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Förord  

Denna rapport är mitt examensarbete samt den slutliga delen i Samhällsbyggnad programmet 

på Luleå tekniska universitetet. Denna rapport är skriven av Saiera Domlatzhanova under 

vårtermin år 2019. 

Jag vill tacka för all inspiration, råd, stöd, kunskap samt respons som jag har fått från min 

handledare Virgilio Perez samt hela RST avdelning på Ramböll, handledare Johan Casselgren 

och Camilla Lindmark på Luleå tekniska universitet.  
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Sammanfattning 

Ramböll RST avdelning arbetar med vägdrift. Ramböll fick ett uppdrag från Trafikverket som 

heter Leveransuppföljning. I kontraktet ingick kontroller på olika driftområden och 

dokumentering av brister på vägar.  Beroende på vägklass fick driftområden flera krav för 

friktion på vägar under vintertid. Ramböll RST köpte en friktionsmätare, ViaFriction från Norge 

som kördes i Norrbotten på olika driftområden och mätte friktion på väg E4.  

ViaFriction vinter med två mäthjul är helt en ny friktionsmätare på Ramböll. I Norrbotten 

testkördes ViaFriction för första gången den 26:e januari 2019. ViaFriction är kvalitetssäkrad 

via CEN/TS 15901–14 (2016) 

I detta examensarbete framkommer det fakta om vad friktion är.  Vad ViaFriction är och hur 

den fungerar den och vilka specifikationer den har. I rapporten utreds vilka skillnader som 

finns mellan vänster och höger hjul samt skillnaden mellan körfält 1 och 2.  

Det har tidigare funnits svårigheter med att dokumentera rätt mätningar, för att alla tidigare 

resultat varit angivna i medelvärde. Med denna utredning som gjordes under examensarbete 

har det framkommit att höger och vänster hjul ger relativt olika värden och att de skiljer sig 

från varandra.  Dessutom plogas/sköts körfält 1 och körfält 2 inte lika utan körfält 2 har mer 

snö än körfält 1. 

Resultatet av examensarbetet visar att höger och vänster hjul måste dokumenteras i varsin 

flik för att kunna ge en bättre översikt över friktionen på vägar och hur de skötts.   
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1 Inledning 
Ramböll RST avdelning arbetar med vägdrift. Ramböll fick ett uppdrag från Trafikverket som 

heter Leveransuppföljning. I kontraktet ingick kontroller på olika driftområden och 

dokumentering av brister på vägar.  Beroende på vägklass fick driftområden flera krav för 

friktion på vägar under vintertid. Ramböll RST köpte friktionsmätaren ViaFriction från Norge 

som kördes i Norrbotten på olika driftområden och mätte friktion på väg E4. 

Friktionen är väldig viktig i vardagen för att allt ska fungera ordentligt samt för att minska 

olyckor. Friktion bör mätas för att undvika halka på vägarna. För att kunna mäta friktionen rätt 

bör standardkrav efterföljas. 

Trafikverket (2018) beskriver att: ”Standardkravet säger att de föreskrivna friktionstal inte får 

underskridas och beskriven ojämnhetsnivå inte gå över vid uppehållsväder samt när 

åtgärdstiden efter nederbörd har gått ut. Det betyder att förebyggande åtgärder måste 

genomföras”. 

Kraven som ställdes från Trafikverket gällande vinterväghållningsåtgärder vägklass 1–3 

sammanfattades på tre diagram i figurer 1–3 nedan. Diagrammen skapades för att få bättre 

och lättare översikt över de olika kraven. 

Nedan finns olika vägklass axeldiagram enligt figurer 1,2,3 som visar olika åtgärdstid, friktion, 

nederbörd, tid o.s.v. De är uppdelade i olika snöfallsalternativ som är mer än 1cm och mindre 

än 1cm. Varje snöfall i detta diagram startar från samma tid och slutar vid olika tids punkter. 

Standardkravet för alla snöfall är samma 15timmar. För varje vägklass finns olika åtgärdstider 

för t.ex. klass1 2 timmars åtgärdstid enligt figur1, klass2 3timmar enligt figur2, klass3 4 timmar 

enligt figur3. Detta gäller efter nederbörden löpt ut. Efter åtgärdstiden gäller friktion på 0,25. 

Om snödjupet är mer än 1cm då finns inga krav för friktion. Däremot om snödjup är mindre 

än 1cm då kravet för friktion är 0,3. Snöfall nr4 (brun) nederbörd löpts ut efter 15timmar då 

finns åtgärdstid för vägklass1 2timmar, detta innebär att efter åtgärdstiden börjar kravet gälla 

för is- och snöfritt.   

När vägytetemperaturen ökar ska standardkraven angående för det varmare 

temperaturintervallet vara uppfyllda senast 15timmar efter att en temperaturgräns gått ut. 

Efter detta gäller krav is- och snöfritt.  
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Figur 1 Vägklass 1 4 olika snöfall och dess åtgärder (exempel) 

 

Figur 2 Vägklass 2 4 olika snöfall och dess åtgärder (exempel) 
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Figur 3 Vägklass 3 4 olika snöfall och dess åtgärder (exempel)  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att översiktligt jämföra olika hjulmätningar av vinterfriktion på väg 

E4, jämföra mellan Körfält 1 och Körfält 2 om resultatet skiljer sig från varandra och granska 

om det är nödvändigt att mäta med tvåhjulsmätare. Med hjälp av mätresultatet granska om 

det är nödvändig att rapportera/dokumentera mätning för båda hjulen enskilt.   

1.2 Frågeställningar  

• Vilka differenser finns mellan höger och vänster hjul både för Körfält 1 och Körfält 2?  

• Vilka skillnader finns mellan Körfält 1 och Körfält 2? 

  



5 
 

1.3 Teori 

1.3.1 Friktion 

Andresen & Wambold (1999) beskriver att friktionen är en kraft som arbetar emot den 

befintliga rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. Detta förekommer genom 

ojämnheter och adhesion mellan ytor. Huvudmekanismer för bromsning av glidfriktion. 

Mekanismerna för bromsglidfriktion är en sammansättning av tre huvudelement: 

• Adhesion 

• Hysteres 

• Skjuva (slitage)  

Adhesion: ytorna binder i varandra via molekylära bildningar. Friktion/glidningsmotstånd 

uppkommer med hur ytan på materialet är skapat. Nedan i figur 4 visas dessa mekanismer i 

däckytans gränssnitt. Skjuva är endast angiven för ett icke-styvt ytmaterial (Andresen & 

Wambold, 1999). 

 

Figur 4 En spräng vy av ett däckytans gränssnitt 

Andresen & Wambold (1999) beskriver att bromssläppkraften, FB, kan ses som en summa av 

tre terminologier: 

FB = FAdhesion + FHysteres + FSkjuva 

Vidare beskriver författarna att yttextur påverkar alla tre mekanismerna. Vidhäftningskraften 

är proportionell mot den verkliga arean för vidhäftning mellan däck och ytenheter. Hysteres 

är kraften som genereras inom det avböjande och viskoelastiska däcket och är en funktion av 

hastighet. Skjuvkraften är proportionell mot den utvecklade arean av skjuvning. I allmänhet är 

adhesion relaterad till mikrostruktur medan hysteres huvudsakligen är relaterad till mikro 

textur. För våta gångbanor faller adhesion med ökad hastighet medan hysteresen ökar med 

hastighet, så att över 90 km/h har mikro textur visat sig uppgå till över 90 % av friktionen. Vid 

vinterfriktion på snö och is är föreningens skjuvhållfasthet en begränsande faktor (Andresen 

& Wambold, 1999). 

Andresen & Wambold (1999) förklarar de tre teoretiska provkompositionerna med stora 

påverkan på bromssläpp. I figur 5 nedan typiska sammansättningar av 

bromssläppfriktionsmekanismerna för två olika ytor som interagerar med samma däck. 

Cirkeldiagrammet till vänster demonstrerar en styv yta som är torr, endast trottoar. 
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Cirkeldiagrammet i mitten demonstrerar en våt trottoar. Cirkeldiagrammet till höger 

demonstrerar ett icke-styvt ytmaterial. 

 

Figur 5 Tre teoretiska provkompositioner med stora influenser på bromsslip 
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1.3.2 ViaFriction vinter  

Detta arbete handlar om en friktionsmätare, ViaFriction med två hjul. Tidigare har det funnits 

en enhjulsfriktionsmätare, ViaFriction den mätte friktionen med bara ett hjul på ett hjulspår 

som visas nedan i figur 6. I detta arbete representeras tvåhjulsfriktionsmätning och dess 

värde. För att undersöka om kriterierna är tillförlitliga kommer det färdiga 

friktionsmätningsresultat av fältarbetet att testas.  

 

Figur 6 Illustration av en och två hjuls friktionsmätare 

 

 

Figur 7 bild på ViaFriction tvåhjulssystem friktionsmätning 

ViaTech (2016) beskriver att ViaFriction är en exklusiv friktionsmätare som mäter friktion på 

väg ytan samt uppfyller alla globala standarder. ViaFriction presenterar stabila mätresultat 

under olika förhållanden och upprätthåller sin kalibrering över tid. Det finns två upplagor av 

ViaFriction- en vinterfriktionsmätare och en helårsmätare. 

ViaFriction jämfördes med andra friktionsmätare på marknaden och grundliga tester visade 

att ViaFriction har överlägsna egenskaper. Patentskydd användes för både mättekniken och 

den mekaniska konstruktionen. För att garantera kvaliteten på mätningar och mätresultat, 

använder ViaFriction ett standardiserat mät hjul av typen Trelleborg Unitester 520, 4.00–8.6 

PR (ViaTech, 2016). 
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1.3.2.1 Mätnings Egenskaper 

För att ge ett konstant tryck på mäthjulet mot väg ytan används ViaFrictions 

upphängningssystem som är optimerat för att garantera stabilitet, sliphastighet och under 

mätningen används en elektrisk broms med snabb responstid. Detta resulterar i repeterbara 

samt stabila mätresultat på ojämn väg (ViaTech, 2016). 

1.3.2.2 Flexibel monteringslösning 

Enligt ViaTech (2016) kan ViaFriction med hjälp av en elektrisk lyftmekanism monteras direkt 

på fordonet eller på en efterföljande vagn. Lyftmekanismen styrs lätt med omkopplare 

tillgänglig för operatören, som höjer/sänker mäthjulet. Lösningen grundad av ett hängsmycke 

vagnen tar bort bristen av bil specifik installation och anpassning. Friktionsmätaren kan 

monteras på alla typer av fordon och därför krävs endast körkortklass B eftersom släpvagnen 

är relativt lätt. 

1.3.2.3 Underhåll 

Viafriction är anpassad för en hård norsk miljö med extrem kyla och dåliga vägar som är både 

saltade och ojämna, så den kommer att kunna användas under lång tid. ViaFriction är 

utformad av högkvalitativa material och komponenter som garanterar låga 

underhållskostnader och stabil drift. Slit delar kan enkelt bytas ut utan specialverktyg 

(ViaTech, 2016).  

1.3.2.4 Lätt att använda 

I ViaTech (2016) beskriver att ViaFricrion är lättanvänd, med hjälp av en bärbardator som är 

tryckkänslig med ljus skärm där tecken och text är lätta att se i dagsljus. Mätaren ändrar 

vägarna automatiskt. Kalibreringsvikter samt kalibrering/harmonisering specialverktyg 

behövs inte.  

1.3.2.5 Dokumentation 

Mätresultaten kan skickas trådlöst med hjälp av VTSweb från fordonet till beslutsfattaren och 

man kan undersöka resultaten med hjälp av Microsoft Excel eller ViaPlot. Dessutom är det 

möjligt att se resultatet i realtid. I förhållande till handlingsgränsen längs vägen, kan 

webapplikationen ge en visuell överblick över friktionsnivån. Dokumentation av underhållet 

eller vägtillståndet kombineras ofta med friktionsmätning. ViaPhotoLite är det digitala 

fotosystemet med särskilt behörig för applikationen ViaPhotoLite som uppfyller Bitillsynens 

HSE-krav för fri demonstration (ViaTech, 2016). 

1.3.2.6 ViaFriction användarupplevelser. Vintermätningar  

Farstad (2018) beskriver i hans presentation att: 

• Samtliga system som säljs i Norge sedan 2007 är fortfarande i bruk. 

• Över 100 system säljs för vintermätning 

• Mest stöd kan göras med fjärrkontroll 

• Servicetekniker reser till kunden samt löser problem 

• Det finns handböcker som gör det möjligt för kunden att utföra enkla reparationer 
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• Programvaran har ett omfattande självtest 

• Vissa kunder mäter mycket, mer än 25 000 km/år 

• Friktionsenheten har visat sig fungera bra även vid dåliga förhållanden (salt, sand, 

stötar på vägar orsakade av kedjor). 

• De viktigaste supportområdena är Windows PC och internetanslutning. 

1.3.2.7 Tekniska data 

I den tekniska data beskriver ViaTech (2016) att: 

• Fysiska mål för friktionsvagn 

- Mått: H = 830, L = 2030, B = 1790 mm 

- Vikt: 180 kg 

• Utsläpp 

- Utsläppsprocenten kan ställas fritt från 1 % till 75 %, typiskt 20 % 

• ViaFriction kan exportera mätdata till 

- ViaPlot analysverktyg 

- Microsoft Excel 

- Anpassade lagringsformat 

- WEB-server 

• Mäthastigheter 

- Vägversion: 20 - 95 km/h 

- Flygplatsversion: 30 - 120 km/h 

• Alternativ: 

ViaFriction kan kombineras med följande produkter från ViaTech AS: 

- ViaPhotoLite, digitalt fotosystem 

- ViaPhoto, digitalt fotosystem 

- Automatiskt byte av väg 

- Övervakningsläge (som tillåter att börja mätning vid en fördefinierad friktionsnivå) 

- Luft/luftfuktighet/daggpunkts temperaturmätare 

- Temperaturmätare för väg 

- GPS 

Webapplikation som kan kopplas till trafiktrafikcentralen (VTS) 
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1.4 Metod/arbetssätt 

I detta arbete användes olika dokument som bifogades i referenser. 

Intervjuer med Rambölls medarbetare inklusive handledare. Kontaktade två medarbetare från 

företaget som tillverkade ViaFriction. 

Kontinuerlig kontakt och möten har skett både med handledare från Ramböll samt handledare 

från LTU. 

Resultat från mätningar som rapporterats till Ramböll RST användes för att utföra beräkningar 

från olika mätningar. 

För att utföra beräkningar skapades diagram på Microsoft Excel samt diagram som visar 

olikheterna mellan hjulen. 
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2 Resultat 
För detta examensarbete utfördes flera olika friktionsmätningar från tvåhjuls ViaFriction 

friktionsmätare på väg E4 mellan datumen: 2019-02-14 till 2019-03-02. Mätningarna 

utfördes på vägbanan som hade både mer snö och mindre snö på hjulspåren samt på Körfält 

1 och Körfält 2. Sträckorna varierade i längd på de olika driftområdena.  

Utrustning ViaFriction redovisar rapporten med färgglada grafer och karta se figur 8. 

Resultatet från friktionsmätningar redovisas i Bilagor med olika diagram både från ViaFriction 

och eget diagram från Excel, dessutom bilder som var tagna på fältet under mätningen.  

 

Figur 6 Ett exempel på ViaFriction Rapport 

Alla diagram för detta arbete genomfördes med hjälp av tidigare mätningar samt Microsoft 

Excel. All data från ViaFriction exporterades till Excel, därefter plockades den viktigaste och 

nödvändiga datan ut.  Sedan skapades olika diagram för att underlätta för läsaren att förstå 

hur resultatet från mätningar går till samt se skillnaden mellan höger och vänster hjulspår. 

Nedan finns flera diagram från olika mätningar. Diagrammen innehåller Friktion, Meter 

(längd), ovanpå mätningsnummer, riktning, körfält, dessutom friktionen från höger (röd) och 

vänster (blå) hjul samt medelvärde (grön). Under diagrammet finns bilder från 

mättningspunkter samt mätningsresultat.  

2.1 Jämförande resultat från snötäckt vägbana. 

2.1.1 Skillnaden mellan körfält 1 och 2. 

I figur 10 och figur 12 kan man se tydliga skillnader mellan Körfält 1 och 2. Körfält 1 är plogat 

och vägen är snöfri, Körfält 2 däremot är oplogat har snö på vägbanan.  Friktionen på Körfält 

1 är medelvärde 0,34 (V=0,30 H=0,37) och Körfält 2 är medelvärde 0,32 (V=0,29 H=0,35) enligt 

figur 9 och figur 11. Resultatet visar att Körfält 1 har bättre friktion än Körfält 2 med 0,02 



12 
 

enheter detta motsvarar ca 6%. I figur 9 och 11 kan man tydligt se skillnaden mellan höger och 

vänster hjulspår, i grafen kan man se att friktionen ligger bättre på höger hjulspår. Den röda 

linjen i grafen visar den högra hjulspår som ligger lite högre än vänster hjulspår som är blå färg 

i grafen. Det innebär att höger hjulspår har bättre friktion än vänster hjul. Detta motsvarar att 

i Körfält 1 Höger hjulspårfriktion är bättre än Vänster hjulspår på ca 19%. I Körfält 2 Höger 

hjulspårfriktion är bättre än Vänster hjulspår på ca 17%. 

 

Figur 7 Mätresultat Körfält 1 

 

Figur 8 Bilder från fält samt diagram från programmet i fält (körfält 1) 

 

Figur 9 Mätresultat Körfält 2 
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Figur 10 Bilder från fält samt diagram från programmet i fält (körfält 2) 

2.1.2 Skillnaden mellan höger och vänster hjulspår Körfält 1 

Enligt mätningen i figur 13 är medelvärdet på friktion är 0,38. Vänster hjulspår har friktion på 

0,37 och Höger hjulspår 0,39. Detta innebär att höger hjulspår har bättre friktion på 0,02 

enheter detta motsvarar ca. 5%.  

 

Figur 11 Mätresultat Körfält 1 

 

Figur 12 Bilder från fält samt diagram från programmet i fält (körfält 1) 

2.1.3 Skillnaden mellan höger och vänster hjulspår Körfält 2 

Enligt mätningen i figur 15 är medelvärdet på friktion 0,30. Vänster hjul har friktion på 0,29 

och Höger hjul 0,31. Detta innebär att höger hjul har bättre friktion på 0,02 enheter, detta 

motsvarar ca 6,5%. 
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Figur 13 Mätresultat Körfält 2 

 

2.2 Jämförande resultat från mindre snötäckt vägbana. 

2.2.1 Skillnaden mellan körfält 1 och 2. 

I figur 17 och figur 19 kan man se tydliga skillnader mellan Körfält 1 och 2. Körfält 1 är plogat 

och vägen är snöfri, körfält 2 däremot är oplogad har snö på vägbanan.  Friktionen på Körfält 

1 har ett medelvärde på 0,27 (V=0,28 H=0,27) och Körfält 2 har ett medelvärde på 0,31 (V=0,25 

H=0,38) som visas i figurer 16 och 18. Trots att körfält 1 är snöfritt visar resultatet att friktionen 

är lägre än körfält 2. Skillnaden mellan Körfält 1 och Körfält 2 blir att, körfält 1 är sämre i 

friktion på 0,04 enheter än körfält 2, detta motsvarar ca 13%. 

I figur 16 Körfält 2 kan man tydlig se skillnaden mellan höger och vänster hjulspår, i grafen 

redovisas resultatet som visar att friktionen ligger bättre på höger hjulspår än vänster hjulspår.  

Höger hjulspår har en friktion på 0,38 och vänster hjulspår på 0,25 vilket är betydlig lägre på 

0,13 enheter detta motsvarar ca 34%.  

I figur 18 Körfält 1 friktionen är mer jämnfördelat, höger hjulspårs friktion ligger på 0,27 och 

vänster hjulspårs friktion ligger på 0,28. I det här fallet vänster hjulspår har lite bättre friktion 

än höger hjulspår på 0,01 enheter detta motsvarar ca 3,6%.   
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Figur 14 Mätresultat Körfält 2 

 

Figur 15 Bilder från fält samt diagram från programmet i fält (körfält 2) 

 

Figur 16 Mätresultat Körfält 1 
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Figur 17 Bilder från fält samt diagram från programmet i fält (körfält 1) 

2.2.2 Skillnaden mellan höger och vänster hjulspår Körfält 1 

Mätningen enligt figur 20 är medelvärde på friktion 0,30. Vänster hjul har friktion på 0,31 och 

Höger hjul 0,28. Detta innebär att vänster hjul har bättre friktion på 0,03 enheter, det 

motsvarar ca 9,7%. 

 

Figur 18 Mätresultat Körfält 1 

 

Figur 19 Bilder från fält samt diagram från programmet i fält 

2.2.3 Skillnaden mellan höger och vänster hjulspår Körfält 2 

Mätningen enligt figur 22 är medelvärde på friktion 0,31. Vänster hjul har friktion på 0,28 och 

Höger hjul 0,34. Detta innebär att höger hjul har bättre friktion på 0,06 enheter, det motsvarar 

ca. 17,6 %.  
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Figur 20 Mätresultat Körfält 2 

 

Figur 21 Bilder från fält samt diagram från programmet i fält (körfält 2) 

 

2.3 Jämförelse av alla data från höger och vänster hjulspår 

Alla data från tidigare körmätningar höger och vänster hjulspår sammanställdes för att 

jämföra och bedöma vilket hjulspår har bättre friktion. Beräkning visade att vänster hjulspår 

har bättre friktion än höger hjulspår. Vänster hjulspårs friktion är 25,7% bättre än höger 

hjulspår.  

 

Nedan i figur 24 illustreras skillnaden mellan höger och vänster hjulspår. Vänster hjulspårs 

resultat börjar från vänstra sida till mitten och höger hjulspårs resultat börjar från högra sidan 

till mitten. 
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Figur 24 Skillnaden mellan höger och vänster hjulspår 

 

2.4 Jämförelse av alla data från Körfält 1 och Körfält 2  

Alla data från tidigare körmätningar Körfält 1 och Körfält 2 sammanställdes för att jämföra och 

bedöma vilket körfält har bättre friktion. Beräkning visade att Körfält 1 har bättre friktion. 

Medelvärdet friktionen från alla mätningar för Körfält 1 0,38 och för Körfält 2 0,31. Detta 

innebär att Körfält 1 är bättre i friktion på ca. 18,5% än Körfält 2. 

Nedan i figur 25 illustreras skillnaden mellan körfält 1 som är blå färg och körfält 2 som är röd 

färg. Enligt figur 25 kan man se tydliga skillnaden mellan körfält 1 och 2. 



19 
 

 

Figur 25 Skillnaden mellan Körfält 1 och 2 
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3 Diskussion och Slutsatser 
Resultatet från ViaFriction för höger och vänster hjulspår är olika. I vissa resultat är höger hjuls 

friktion lägre än vänster eller i vissa fall tvärtom. Systemet beräknar både medeltalet på 

resultatet och skilda resultat för både höger och vänster hjulspår. 

För att få bättre resultat gemfördes ytterligare beräkning där alla data från höger och vänster 

hjulspår sammanställdes. Detsamma gjordes med körfält 1 och 2, två olika körfält gemfördes.  

Enligt alla data som valdes ut för detta examensarbete så blev resultatet oväntad. Resultatet 

visar att körfält 1 har bättre friktion än körfält 2. Dessutom mätningen visade att höger och 

vänster hjulspår har olika friktion. När alla data jämfördes så blev resultatet att höger hjulspår 

har sämre friktion än vänster hjulspår. 

Enligt resultatet kan man konstatera att det är nödvändigt att mäta skild höger och vänster 

hjulspår. Därför att resultatet från bägge hjulspår är olika samt friktions data skiljer åt varandra 

ganska mycket.  För att få bättre överblick för friktion på vägar skall friktionen dokumenteras 

enskild för höger och vänster hjulspår. 

I resultatet visas att körfält 1 har bättre friktion än körfält 2. Åtgärder som skulle vara relevanta 

i detta fall är att underhålla körfält 2 bättre igenom att salta och ploga snön i tid.  
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