
cykeldäck (höger) på slät is. Varje mätning upprepades tre olika dagar: dag 1 (svart), dag 2 (röd),
dag 3 (grön). Från Hjort och Niska (2015).
Mätning av lateral friktionskraft vid varierande avdriftvinkel visas för två dubbfria däck i Figur 62.
Det framgår från diagrammen att största friktionskraften för dessa däck verkar uppnås mellan 3 och 5
graders avdriftvinkel.
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Figur 62. Styrtester med två olika dubbfria cykeldäck. Avdriftvinkel (blå) samt normerad lateral
friktionskraft för tre upprepade mättillfällen (svart, röd, grön). Från Hjort och Niska (2015).
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