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Sammanfattning 

 
På Martinsons Träbroar i Kroksjön utanför Skellefteå tillverkas broar av trä utformade och 

konstruerade utifrån de krav satta från beställaren. Martinsons har arbetat med att konstruera 

träbroar sedan 1920. Olika broar konstrueras och många utav dem utformade med ett slitlager 

av trä. Slitlagret är det översta lagret på farbanan och den yta där all transport över bron skall 

ske. Beställare av broar med slitlager i trä har anmärkt på att broarna upplevs hala under vissa 

väderförhållanden. Detta på vintern när det fryser is på träet men även under sommaren har 

träet under fuktiga förhållanden visat sig bli halt. Leverantören Martinsons har idag ingen 

framtagen åtgärd att rekommendera till kunden som de med ett visst underlag kan säga 

fungera. Utom möjligen att grusa eller att sanda bron. 

 

Detta examensarbete undersöker vilka olika halkåtgärder marknaden erbjuder samt eventuella 

egna lösningar att åtgärda halkan med. Olika lösningar jämförs med varandra och undersöks. 

De undersökta aspekterna är miljöpåverkan, kostnad och effektivitet. Effektiviteten utgörs 

utifrån hur enkel och beständig samt hur bra en lösning stoppar halkan. För att stoppa halkan 

krävs åtgärder och dessa åtgärder kostar. Ett avvägande görs mellan framförallt effektivitet 

och pris. Detta för att kunna mynna ut i en så bra lösning som möjligt. Arbetet utförs i 

samarbete med Martinsons Träbroar. 

 

Efter att de olika halkåtgärderna jämförts med varandra i en första utredning väljs fyra olika 

varianter för att användas i en andra utredning. Denna andra utredning är djupare i och med 

att den innefattar och berör fler aspekter än den första. Lämpliga åtgärder efter detta 

genomgår ett praktiskt test. Detta test mynnar ut i att två slutgiltiga metoder kan 

rekommenderas för kunden, där en av dessa går att utföra på en bro i fält.  

 

Resultatet från utredningarna och testen är att två olika former av limmat grus kan användas. 

Ett grövre samt en mindre grovt grus, och dessa utförs på slitplanken i form av två raka ränder 

per bräda. Dessa båda åtgärder skall under rätt temperatur vara möjliga att applicera i fält. 

Limmet i åtgärden kräver en temperatur över noll grader Celsius för att kunna härda. 

  



II 
 

 

Abstract 

Martinsons Träbroar in Kroksjön outside of Skellefteå manufactures wooden bridges, 

designed and constructed based on the customer's requirements. Martinsons has worked with 

and produced wooden bridges since 1920, many of them produced with a wearing course 

made of wood. The wearing course is the surface where all movement across the bridge will 

appear. Customers have complaint that the wearing course in wood are perceived slippery 

during certain weather conditions, both during winter when ice appear on the wood, but also 

during the summer when the wood during humid conditions has proved to be slippery. 

Martinsons as a supplier has currently no developed method to recommend to the customers, 

besides the possibility to sand the bridge. 
 

This exam paper will explore different methods against slippery bridges on the market and 

own fictitious solutions to solve the problem with. The difference between the various 

solutions will be investigated and later compared to each other. The parts that will be 

examined are the environmental impact, cost and effectiveness.  The effectiveness consists of 

the simplicity and resistance, and how good a solution stops the slip. To stop slipperiness it 

will require several measures and these measures will have a cost. An adjustment will be 

made primarily between efficiency and price. This will lead to the best possible solution. The 

work is done in collaboration with Martinsons Träbroar. 
 

After all the methods have been compared to one another there will be only four different 

solutions left. These selected methods will later be tested on a test bridge. The tests will result 

in two final methods and one of these methods has to be able to perform on a bridge in field. 

This test will result in a recommendation of two methods. One of these methods has to be able 

to perform on a bridge in field. 
 

The conclusion, after examination, is that two different forms of measure sixteen will be 

recommended. One of the measures with coarser and the other one with less rough gravel, and 

these will be executed in two straight lines on each brim. These two methods will be applied 

on a bridge in field, at the right temperature. 
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Förord 
Examensarbetet är det avslutande momentet i utbildningen till Högskoleingenjör i 

Byggteknik på Umeå Universitet. Arbetet är gjort i samarbete med Martinsons träbroar åt 

Martinsons träbroar.  

Jag hoppas att rapporten kan vara till nytta för företaget Martinsons och att mina idéer och 

slutsatser kommer att användas när de efter att broarna testats ett år ska utvärdera resultatet 

och fastslå vilka åtgärder de skall använda. Den kunskap jag fått av att göra detta arbete har 

gjort att jag skulle vilja jobba mer med olika konstruktionsjobb. Ett arbete där det undersöks 

och testas olika konstruktioner och där det är bra och uppskattas att komma med egna idéer. 

Jag vill rekommendera andra att våga sig på att jobba med olika konstruktioner och att de 

alltid ska våga komma med egna idéer.  

Ett stort tack till Peter Jacobsson, han har varit en mycket bra och öppen handledare. Han har 

gett mig mycket eget ansvar och uppgifter att fatta egna beslut. Fixat mig ett eget kontor på 

Martinsons i Kroksjön där jag har kunnat sitta och jobba under projektets gång. Han har fixat 

dator och övrigt material att använda till projektet. Jag vill även tacka alla arbetare på kontoret 

i Kroksjön för allt trevligt sällskap och ett gott mottagande under hela projektets gång. 

 

Umeå, maj 2015 

Rasmus Larsson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att ett samhälle ska kunna utvecklas och fungera bra krävs transport av varor, människor 

och tjänster. För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs goda förutsättningar för 

infrastrukturen. En infrastruktur bestående av bland annat broar. Dessa både för biltrafik men 

även för gång respektive cykeltrafik.  

 

Martinsons träbroar är en del i den stora koncernen Martinsons. Martinsons Träbroar är själva 

med och leder utvecklingen av träförädling i landet. De är bland annat branschledande inom 

konstruktionslösningar på den nya generationen träbroar. Martinsons träbroar har lyckats med 

att kunna erbjuda kunderna träbroar med mer fördelar än broar i stål eller betong inom flera 

områden. Detta genom hög prefabriceringsgrad och den genomgående kvalitetssäkringen av 

byggprodukter. 

 

Martinson träbroars byggprodukter påverkas inte av yttre omständigheter genom att 

monteringen sker i torr fabriksmiljö. Broarna byggs i trä och kan på så viss utformas med 

förhållandevis låg vikt. Med en låg vikt och goda egenskaper mot väder och vind så innehar 

en träbro många fördelar. En fördel träbroarna inte innehar i dagsläget är åtgärder mot halka. 

Martinsons har tillverkat många broar och av dessa består en del utav träfarbana. Alltså ett 

slitlager av trä. Dessa har haft problem med att de upplevs hala vid vissa förhållanden. För att 

kunna utvecklas ännu mer mot dess konkurrenter är alla steg värdefulla i utvecklingen och att 

kunna erbjuda en åtgärd mot halkan är en. 

 

1.2 Problembeskrivning 
Martinsons träbroar utformar och tillverkar broar med en bärande konstruktion utav trä. Dessa 

broar har olika konstruktion beroende på vilka spännvidder det råder samt vilket syfte bron 

ska användas till. Broarna kan utformas med olika farbanor och de broar utformade med 

farbana i trä är i huvudsak balkbroar och fackverksbroar. I huvudsak kan de flesta broar vid 

behov utformas till största del trä men i trafik och andra miljöer med hög nötning brukar en 

mer motståndskraftig farbana användas. Dessa mer slitstarka farbanor består vanligtvis av 

asfalt eller grus.  

 

Broar med både en bärande konstruktion utav trä samt ett slitlager eller farbana i trä har visat 

sig innebära en risk för användare av bron. Olika byggherrar har återkopplat till leverantören 

och påpekat att halkan på dessa broar har blivit ett återkommande problem. Problemen 

uppkommer på sommaren och även under vintern. På sommaren kan det både under regniga 

samt under fuktiga förhållanden bildas en tunn hinna på träplanken. Denna hinna är likt ett 

slem i utseendet och kan i sin tur göra ytan på planken hala. På vintern kan fruset vatten bilda 

en ishinna på träet och detta i kombination med snö kan göra farbanan väldigt hal. Även om 

det snöröjs kan broarna vara hala och broar med farbana i trä kan dessutom vara svåra att 

hyvla på grund av slitaget denna metod medför. Följderna av dessa halkproblem är att 
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kunderna inte vågar beställa dessa broar på grund av att de kan vara farliga och svåra att 

hantera. För att undvika detta problem skulle Martinsons kunna rekommendera olika åtgärder 

kunderna skulle använda mot halkan under både sommar och vinter. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppdraget är att ta fram en skyddsåtgärd mot halka för broar med farbana i trä. 

Detta för att produkten i slutändan ska kunna bli bättre och säkrare. Broar med slitlager i trä 

ska kunna anpassas för både isiga och fuktiga förhållanden och få ett bredare 

användningsområde och detta kan senare bidra till ökad försäljning. Leverantören skall kunna 

erbjuda kunden en bättre och mer anpassningsbar produkt. Dessa broar skall fungera i alla 

klimat. 

1.4 Mål 
Målet med arbetet är att leverantören ska få två åtgärder mot halka och att kunna 

rekommendera dessa två metoder av halkbekämpningsåtgärder för broar med träfarbana åt 

kunden. Det skall även fungera att använda den ena av dessa två lösningarna på en bro i fält. 

Alltså på en redan befintlig bro. Detta ska bidra till att kunna erbjuda kunderna en säkrare och 

därmed bättre produkt. 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningarna kommer i projektet att vara att ta fram fyra till sex lösningar och värdera 

dessa vidare för att sedan mynna ut i ett val av två metoder. Alltså en avgränsning på antalet 

lösningar det eftersträvas i projektet. Detta eftersom arbetet skulle bli orimligt stort om alla 

metoder på marknaden skulle testas och undersökas. En annan avgränsning kommer att ske på 

utförandet av provrampen. Provrampen är en testramp som arbetarna skall använda innan 

jobbet varje morgon. Rampen upprättas för att Martinsons ska kunna undersöka hur de olika 

åtgärderna fungerar utomhus under alla årstider. Rampen ska endast byggas i detta 

examensarbete om tid finns och eftersom rampen ska testas under ett år och att detta sträcker 

sig längre än projektets längd kan inte rampen utvärderas i detta examensarbete.  
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2. Teori 

2.1 Träbroar 
Trä och sten var de mest använda materialet vid byggandet av broar förr i tiden. Redan på 

tidigt 1000-tal börjades det bygga broar utav trä. I trakter med mycket skog var trä det 

enklaste valet och det var där det hela startade. De mindre antalet stenbroar byggda under 

denna tid var relativt enkla och utförda med relativt små spännvidder [1]. För träbroarna 

började det hela med olika omkullfallna träd och bildandet av passager över vattendrag och 

sänkor. Stockar började användas mer till att korsa hinder i terrängen och när metoderna blev 

allt bättre och broarna började övergå från bruksobjekt till rena byggnadsprojekt så var 

utvecklingen enorm. Utvecklingen fortsatte och olika konstnärliga och hantverksmässiga 

aspekter blev allt viktigare. Även olika tekniska framsteg gjordes och konstruktörerna insåg 

att trä var ett bra och mångsidigt material med stor utbredning och tillgänglighet i hela landet. 

I och med den tekniska utvecklingen så har dock trä och andra naturmaterial i allt större 

utsträckning bytts ut mot betong och stål [2].  

 

Sett över hela världen så har träbroar förekommit för flera tusen år sedan och användarna och 

byggarna av broarna var främst Kineser, Greker och Perser. Romarna använde sig 

framgångsrikt av deras väl utvecklade byggnadskonstruktioner och även de gjorde många 

olika konstruktioner i trä. Varav många i form av broar. Romarna byggde träbroar för att 

snabbt kunna ta sig över olika vattendrag och detta var en del i deras krigsstrategi och flera 

bland annat Julius Caesar använde sig utav detta. Romarna visade med enkla medel hur det 

gick till att utnyttja träets egenskaper till att bygga broar [3]. Senare insåg konstruktörerna att 

det inte gick att bygga med träet under vattnet och få det att hålla över en längre tid. För att 

kunna bygga över längre spännvidder utan att träet skulle vara i direktkontakt med vattnet 

användes pelare i sten istället för pålar och uthackade träbågar eller sprängverk för att hålla 

upp konstruktionen. Användningen av bropelare i sten tillät längre avstånd mellan pelarna än 

pålningen och för att båtar skulle kunna passera under gjordes broarna högre.  

 

Olika typer av broar utvecklades fram till 1800-talet och däribland de vanliga båg- och 

fackverksbroarna. Det utvecklades även en åtgärd mot regnvattnet och detta i form av att tak 

byggdes ovanpå bron. Massiva järnvägsbroar byggdes under 1800-talet i Nordamerika och 

dessa bestod främst utav fackverkskonstruktioner i trä. När tekniken senare blev bättre byttes 

de flera hundra kilometerna utav trä ut mot stål och senare även till betong. Inte bara USA 

använder sig utav träbroar utan i Mellaneuropa finns tradition av att bygga broar i trä. I 

Schweiz finns exempelvis fler än 200 bevarade träbroar och många av dessa är byggda redan 

under medeltiden. Anledningen till att dessa broar överlever under lång tid är att de vårdas 

noga och är byggda med tak. År 1333 byggdes Kapellbrücke i Lüzern och denna bro utgjorde 

en del av befästningen i staden. Denna bro är den äldsta i sitt slag och används än idag nästan 

700 år senare för gångtrafik [4]. 

Den avgörande faktorn för att trä försvann mer från marknaden och ansågs sämre var att de 

inte kunde mäta sig med stål och betong när det gällde spännvidder. Under 1900-talet gjordes 

stora framsteg för träet. Utvecklingen av limträ gjorde att större balkar kunde tillverkas och 
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detta medförde att längre spännvidder kunde åstadkommas. I Kanada gjorde en ny teknik med 

tvärspända plattrambroar att broar i trä kunde ta tyngre vägtrafik. Nedan visar figur 2.1.1 en 

bild på infästningen på en tvärspänd platta och figur 2.1.2 visar en tvärspänd platta. 

 

Figur 2.1.1- Bild på infästningen för en tvärspänd platta. Från fabriken på Martinsons Träbroar i Kroksjön, 

foto: Rasmus Larsson. 
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Figur 2.1.2- Bild på en tvärspänd platta av limträ. Från fabriken på Martinsons Träbroar i Kroksjön, foto: 

Rasmus Larsson 

 

Det finns tre typer av dessa tvärspända brokonstruktioner. Dessa är plattbroar, lådbalksbroar 

och T-balksbroar. Plattbroar utgörs av träbalkar på högkant som spänts samman i 

tvärriktningen med stålstag[5]. Lådbalkbroar görs genom att flera stående balkliv 

sammanfogas med liggande limträbalkar och detta limmas och spänns med spänntag för att 

hålla ihop[6]. T-balksbroar är lik lådbalksbron uppbyggd av stående balkliv sammanfogat 

med liggande limträ och konstruktionen formar T-balkens tvärsnitt. T-balken limmas och 

spänns med spännstag för att uppnå hög hållfasthet [7].  Upptäckten av dessa nya utvecklade 

konstruktioner har gjort att träet kan konkurrera med broar av betong i en annan utsträckning 

än tidigare[8]. Dessa plattbroar används idag i stor utsträckning världen över. 
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På 1990-talet gjordes en gemensam satsning på utveckling av träbrobyggandet och detta med 

den nya tekniken för tvärspända plattor. Finland var då ledande med överlägset flest broar i 

trä och detta bestående av både nya och gamla broar. De hade bland annat de moderna 

balkbroarna av limträ. I Sverige och Norge fanns små och enkla träbroar samt ett antal äldre 

bevarade broar. Utvecklingen har tagit stor fart och efter att under en lång tid inte byggts så 

har träbroar återigen blivit vanliga i Sverige och Norge. Vägverket införde 1994 en teknisk 

beskrivning på broar i trä. Vilket endast funnits på stål- och betongbroar tidigare [19]. Det 

första var för gångbroar och cykelbroar. Idag finns det även tekniska beskrivningar för 

vägbroar i trä.  Trafikverket har i och med det idag tekniska krav på broar i trä. Detta på 

samma sett som det finns krav för broar utav stål, aluminium och betong. Detta har lett till en 

ökning av träbroarnas utbredning i landet och detta var en förutsättning för att träbroar skulle 

slå igenom i denna takt. 

 

Broar kan indelas på olika sätt och detta utifrån vad den skall användas till samt var den skall 

användas. Det ena är efter typen av huvudbärverk och bland dessa utförs träbroar idag i form 

av hängbroar, bågbroar och balkbroar. Det avgörande i valet av huvudbärverk är vilka 

spännvidder som råder och beroende på vilken plats bron skall placeras på utformas en hög- 

eller en låg bro[9]. 

2.2 Sveriges äldsta träbro 
Den äldsta träbron i Sverige är Lejonströmsbron i Skellefteå [10]. År 1735 beslutades det i 

Skellefteå tingslag att en bro över Lejonström skulle byggas. Bron stod klar två år senare 

1937 och var 267 m lång och uppbyggd på 10 stycken stenkistor. Under senare halvan av 

1700-talet förstördes bron av isgång och vårfloder. Detta ledde till att bron byggdes upp på 

nytt och denna gång med 12 stycken stenkistor. De största spannen på bron förseddes med 

hängverk för att hålla bättre.  Bron har efter detta renoverats i omgångar och 1929-1930 så 

ersattes fem spann på brons södra del av en jordbank. Detta gör att bron idag endast sträcker 

sig över 218 m. Nedan i figur 2.2.1 visas en bild på bron och hur den ser ut idag. 
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Figur 2.2.1- Bilden visar lejonströmsbron i Skellefteå. Bilden är tagen från den södra sidan älven. Från 

Sunnanå sidan. (18) 

2.3 Sveriges längsta träbro 
Sveriges idag längsta träbro är den i Umeå som sträcker sig mellan Gimonäs och Strömpilen 

[11]. Denna bro är byggd 2006 och gjord av företaget Martinsons Träbroar på uppdrag av 

NCC. Bron sträcker sig över E12:an och Botniabanans järnvägsspår.  Med sina 230 m är 

denna plattbro idag den längsta i sitt slag. Bron består utav 450 kubikmeter limträ och väger 

sammanlagt 235 ton. Med en bredd på 4 meter och en max vikt på 12 ton ska även olika 

renhållningsfordon kunna färdas på denna gång- och cykelbro. Bron hålls uppe av 

Comwoodpelare där det inte är någon risk för påkörning. Dessa ihåliga pelare har utvecklats 

av Martinsons för att bättre tåla fukt. Konstruktionen i övrigt är en plattbro med betong pelare 

där påkörningsrisk förekommer [12]. Nedan i figur 2.3.1 visas bron med sin fulla längd. 

 

 

Figur 2.3.1- Bild på Strömpilenbron Sveriges idag längsta träbro. Från Komatsu parkeringen Strömpilen 

Umeå,                        

foto: Rasmus Larsson. 

 

2.4 Halka 
Upp emot 50 000 fotgängare söker varje år vård på grund av halkrelaterade skador [13]. 

Halka finns i vardagen och är svår att bli av med. Halkan uppkommer på många olika sätt. 

Vardaglig halka uppkommer vanligtvis när vatten i form av regn eller fukt fryser på grund av 

låga temperaturer.  Det bildas en ishinna på marken där friktionen är låg. Även vatten i 

kombination med släta underlag kan leda till halka. Dessa material är mätta och suger inte upp 

vattnet. Vattnet lägger sig på ytan och ger upphov till låg friktion.  

Det alla dessa sätt har gemensamt är att underlaget oavsett slag eller ursprung är hala och det 

är svårt att vara stilla och det glider när viktfördelningen är ojämn. Friktionen är namnet på 
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problemet och detta finns vid all form av halka. I vardagen används inte ordet friktion när det 

är isigt och halt ute. Fenomenet nämns inte, utan det är isen som gör det halt och den sägs då 

utgöra fenomenet halka. Det tittas inte på anledningen till att isen är halkig. Varför det är svårt 

att hålla balansen på isen och hålla fötterna på samma ställe utan att de glider iväg. 

Vardaglig halka uppkommer vanligtvis när vatten i form av regn eller fukt fryser på grund av 

låga temperaturer.  Det bildas en ishinna på marken och där är friktionen låg och halkrisken är 

stor. 

2.5 Friktion 
Med friktion menas hur stort motstånd två ytor har när dessa gnids mot varandra. Med ett 

annat ord gnidningsmotstånd [14]. Material med ojämna ytor, tillexempel betong ger mer 

friktion än en yta med is. Detta visar på att det inte är lika halkigt på betongen med mycket 

friktion. Det vill säga att mer kraft håller fast ytorna mot varandra. Isen har däremot mindre 

friktion och därmed en mindre fasthållande kraft mellan ytorna. För att förklara detta på ett 

enkelt sätt kan det förklaras med att en skrovlig yta har små utstickande delar och dessa delar 

hakar fast i små fördjupningar på den andra.  För att dessa ska dras isär krävs det extra stor 

kraft. Detta motsvarar högre friktion. 

 

Om det istället betraktas på den molekylära nivån vid friktion så uppkommer andra krafter. 

Krafter i form av elektromagnetiska krafter. De elektromagnetiska krafterna uppkommer när 

två kroppar har kontakt med varandra och atomerna i dessa håller sig fast i varandra. För att 

flytta föremålet krävs en kraft för att överkomma den friktion som håller fast kroppen.  

Dessa krafter mellan atomerna verkar i motsatt riktning mot rörelsen och detta gör att det går 

tungt att flytta ett stillastående föremål. Det är på det här sättet rörelseenergi blir till värme 

och detta utnyttjas bland annat i tändstickor. De elektromagnetiska krafterna påverkar och har 

stor påverkan på hur stor friktionen blir. Större ytor kan tänkas inneha fler atomer och dessa 

håller sig fast i varandra och då fås lite mer elektromagnetiska krafter. Friktionen fungerar 

inte på detta sätt och detta går att förklara på ett enkelt viss. Eftersom normalkraften per 

ytenhet blir hälften så stor när ytan dubblas. Alltså förblir friktionen den samma. Skillnaden i 

friktion mellan de olika material går att se hur de olika materialens atomer och tillhörande 

elektronmolnen påverkar varandra olika beroende på ämne. Med detta menas att de olika 

atomerna inte alltid glider utan kan hoppa eller skutta fram.  Det finns både statisk- och 

dynamisk friktion. Statisk friktion kan beskrivas med att det krävs en kraft för att få någonting 

att röra sig. Den dynamiska friktionen uppkommer och ska motverkas för att hålla en kropp i 

rörelse. 

 

Dagens samhälle är beroende av friktion. Det krävs friktion för att maskinerna ska fungera. I 

tillexempel bilen så behövs smörjning för att minska friktionen i motorn och gummi med hög 

friktion på däcken för att överföra motorns kraft till vägen utan att få för mycket spill av 

motorns kraft. 

Vid en inbromsning med bilen kan både statisk och dynamisk friktion förekomma. En 

inbromsning innebär att färdhastigheten på bilen är lite större än rotationshastigheten på 

däcken. Vid en lätt inbromsning töjs delar av gummit ut och de icke glidande delarna av 

gummit gör att det uppkommer statisk friktion. Däremot vid den del av gummit där det börjar 
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glida mot kontaktytan uppkommer det dynamisk friktion. Ett annat exempel är bergsklättrare 

som utnyttjar friktionen när de använder gummisulor på skorna och gnider in händerna med 

krita. Dessa båda åtgärder är för att få största möjliga friktion det är möjligt på händer och 

fötter[20].  

 

Fenomenet friktion har förekommit sedan långt tillbaka och redan 1699 formulerade 

Leonardo da Vincis sina teorier om friktion[15]. Han formulerade två friktionslagar. Den 

första säger att friktionskraften är direkt proportionell mot pålagd last och den andra säger att 

friktionskraften är oberoende av kontaktytans storlek. Senare år 1781 formulerade Sharles-

Augustin de Coulomb ytterligare en tredje teori. Denna tredje teori sa att den dynamiska 

friktionskraften är oberoende av hastighet endast vid torr friktion utan smörjmedel [16]. Torr 

friktion är en benämning för en slags friktion och innebär friktion mellan två fasta föremål. 

Detta skiljs i sin tur från viskös friktion. Viskös friktion är friktionskraften mellan vätskor 

eller gaser. 

 

För att beräkna friktion där ett material påverkas av en normalkraft används sambandet nedan 

i Ekvation 1. Där 𝜇 är friktionskoefficienten. Friktionskoefficienten fås vanligen från en tabell 

där den finns given för varje material [17]. Tabellernas värde är framtaget genom olika 

experiment. För att kunna beräkna vinklar kan olika triometriska formler användas för sinus, 

cosinus och tangens. Nedan finns det i Ekvation 2 en formel för hur en vinkel räknas ut med 

hjälp av sinus samt utifrån givna mått. Det går att räkna ut krafterna i y respektive x led och 

formlerna för detta beskrivs nedan i Ekvation 3 och i Ekvation 4. När friktionen mellan två 

ytor blir så hög att de börjar glida mot varandra går det att räkna ut friktionen med hjälp av 

Ekvation 5. Ekvation 5 visar att friktionskraften är lika stark som motverkande kraft vid den 

tidpunkt ytorna börjar glida. Oavsett storlek på motverkande kraft kan friktionen innan ytorna 

rör sig räknas fram genom Ekvation 6. 

 

𝐹 = 𝜇 ∗ 𝑁 

   

      Ekvation 1 

 

sin−1
𝑀𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡

𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎𝑛
= 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛(𝛼) 

      Ekvation 2 

 

𝐹𝑛 = 𝐹𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos 𝛼 

      Ekvation 3 
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𝐹𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin 𝛼 

      Ekvation 4 

 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin 𝛼 = 𝜇 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos 𝛼 

      Ekvation 5 

 

𝐹𝑓𝑟 = 𝜇 ∗ 𝐹𝑛 

      Ekvation 6 
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3. Metod 
Den första delen av arbetet bestod av att skaffa mer kunskap om alla olika åtgärder mot halka. 

För att kunna kartlägga alla olika metoder på marknaden inleddes detta arbete med en 

litteraturstudie på dessa. Alla metoder studerades noga och för att kunna bedöma och 

undersöka de mest intressanta metoderna gjordes ett dokument med dessa. I detta dokument 

fick varje metod ett individuellt nummer. Även egna lösningar togs med i detta dokument. 

Dessa egna lösningar skissades fram eller gjordes med inspiration från redan använda 

liknande lösningar. Detta dokument innehållande grundläggande information skulle vara till 

hjälp vid en senare motivation vid en betygsättning i kommande utredningar. All information 

om dessa åtgärder är tagna från nätet eller via telefon- eller mailkontakt med företagen. Detta 

dokument finns i bilaga A. 

 

För att kunna göra en betygsättning och på så vis kunna bedöma alla olika åtgärder och 

jämföra dessa mot varandra utformades kriterier för olika betyg. Dessa kriterier baseras på 

alla krav satta på produkten.  Färdigheter till nytta för Martinsons tas i beaktning och leder till 

ett högre betyg. Kriterierna för både utredning ett och för utredning två finns i bilaga B. 

Motivation med kommentarer till varje betyg på var och en av alla åtgärder finns i bilaga C. 

3.1 Första utredningen 
Första utredning i detta arbete beaktade de tre viktigaste aspekterna satta från Martinssons och 

dessa var pris, livslängd och montageeffektivitet. Denna första utredning fungerade så att alla 

metoder i dokumentet med information om dessa, finns med i undersökningen. Varje aspekt 

bedöms utifrån en betygsskala från noll till max tre. Efter genomförande av denna utredning 

kunde metoderna utvärderas var för sig och på detta sätt framgick det vilka metoder som 

lämpar sig bäst utifrån behoven satta från Martinsons. Denna utredning finns i bilaga D. 

Metoderna med högst intresse värderades vidare på och övriga kunde därmed uteslutas. Under 

denna vidare värdering kunde ytterligare vissa åtgärder uteslutas på grund av olika brister. 

Detta resulterade i att ett antal leverantörer kontaktades och några av dessa skickade prover att 

kunna testa. 

3.2 Andra utredningen 

Utifrån de satta kriterierna och i samråd med handledare på Martinsons väljs fyra metoder ut 

för att genomgå ytterligare en utredning. Denna efterföljande utredning beaktar fler aspekter 

än den första och för att lättare kunna skilja metoderna från varandra görs nya betygskriterier. 

Dessa nya kriterier görs även med en ny och högre betygsskala. Den nya skalan ligger på noll 

till max fem och denna skala varierar mellan de olika aspekterna. Detta för att vissa viktiga 

aspekter ska väga tyngre än andra. Den andra utredningen finns i bilaga E. Utredning beaktar 

fler aspekter än den första och hela åtta aspekter beaktas med olika krav. Dessa aspekter är 

pris, lämplighet för applicering på våta/kalla ytor, funktion på bro utomhus med skaderisk, 

beständighet och livslängd, montageeffektivitet, miljö, funktion med nivå på halkskydd och 

robusthet. Betygsättningen på denna utredning ligger på noll till fem på alla aspekter utom för 

miljö. Miljö har betygsättningen noll och ett. Motivationer till betygsättningen finns i 

kommentarer och betygsättning under den andra utredningen i bilaga C. 
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I den andra utredningen ingår fyra olika åtgärder. Ett dokument med mer information om 

dessa fyra åtgärder utformas. Detta fördjupande dokument innehåller utelämnad information 

från dokumentet i bilaga A. Samt även placering i både den första och den andra utredningen. 

Denna utredning tar även med fler fördelar och nackdelar än tidigare utredning samt 

innehåller fler kommentarer. Detta fördjupande dokument med utredning för dessa fyra 

åtgärder finns i bilaga G. 

Den andra utredningens genomförande visar att två metoder kan värderas vidare och även 

testas. Dessa två metoder tillsammans med två till hade det beställts prover på. De två andra 

metoderna med för lågt betyg testas även dem och detta för att kunna jämföra resultatet av 

dessa med de aktuella metoderna. För att båda metoderna med lågt betyg har goda egenskaper 

mot halka. 

3.3 Experiment 1 
Det första experimentet gjort i detta arbete var för att kontrollera vilket spårdjup slitplanken 

med det limmade gruset ska inneha. Detta experiment görs genom att tre olika plank med tre 

olika spårdjup görs. Dessa frästes i en bordsfräs och djupen gjordes på 2, 4 och 8 mm. I 

spåren läggs ett tvåkomponentslim efter att det blandats i tre minuter. Därefter sprids ett tjockt 

lager grus på. Detta skall härda i åtta timmar innan överflödigt grus ska soppas bort. Alltså det 

grus som inte fastnar i limmet. Efter att gruset sopats bort går det att urskilja vilket spårdjup 

denna åtgärd kräver för att fungera. Stenarna ska sticka upp från planket för att hjälpa mot 

halka och detta är den enda beaktade aspekten i detta experiment. Åtgärden med det optimala 

djupet utifrån denna aspekt används sedan i det andra testet. För att undersöka hur mycket 

stenarna sticker upp för de olika spårdjupen mättas hur högt det limmade gruset blivit och 

detta jämförs med aktuellt spårdjup för varje spår.  Detta vissas nedan i figur 3.3.1  där det går 

att se hur mättningen görs. 
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Figur 3.3.1- Denna bild visar resultatet vid limning i 8 millimeters spår och måttet a visar den aktuella 

höjden på gruset med detta spårdjup. Måttet b visar hur högt upp gruset skulle måsta vara för att detta 

djup på spåret skulle fungera. Från fabriken på Martinsons Träbroar i Kroksjön med egna linjer insatta, 

foto: Rasmus Larsson. 

 

3.4 Experiment 2 
Det andra testet går ut på att kolla friktionen på de olika halkskyddsåtgärderna. En testramp i 

form av en skiva med två underliggande reglar sätts på en vägg och under detta sätts ett 

grövre plank. Det grövre planket sticker fram i underkant och på denna fästs ett gångjärn på 

den ena änden. Gångjärnet skall sedan hålla fast den ena änden på plankan med en 

halkskyddsåtgärd på. Detta för att plankan med halkskyddet på ska kunna gå att vinkla uppåt. 

Det andra testet visas i figur 3.4.1 samt i 3.4.2 nedan.  

a 

b 
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Figur 3.4.1- Skiss på experiment 2 
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Figur 3.4.2- Denna bild visar hur testanordningen utan testplank och testkloss ser ut. . Från fabriken på 

Martinsons Träbroar i Kroksjön, foto: Rasmus Larsson. 

 

 Själva testet består av att en kloss sätts på brädan på den sidan utan gångjärn och att denna 

sida på brädan sedan lyfts uppåt tills det att klossen börjar röra på sig. Där klossen börjar röra 

på sig görs ett märke på skivan. Detta märke är till att mätta avståndet i y-led och utifrån detta 

tillsammans med testplankornas längd kan en vinkel räknas fram. Se ekvation 2. Utifrån 

vinkeln mellan den liggande brädan och den upprättade brädan kan den rådande friktionen 

beräknas fram vid det ställe där klossen börjar glida ned för brädan. Detta med hjälp av 

ekvation 3, 4, 5 och 6. Från Ekvation 3 kan normalkraften och krafter i y-led beräknas. 

Ekvation 4 räknar fram kraften i x-led och Ekvation 5 används för att räkna ut 

friktionskoefficienten. I Ekvation 6 sätts både Normalkraften och friktionskoefficienten in för 
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att beräkna den rådande friktionen.   Testklossen skall vara utformad med en gummiduk på 

den ena sidan för att kunna symbolisera en sko. Testerna gjordes både på sidan med gummi 

och på den med enbart trä. Testen gjordes sex gånger för gummi och sex gånger för träet och 

dessa båda på varje halkskyddsåtgärd.  Utifrån värdet på friktionen kan de olika lösningarna 

jämföras med varandra. Experimentet genomförs på två åtgärder från andra utredningen samt 

två andra med för dåliga betyg för att värderas vidare på. Dessa används i experimentet på 

grund av deras goda egenskaper att motverka halka och för att kunna användas vid en 

jämförelse med övriga i experimentet.  Åtgärd sexton med limmat grus testas i fyra olika 

utföranden. I två olika grovlekar på gruset samt i spår med två olika bredder. Bredderna på 

spåren gjordes på 10 respektive 15 millimeter. Dessa båda bredder syns nedan i figur 

3.3. Åtgärd två och fem testas endast i ett utförande och detta är i två ränder per bräda.  
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Figur 3.3- Denna bild visar de båda bredderna på spåren. Båda i 2 millimeters spårdjup.  Från fabriken på 

Martinsons Träbroar i Kroksjön, foto: Rasmus Larsson. 

 

 

Allt använt material under projektet har Martinsons ståt för. Materialen till att skriva i form av 

dator, skrivblock, arbetsmail, tillgång till kontor, tillgång till eget schema i Martinssons 

databas och olika mallar till exempelvis projektplanen. Till det första testet användes åtta 

impregnerade plank på 45x175 mm och alla 1200 mm långa. I sex av dessa frästes det spår på 

2, 4 och 8 mm. Tre stycken med bredden 20 mm per spår och tre stycken med bredden 15 

(mm) per spår. Båda bredderna görs med alla olika djup. Två av brädorna lämnas utan spår 

för att kunna behandlas på hela ytan. Till detta test används även limmet VDW 780. Detta lim 
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är ett tvåkomponents lim. Två olika grussorter används och dessa är 0,75 -1,4 mm samt 2-3 

mm. 

 

Till det andra experimentet används ytterligare två stycken 45x175x 1200 (mm). Den ena 

beläggs med halkskyddstejp och den andra med en grov halkskyddslist i stål. 

Halkskyddstejpen fästes med klistret på dess undersida och stållisten fästes med skruv. Till 

testrampen behövs det två 45x45 reglar och en 45x220 samt en fullstor plywood skiva. Till att 

fästa testplanken används ett gångjärn samt sex skruvar. Arbetet med att skruva fast planken 

görs med en skruvdragare. Till mätning och märkning av olika mått används en måttstock och 

en tuschpenna. 
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4. Resultat 
I projektet har olika mål sats upp och för att projektet skall mynna ut i att dessa mål uppfylls 

har det utifrån genomförandekraven gjorts två utredningar och två tester/experiment. Nedan 

beskrivs alla dessa delars resultat var för sig. 

4.1 Första utredningen 
I den första utredningen undersöktes alla åtgärder detta arbete omfattat och denna första 

utredning har resulterat i att många metoder kunnat uteslutas och andra värderas vidare på. 

Alla metoder det värderas vidare på och med höga poäng är de skrivna i fet stil i diagrammet 

nedan.  I resultatet sticker två åtgärder ut och har högre poäng än övriga och av dessa utesluts 

den ena på grund av olika anledningar. Detta finns motiverat i extra kommentarer i första 

utredningen i kommentarer och betygsättning i bilaga C. Detta gör att åtgärden med limmat 

grus sticker ut mer än övriga. I extra kommentarer i bilaga C finns kommentarer till de 

uteslutna metoderna med höga betyg och motivering till varför de valdes att inte värderas 

vidare på. Det slutgiltiga resultatet från första utredningen är att halkskyddstejp, limmat grus, 

infräst stållist och fräst spår med löst grus går vidare för att värderas mer på. Resultatet med 

poäng för varje metod finns beskrivet nedan i tabell 1 och denna tabell är hämtat från bilaga 

D. Vilka åtgärder det slutligen väljs att värderas vidare på beskrivs nedan i tabell 2. 
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Tabell 1- Denna Tabell visar resultatet efter första utredningen. Tabellen är hämtad från bilaga D.  

 

 

 

 

Tabell 2- Denna Tabell visar vilka metoder den första utredningen resulterar i och vilka det ska värderas 

vidare på samt vilken åtgärd numren står för. Tabellen är hämtad från bilaga D och namnen från bilaga A.  

 

 

 

 



21 
 

4.2 Andra utredningen 
I den andra utredningen utreds metoder med favoritskap och högt betyg från den första 

utredningen. Denna andra utredning resulterade i att två åtgärder sticker ut från de andra och 

av dessa två innehar den ene ett högre betyg. Limmat grus innehar det högsta betyget i denna 

utredning och halkskyddstejpen det näst högsta. Detta innebär att limmat grus är vad denna 

andra utredning resulterar i. Resultatet med poäng finns beskrivet i tabell 3 för alla fyra 

åtgärderna och denna tabell är hämtat från bilaga D. Vilka åtgärder det väljs att gå vidare med 

och utföra testerna på visas nedan i tabell 4. 

 

 

 

 

Tabell 3- Denna Tabell visar resultatet efter andra utredningen. Tabellen är hämtad från bilaga D 

 

Tabell 4- Denna Tabell visar vilka metoder denna utredning resulterar i samt vilka åtgärder numren står 

för. Tabellen är hämtad från bilaga D och namnen från bilaga A.  

 

 

4.3 Experiment 1 
För att kunna använda limmat grus i en lösning med spårprofil krävs att spårdjupet på planken 

testas och detta har gjorts i experiment 1. Detta experiment resulterade i att det spårdjup där 

stenarna stack upp var på två millimeter. Mättningen avgjordes med hjälp av fingrarna och en 

planka. Detta resulterade i att ett spårdjup på två millimeter skall användas i spåren. I detta 

experiment kontrollerades även att limmet till åtgärden fungerade att använda i lokalerna. 

Resultatet av detta var att limmet kunde användas i fabriken med vissa restriktioner om plats 

med ventilation och skydd. Lämpligtvis utförs denna åtgärd i måleriet i fabriken för att uppnå 

detta. Nedan i figur 4.3.1, 4.3.2 och 4.3.3 visas resultatet av alla tre djupen på spåren. 
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Figur 4.3.1- Denna bild visar resultatet vid limning i 2 millimeters spår. Från fabriken på Martinsons 

Träbroar i Kroksjön, foto: Rasmus Larsson. 
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Figur 4.3.2- Denna bild visar resultatet vid limning i 4 millimeters spår. Från fabriken på Martinsons 

Träbroar i Kroksjön, foto: Rasmus Larsson. 
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Figur 4.3.3- Denna bild visar resultatet vid limning i 8 millimeters spår. Från fabriken på Martinsons 

Träbroar i Kroksjön, foto: Rasmus Larsson. 

 

 

4.4 Experiment 2 
Resultatet i experiment 2 visar hur hög friktion dessa olika halkåtgärder har. Resultatet visar 

att åtgärd sexton med limmat grus innehar den högsta friktionen oavsett vilken testkloss det 

används. Högst friktion uppkom för utföranden med spår. De olika spårbredderna visar i stort 

sett på samma friktion. Det uppkom mer friktion på klossen med gummibeklädd undersida än 

för den i enbart trä. För åtgärd sexton med limmat grus för den mindre grovkorniga ytan var 

friktionen lägre än för den med grovkorniga ytan. Detta resulterar i att limmat grus utförd i 
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spår med en testkloss i gummi ger den största friktionen. Nedan i tabell 5 visas resultatet med 

friktionen för testklossen med gummi och i tabell 6 för testklossen i trä. Den framräknade 

friktionen för alla testade åtgärder och för båda testklossarna finns i bilaga F. Resultaten för 

limmat grus i olika utföranden kan ses nedan i figur 4.4.1 i spår, 4.4.2 på hela ytan med det 

grövre gruset och i figur 4.4.3 där det mindre grova gruset använts på hela ytan. 

 

Tabell 5- Denna Tabell visar vilken friktion de olika åtgärderna fått med testklossen i gummi. Tabellen är 

hämtad från bilaga F.  

 

 

Tabell 6- Denna Tabell visar vilken friktion de olika åtgärderna fått med testklossen i trä. Tabellen är 

hämtad från bilaga F.  
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Figur 4.4.1- Denna bild visar åtgärd sexton med limmat grus utförd i spår med det grövre gruset. Spåren 

utförda i 2 millimeters spårdjup. Från fabriken på Martinsons Träbroar i Kroksjön, foto: Rasmus Larsson. 
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Figur 4.4.2- Denna bild visar åtgärd sexton med limmat grus utförd med grovt grus på hela ytan.  Från 

fabriken på Martinsons Träbroar i Kroksjön, foto: Rasmus Larsson. 



28 
 

 

Figur 4.4.3- Denna bild visar åtgärd sexton med limmat grus utförd med det mindre grova gruset.  Från 

fabriken på Martinsons Träbroar i Kroksjön, foto: Rasmus Larsson. 
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5. Diskussion  
I litteraturstudien var det svårt att redan från början kunna välja ut lämpliga åtgärder. Därför 

togs alla möjliga lösningar med från början. I utredningen för alla åtgärder får alla åtgärder ett 

nummer och detta nummer har satts eftersom åtgärderna hittats och anledningen till att varje 

åtgärd fick ett nummer var för att det skulle bli lättare att nämna de olika åtgärderna. Detta vid 

både utredningar och i texter.  

 

Informationen om produkterna var begränsad och för att kunna få fram mer togs kontakt med 

företagen. Många av företagen tog detta arbete på allvar och gav ut mycket användbar 

information. Medans andra inte såg potential i arbetet och inte var villiga att samarbeta på 

samma vis. Detta har gjort att vissa produkter har fått mindre information i det skriftliga 

dokumentet om alla åtgärder. Produkter har då fått ett lägre betyg senare i den första 

utredningen. Detta måste inte betyda att produkten i sig är sämre än de andra utan det beror på 

att produkten blir säkrare och billigare att använda för Martinsons. Produkten blir säkrare för 

att den är testad av leverantören och billigare när inte dessa test måste utföras av Martinsons 

och dessutom innebär detta mindre ansvar från företagets sida. Mindre ansvar i form av 

garantier och brister i kvalitén hos varan. 

 

I dokumentet i bilaga A finns inte bara marknadens erbjudanden på halkåtgärder med utan jag 

har även tagit fram några egna alternativ. Dessa egna alternativ får en lägre betygsättning av 

den anledningen att de inte är testade eller används i dagsläget. Detta gör att de egna 

åtgärderna inte finns med högt upp i någon av utredningarna. Två stycken av dessa egna 

lösningar är liknande lösningar redan existerande på marknaden och den ena av dessa två 

valdes att göras test på i form av ett sidospår på åtgärd sexton med limmat grus. Åtgärd sexton 

är limmat grus på hela plankor och samma lim och grus används till det egna alternativet 

``limmat grus i spår``. Detta var en bra kombination i form av att limmet och gruset kom från 

en leverantör och eftersom deras produkt används fås garantier och ett visst ansvar från deras 

sida. Nackdelen med detta är att företaget tar betalt för detta och det blir på detta vis dyrare. 

 

Den första utredningen gjordes utifrån betygskriterier framtagna av mig och baseras på kraven 

ställda från Martinsons sida. Dessa krav innebar egentligen att arbetet ska vara enkelt att 

utföra och samtidigt vara billigt och effektivt.  

 

I den andra utredningen där fler aspekter beaktas valde jag att göra en högre skala på 

betygsystemet och detta för att större skillnad mellan de olika åtgärderna skulle uppkomma. 

Kriterierna för den andra utredningen är liknande de för den första och skillnaden är bara att 

det lagts till fler steg för att nå det högsta betyget.  

 

Anledningen till att ett fördjupande dokument gjordes var för att Martinsons skulle få mer 

information om de aktuella åtgärderna. Det första testet genomfördes för att jag skulle kunna 

se vilket spårdjup det behövdes vid användning av limmat grus i spår. Denna information 

fanns inte från leverantören och därför behövde det göras. Den informationen leverantören 

kunde ge var att åtgärden fungerade i spår. Denne kunde inte svara på vilket djup på spåret vi 

skulle använda för att detta inte var testat från deras sida. Att det inte var testat gjorde att det 
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uppkom mer jobb än väntat att ta fram aktuellt spår djup. Vilket gjorde att det dröjde innan 

det andra testet kunde genomföras. Första testet landade i att ett spår på två millimeter är 

fördelaktigast. Detta är bra för att det blir mindre material bortfräst från planket och det gör att 

hållfastheten är bättre samtidigt som arbetet med slitage på utrustning och arbetet blir lägre. 

Vid själva limningen framgick det att det var svårt att limma och bara få limmet ner i spåret 

utan att det skulle fastna på kanterna. För att senare kunna komma från det problemet skulle 

jag rekommendera att en ställning i form av maskering görs. Den lättaste åtgärden hade varit 

att maskera med tejp men detta skulle resultera i mycket jobb vilket skulle leda till höga 

kostnader. Ställningen skulle motsvara detta men skulle inte vara tidskrävande när denne bara 

lyfts mellan brädorna. Det faktum att limmet fastnade på kanterna och ytorna kring spåret 

gjorde inte något i detta test för det gick fortfarande att se vilket det lämpligaste och bästa 

djupet var och detta på grund av att spåren gjorts så breda att de limmade gruset på kanterna 

till spåret inte gick ända in i mitten. Det gick då fortfarande att avläsa hur testet gått om det 

mättades på mitten av spåret. 

 

Detta resulterade i att ett spår på två millimeter skall användas och anledningen till detta bör 

vara för att skydda gruset från att belastas från sidorna och på detta vis kunna få en längre 

livslängd. Eftersom gruset inte sticker upp från ytan lika mycket kan mer belastning ovanifrån 

förekomma men detta kan även göra att effekten på halkskyddet minskar. Den avgörande 

faktorn kommer i detta fall att avgöras på arbetskostnaderna för att utföra spåret eller att inte 

göra ett spår alls. Frågan är om arbetskostnaderna för att göra ett spår och limma i detta med 

precision är dyrare än att limma och grusa hela ytan. Eventuellt att själva spåret fräses av 

andra delar på Martinsons där bättre utrustning finns och kan bidra till lägre priser. Detta bör 

räknas på men har inte beaktats i detta examensarbete. Slutsatsen från detta test är att om spår 

skall användas skall de utformas med djup på två millimeter och detta är gjort på det grövre 

gruset med en grovlek på 2-3 mm. Skulle Martinssons ändra sig och välja det mindre grova 

gruset på 1,3–1,4 mm bör ett nytt test genomföras. Anledningen till att detta diskuteras är att 

det grövre gruset är så grovt att utan handskar kan lätt skärsår uppkomma. Detta är 

naturligtvis något Martinssons vill komma ifrån och andra sidan har det grova gruset god 

beständighet mot halka. Balansgång mellan bra kornighet och för vass kornighet är hårfin och 

kommer troligtvis att avgöras beroende på användningsområde och från fall till fall. Detta på 

grund av säkerhetsrisken med ett alltför vasst underlag. Skall en industri med truckar och 

arbetare använda en bro med halkskydd kanske det grövre gruset är ett bättre val och till en 

gångbro i en stad där barn, inlinesåkare och cyklister färdas kanske den mindre grova är ett 

bättre alternativ. 

 

Till det andra testet var det till en början svårt att hitta en lämplig labb att kunna testa 

friktionen med. Från handledare på universitetet fick jag tips om att kontrollera med E-nav 

SIS Svenska Standard där det finns olika standarder för att kontrollera bland annat olika 

experiment. Där sökte jag på friktion men jag hade inte tillgång till hela dokumentet. Det 

visade sig att universitetet enbart har tillgång till vissa delar av dessa standarder. På grund av 

detta uteslöts detta alternativ. Jag hade ett minne av en labb jag gjort på gymnasiet och jag 

lyckades hitta en liknande. Denna labb innehöll både figur på hur labben skulle utföras samt 

formler för hur friktionen skulle räknas fram. För att effektivisera och kunna utföra labben 
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snabbt i fält hade jag förberett alla formler i ett Excel dokument där det bara var att sätta in 

värdena. Gångjärnet som sattes på ena sidan av testanordningen var ganska glappt och skevt 

men eftersom samma användes till alla metoder så har dessa fått samma förutsättningar och 

bör därför kunna jämföras utan problem. Olika felkällor i detta experiment är bland annat den 

mekaniska friktionen. Denna uppkommer genom att träet eller gummit hakar i ett gruskorn 

eller något annat uppstickande från ytan. Detta fel kan undvikas genom att experimentet 

genomförs sex gånger per åtgärd och då minskas chansen att klossen ska haka fast. En annan 

felkälla och då på det limmade gruset är att en del gruskorn inte fastnat fast riktigt till en 

början. För att undvika detta problem skulle testet kunna genomföras efter att brädan använts 

ett tag. På detta sett nöts det lösa gruset bort och det kvarvarande gruset efter detta sitter kvar 

skall enligt leverantör kunna göra det i tio år. Experimentet gjordes på två olika frästa 

spårbredder och dessa två blev svåra att skilja från varandra eftersom limningen fastnade 

mycket på kanterna. Båda bredderna kan ses och jämföras nedan i figur 5.2 och denna figur är 

tagen från experiment 2.  
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Figur 5.2- Denna bild visar de båda bredderna på spåren. Båda i 2 millimeters spårdjup och 

måttsättningen skall visa att spårens bredd är tillsynes identiska.  Från fabriken på Martinsons Träbroar i 

Kroksjön med egna linjer insatta,                      

foto: Rasmus Larsson. 

 

  

Jämnheten mellan dessa olika bredder ledde till att dessa fick jämna resultat i experimentet 

och genom att titta på planken var det omöjligt att säga vilket de breddare respektive smalare 

spåret var. Därför kan det inte dras några slutsatser om vilken den bästa spårbredden är utifrån 

detta experiment. Avläsningen när klossen började röra sig var svår att utföra med hög 

precision och är en felkälla. Detta är lika för alla åtgärder och därmed inga problem i denna 

undersökning. Det kan också uppkomma skillnader om detta experiments resultat i form av 

framräknad friktion skulle jämföras med andra liknande experiments framräknade 

friktionskrafter. Att jämföra med andra experiment har aldrig varit anledningen till att detta 

a a 
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experiment genomfördes.  Anledningen till detta experiment i det här arbetet har varit för att 

kunna jämföra dessa olika halkskyddsåtgärder mot varandra baserat på resultatet utifrån 

enbart detta experiment och för att praktiskt kunna jämföra åtgärderna mot varandra.  

 

Den sista delen i projektet var att prata med arbetarna i fabriken och höra vilka tankar de har 

kring att utföra limmat grus i praktiken. Detta var ett givande samtal och deras tankar är 

ytterst viktiga när det senare kommer till utförande. I slutändan är det arbetarna som ska 

genomföra arbetet och då är det viktigt att de tror på metoden. 

 

Det påtalade problemet är hur mycket tid det får ta att applicera det limmade gruset på 

brädorna. Det har diskuterats om åtgärden skall läggas i spår eller på hela ytan. I det andra 

experimentet vissas det att åtgärden utförd i spår har den bästa friktionen. Arbetarna tyckte att 

det tog för lång tid att fräsa spår och sedan limma med precision jämfört med att limma gruset 

på hela ytan. Det optimala alternativet skulle naturligviss vara en kombination av dessa båda. 

Det var då jag och arbetarna tog fram ett alternativ med en mal där två ränder med lim läggs 

på planket för att sedan grusas. Malen ska fungera och motsvara en maskering. Denna 

maskering skall vara tidssparande och bidra till precision. I samråd med arbetarna 

diskuterades nackdelarna med denna åtgärd och eventuellt skulle högre slitage genom att 

gruset sticker upp mer kunna bidra till en kortare livslängd. Ett samtal med leverantören och 

denne tror inte att livslängden skall påverkas avsevärt. På denna åtgärd med limmat grus syns 

det att farbanan består utav trä och en beläggning av hela ytan skulle istället göra att ytan blir 

betongliknande. . I slutändan är det arbetarna som ska genomföra arbetet och då är det viktigt 

att de tror på metoden. Med arbetarna i fabriken har det även i slutskedet diskuterats vilket det 

bästa alternativet skulle vara och de närvarande var överens om att åtgärd sexton med limmat 

grus skulle vara den bästa. 
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6. Slutsats 
Baserat på kommentarerna från arbetarna i fabriken samt en genomgående överlägsenhet i 

utredningarna med högt betyg och i experimentet med bästa friktionen. Jag har bestämt att 

rekommendera limmat grus. Limmat grus har benämningen sexton i utredningar och 

experimenten samt i bilaga A. Denna åtgärd har fått högsta betyg i första respektive andra 

utredningen. I det andra experimentet visade den en tydlig överlägsenhet gällande friktion och 

detta på båda grovlekarna på gruset. Arbetarna tyckte denna åtgärd gav det bästa intrycket. 

 

Jag rekommenderar till Martinsons att de ska erbjuda limmat grus till kunderna och att 

kunderna ska kunna välja mellan det grova och det mindre grova gruset. Denna åtgärd skall 

utföras i spår med mall eller i fräst spår om det inte är ekonomisk hållbart att fräsa spåren. 

Detta för att kunna spara tid och arbete samt för att landa i en produkt med hög precision och 

raka linjer. Detta gör att Martinsons kan erbjuda kunderna två metoder att välja mellan. Dessa 

åtgärder är dessutom möjliga att applicera på en bro i fält under sommaren med rätt 

temperatur i luften.  

 

Resultatet var inte helt oväntat i och med att denna metod redan från början växte fram till en 

favorit. När sedan metoden motsvarade förväntningarna i båda utredningarna och i det andra 

experimentet var det klart. Produkten är helt och hållet anpassad till alla krav ställda från 

Martinssons sida. I och med att Martinssons efter detta arbete skulle kunna erbjuda kunderna 

två alternativ mot halka på deras broar har syftet med denna uppgift uppfyllts.  

 

Jag har lärt mig mycket under detta arbete och inte bara mycket om halkskydd på träbroar 

utan även vad det krävs för att genomföra ett arbete åt ett företag. Hur arbetet fungerar och 

vad det innebär att ta mycket ansvar. Att det kan både vara bra och dåligt att arbeta med 

mycket samarbete med många olika andra företag. Jag hoppas att Martinsons träbroar 

kommer att få nytta av mitt arbete och även använda sig av det inom en snar framtid. 

 

 

6.1 Framtida arbete 
En testramp skulle byggas under projektet om det fanns tid. Denna ramp är inte byggd i 

dagsläget. Martinsons får utforma denna ramp och testa den under en tid för att sedan 

utvärdera den. Givetvis kan Martinsson komplettera och göra fler tester innan de börjar 

använda produkterna för att på detta sett kunna erbjuda kunderna en säkrare produkt. Att testa 

halkskyddet på en bro i fält och även en applicering under dessa förhållanden skulle vara 

intressant. Martinsons kommer att fortsätta sin kontakt med leverantören av denna åtgärd. 
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https://www.flickr.com/photos/60509750@N08/9936839866/in/photolist-g95Uih-bPmjS-wSj84-bLps4-bLpRP-fLPMyV-bYG8Sj-dRssZf-d8Lud1-6JyVV5-6JuQLv-aFR5n4-p3HRr-95brgs-6Q5CRe-bAMXDc-6Q9HKW-dmFiLP-dmFiCH-dmFiut-rxdyMj-qHTL7F-8t48aM-dmFkCU-dmFkrU-dmFkch-dmFk4j-dmFjUE-dmFjLG-dmFjAL-dmFjmf-dmFgVa-dmFgLi-dmFgvF-dmFgjM-dmFixG-dmFipm-dmFfve-dmFhCm-dmFf82-dmFeTt-7rizPv-jUVce-6qpbng-rQY1Hm-7Xx5Bw-9Bxae5-9Bx9X7-6hZ7wt-rtUMa
https://www.flickr.com/photos/60509750@N08/9936839866/in/photolist-g95Uih-bPmjS-wSj84-bLps4-bLpRP-fLPMyV-bYG8Sj-dRssZf-d8Lud1-6JyVV5-6JuQLv-aFR5n4-p3HRr-95brgs-6Q5CRe-bAMXDc-6Q9HKW-dmFiLP-dmFiCH-dmFiut-rxdyMj-qHTL7F-8t48aM-dmFkCU-dmFkrU-dmFkch-dmFk4j-dmFjUE-dmFjLG-dmFjAL-dmFjmf-dmFgVa-dmFgLi-dmFgvF-dmFgjM-dmFixG-dmFipm-dmFfve-dmFhCm-dmFf82-dmFeTt-7rizPv-jUVce-6qpbng-rQY1Hm-7Xx5Bw-9Bxae5-9Bx9X7-6hZ7wt-rtUMa
https://www.flickr.com/photos/60509750@N08/9936839866/in/photolist-g95Uih-bPmjS-wSj84-bLps4-bLpRP-fLPMyV-bYG8Sj-dRssZf-d8Lud1-6JyVV5-6JuQLv-aFR5n4-p3HRr-95brgs-6Q5CRe-bAMXDc-6Q9HKW-dmFiLP-dmFiCH-dmFiut-rxdyMj-qHTL7F-8t48aM-dmFkCU-dmFkrU-dmFkch-dmFk4j-dmFjUE-dmFjLG-dmFjAL-dmFjmf-dmFgVa-dmFgLi-dmFgvF-dmFgjM-dmFixG-dmFipm-dmFfve-dmFhCm-dmFf82-dmFeTt-7rizPv-jUVce-6qpbng-rQY1Hm-7Xx5Bw-9Bxae5-9Bx9X7-6hZ7wt-rtUMa
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Bilaga A  Utredning alla metoder 
Nr 1: 
Halkspray 
  
Fakta: 
100315 08:07 
Denna spray ger en transparent och halkfria yta för både målade och lackade järn, 
plåt, träytor, vinyl, båtdäck, träytor och många andra ytor. 

Denna spray är: 

∙         Tålig 
∙         Bra mot halka 
∙         Lätt att rengöra 
∙         Beständig, (lång livslängd) 
∙         För utomhus och inomhusbruk 

Denna spray är bra för dig som har hala trätrappor, glastrappor, våtutrymmen, 
entréer, utgångar, badrum och många fler ytor. Antislip spraybeläggning bidrar till 
minskad halka och fall olyckor på de flesta material och ytor. Rekommendationen är 
att den ska användas på underlag som trä, järn, vinyl, aluminium, badstegar, 
byggställningar, och även många fler ytor. 

Täckningen är upp till 46 kvadratmeter på en ren yta. 

förhållanden för bästa vidhäftning: 

● Rengör ytan väl. 
● Låg luftfuktighet, använd inte i hög fuktighet 
● Använd vid temperaturer mellan 1035 grader Celsius 
● Inneha god ventilation. 

Länk: 
100315 08:07 
http://www.antislip.se/butik/halkskyddfortraochvinyl 
Kontakt 
Tel. 04233 00 20 
  
Egna Kommentarer: 
  
Pris: 364 kr 

(1/37) 

http://www.antislip.se/butik/halkskydd-for-tra-och-vinyl


364/6= 60,1kr/m2 
bredd 170mm, med en spalt på 5mm: 
Spalten ska ej behandlas 
1000/170=Ca6 
räknar på 5 m2 
6x5=30 
364/30=Ca 12,2 
Ca 12,2 kr/m bräda 
  

Fördelar:   
● Enkel att applicera   
● Lång livslängd  
● Tålig   
● För utomhusbruk    

Nackdelar: 
● Måste appliceras under visa förhållanden 
● En ytbehandling 
● Krävs förberedelser innan användning  
● Stark lukt   

 

Nr 2:   

Halkskydds tejp vattenfast grovkornig 

Fakta: 

Beskrivning 

∙         Består utav vattenfast vinyl med halkskydd. 
∙         Lämpar sig bra att använda i simhall, omklädningsrum, sjukhusmiljö 

eller toalett. 
∙         Även på trappsteg, övergångsställen, gångväg eller till ramper mm. 
∙         Går att använda på de flesta torra och rena underlag 
∙         Tejpen finns i olika grovlekar och färger. 

  

  

  

(2/37) 



  

Specifikationer: 

Längd  18300 (mm) 

Bredd  25,50,100 (mm) 

Färg  svart, vit 

Utförande  Grovkornig, 
finkornig 

Länk: 
100315 08:21 
http://www.runelandhs.se/sakerhetskydd/personligtskydd/halkskydd/vattenfasthalk
skyddstejp25mmvitgrovkornig183mrle 
  
Kontakt: 
0480159 40 
  
Egna kommentarer: 
  
Pris: 170 kr/rulle, Ca 9,28kr/m 
170/18,3=9,28 
  
Beställt hem ett exemplar för att genomföra testet på. Detta test kostade. 
  
Fördelar:   

● Vattenfast   
● Lätt att applicera   
● Billig   
● Fungerar utomhus   

Nackdelar: 

● Beständighet över tid 
● Osäker verkningsgrad på vintern 
● Känslig mot yttre påverkan 
● Ej lämplig för applicering på blöta kalla ytor 

(3/37) 

http://www.runelandhs.se/sakerhet-skydd/personligt-skydd/halkskydd/vattenfast-halkskyddstejp-25-mm-vit-grovkornig-183-mrle
http://www.runelandhs.se/sakerhet-skydd/personligt-skydd/halkskydd/vattenfast-halkskyddstejp-25-mm-vit-grovkornig-183-mrle


 
 

Nr 3:   
Halkskydds platta 

Fakta: 
  
Denna halkskyddsplatta ger god stegsäkerhet på besvärliga underlag och då även 
på besvärliga underlag som trä. Plattan är väder och korrosionsbeständiga med en 
lång livslängd. Plattan kan rengöras enkelt med sopp eller med vatten och 
högtryckstvätt. 

Plattorna tillverkas i Aluminium och halkskyddet består av PVC med mineralkorn. 

Listerna har försetts med fäst hål (6 mm i diameter) detta för att underlätta en snabb 
montering. 

 

 

 

Beskrivning 

∙         Tjocklek: 2 mm. 
∙         Temperatur 20 °C till +60 °C. 

Specifikationer 

Läng
d 

635 
(mm) 

Bredd  115 
(mm) 

Färg  Svart 

Länk: 
100315 08:24 

(4/37) 



http://www.runelandhs.se/industriverkstad/sakerhetsskyddocharbetsmiljo/halkskyd
d/halkfriplattasvart 
Kontakt: 
0480159 40 
  
en till Länk: 
http://www.scandiccoating.com/aluminium.php 
Kontakt: +46  4029 2859 
+46  704 150 773 
tobias.erixon@runelandhs.se 
  
   
 Egna kommentarer 

  
Pris 175 kr/st eller Ca 175 kr/m 

Räknar på 6st per meter2 och en per meter bräda. Det behövs en per bräda. 

Har ringt och pratat med Runelands. 
Runelands rekommenderar halkskyddsplattor. Med de krav som ställs som 
bakgrund. 
Möjligen att deras tejp kan fungera. (Åtgärd 2 i denna undersökning). 
  
Fördelar:     

● Enkel att applicera   
● kan appliceras under alla   
● förhållanden   
● Lång livslängd   

Fungerar utmärkt på trä   
Nackdelar:   

● Finns bara med dessa mått   
● Orimligt dyrt   
● Mycket spillmaterial med den bredden  
● Tål ej temperaturer lägre än minus 20     

 
   
  

Nr 4:   
Halkfri trapplist 
  
Fakta: 
  

(5/37) 

http://www.runelandhs.se/industri-verkstad/sakerhetsskydd-och-arbetsmiljo/halkskydd/halkfri-platta-svart
http://www.runelandhs.se/industri-verkstad/sakerhetsskydd-och-arbetsmiljo/halkskydd/halkfri-platta-svart
http://www.scandic-coating.com/aluminium.php


Denna trapplist kan hjälpa och förebygga farliga olyckor i trappor. Trapplisten består 
av aluminium med hög slitstyrka gällande både nötning och väderpåverkan. 
Trapplisten fästes på varje trappsteg med skruv. Den rengörs enkelt med sopp eller 
vatten och högtryckstvätt. Denna aluminiumlist har en lång livslängd. 

Själva plattan är tillverkad i Aluminium och är försedd med PVC med mineralkorn på 
ovansidan för att skydda mot halkan. 

För en snabb och enkel montering har trapplisterna utförts med fäst hål. 

Beskrivning 

∙         Tjocklek: 2 mm. 
∙         Bockad framkant 45 mm 
∙         Tål temperaturer mellan 20 °C och +60 °C. 

Specifikationer: 

Bred
d 

635 
(mm) 

Djup  120 
(mm) 

Färg  Gul 

Länk: 
100315 08:27 
http://www.runelandhs.se/industriverkstad/sakerhetsskyddocharbetsmiljo/halkskyd
d/halkfritrappliststandardgul 
Kontakt 
0480159 40 
  
 
 
Egna kommentarer: 
  
Pris:295 kr/st , 295 kr/m 

Skulle behövas en per bräda och per meter. 

(6/37) 

http://www.runelandhs.se/industri-verkstad/sakerhetsskydd-och-arbetsmiljo/halkskydd/halkfri-trapplist-standard-gul
http://www.runelandhs.se/industri-verkstad/sakerhetsskydd-och-arbetsmiljo/halkskydd/halkfri-trapplist-standard-gul


  
Fördelar:   

● Sitter bra   
● Går att applicera oavsett väder   
● Lång livslängd   
● Beständig(aluminium)   

Nackdelar: 
● Avsedd för trappor 
● Ej lämpliga mått 
● Orimligt dyr 
● Svår monterad 

 
   
Nr 5:   
Halkskyddslist plåt 
  
Fakta: 
Halkskyddslisten har Weland tagit fram för att öka säkerheten och tillgängligheten till 
olika miljöer. Denna list kan kombineras som halkskydd och kontrastmarkering. Den 
används bland annat till ramper och trappor. 
  
Länk: 
100315 08:38 
http://www.weland.se/?ID=HALKSKYDD&sLang=svse 
Kontakt: 0371344 00 
 

 

Genom att komplettera halkiga ytor med denna halkskyddslist i plåt kan halkolyckor 
förebyggas. För att öka nivån på halkskyddet har håll stansats i listen. Listen kan 
med fördel användas som kontrastmarkering där sådana saknas. För montering ska 
listen skruvas fast i underlaget och listen har genom sitt rostskydd en lång livslängd 
om skruvar med liknande kvalité används. 

 

 

Denna halkskyddslist finns i olika längder: 

(7/37) 

http://www.weland.se/default.asp?ID=HANDIKAPPRAMPER&sLang=sv-se
http://www.weland.se/default.asp?ID=HANDIKAPPRAMPER&sLang=sv-se
http://www.weland.se/default.asp?ID=TRAPPOR_RAECKEN&sLang=sv-se
http://www.weland.se/default.asp?ID=TRAPPOR_RAECKEN&sLang=sv-se
http://www.weland.se/?ID=HALKSKYDD&sLang=sv-se


längd/bredd (mm):  Vikt (kg): 

791 x 40  X  HS080
1 

0,6
0 

991 x 40  X  HS100
1 

0,7
0 

1191 x 
40 

X  HS120
1 

0,8
0 

  
Egna kommentarer: 

Ska maila till: leif.gustafsson@weland.se 

Pris: 90 kr/m list, diskuteras och blir billigare när det beställs stora mängder. 

Weland har skickat prover. 

Fördelar:   

● Går att applicera oavsett årstid   
● Lätta att montera   
● Lång livslängd   
● Hög nivå halkskydd   

Nackdelar:  

● Stål (ej miljövänligt) 
● Måste skarvas 
● Måste skruvas 
● Ej komfortabel (inlines, barfota) 

 

 

 

 

   

Nr 6: 

(8/37) 



Halkfri matta polyester 
  
Fakta: 
Runelands halkskyddsmatta är framtagen och utformad för att användas utomhus. 
Mattan är inte känslig för vatten, kyla eller värme. Den tål även UVstrålar och håller 
formen bra. Mattan är beständig mot röta och har hög nivå på halkskydd oavsett om 
det är väta, snö eller is. 
  
Mattan rengörs enklast med Ångstråle. För att fungera bra mot halkan tillverkas 
mattan i polyester, glasgarn och PVCgranulat. 

Mattan kan tillexempel användas på släta golv som marmor eller andra polerade 
stenytor. På dessa ytor fäster mattan. 

  

Beskrivning 

∙         Maximala längd per rulle 15000 (mm). 
∙         Tjockleken är 7 mm. 
∙         Mattan väger ca 2 kg/m2. 
∙         Mattan tål temperaturer mellan 20 °C och +60 °C. 
∙         Mattan finns endast i antracitgrå (färg). 

Specifikationer 

Bred
d 

1200 
(mm) 

  
Länk: 
100315 09:17 
http://www.runelandhs.se/sakerhetskydd/personligtskydd/halkskydd/halkfrimattafo
rutomhusbrukbredd1200mm 
Kontakt: 
0480159 40 

  
Egna kommentarer: 
Pris: 395 kr/löpmeter, Ca 65,9 kr/m bräda 
1m med bredden på 1200 mm räcker till 1200/175=6,8 
Ca 6 bräder. Om det inte skulle skäras så att passformen är bara på brädorna. 
  

(9/37) 

http://www.runelandhs.se/sakerhet-skydd/personligt-skydd/halkskydd/halkfri-matta-for-utomhusbruk-bredd-1200-mm
http://www.runelandhs.se/sakerhet-skydd/personligt-skydd/halkskydd/halkfri-matta-for-utomhusbruk-bredd-1200-mm


Fördelar:   
● Lätt att applicera   
● Beständig mot alla väder   
● Hög halkbeständighet   
● Bra mot snö, is och väta     

Nackdelar:   
● Tjock   
● Tung 
● Otymplig bredd 
● Högt pris   

   
   
  

Nr 7:   
Terassolja med halkskydd 
  
Fakta: 
Denna Halkskyddsåtgärd är en träolja gjord för terrasser och trappor för att minska 
halkrisken på dessa. 
Osmo Terrassolja ökar ytans tålighet, skyddar mot angrepp från alger, mögel och 
svampar och den minskar förstås även risken för att halka. Ytan blir efter 
behandlingen tålig mot vatten, väder samt UVstrålar. 

  

Länk: 
100315 09:19 
http://www.welinoco.com/produkt/osmoterrassoljamedhalkskydd 
Kontakt: 08 544 10 440 
Egna kommentarer: 
Pris:446 kr/burk 

Räcker till 24m2 Ca 6 brädor på en meter 

24x6=144. 446/144=3,1 . Ca 3,1 kr per meter och bräda. 

  
Fördelar:   

● Lätt att applicera   
● God beständighet   
● Billig   
● Funkar mot uv och vatten   

(10/37) 

http://www.welinoco.com/produkt/osmo-terrassolja-med-halkskydd


Nackdelar: 
● En ytbehandling 
● Ej så bra halkskydd 
● Funkar ej på vintern med snö 
● Sticker ej upp från eventuell isbildning 

 
 
   
  

Nr 8: 
Halkskyddsmönstrad plywood 
Fakta: 
  
Denna Slitskyddsplywood används vanligtvis i bilsläp, till byggnadsställningar, 
lastbilsflak (inte till tyngre lastbilar som långtradare). Denna skiva kan användas som 
containergolv och andra golv där högt slitage förekommer. 
Skivan består av en fenolfilm som ett  halkmönster på ena sidan och på den andra 
sidan en slät film. För att skivan ska hålla ihop limmas den med ett kokfast lim. 
Kärnan i skivan består av björk. Efter att skivorna kapats skall en oljebaserad brun 
färg användas för att skydda träet och för att det skall se snyggt ut i kanterna.   
 

 

 

Specifikationer  (mm),(kg) 

Tjocklek  9, 12, 15, 18, 21 

Längd  2500 

Bredd  1250 

Vikt  13.2, 17.6, 21.94, 26.42, 
30.78 

  
Länk: 
110315 09:09 
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/skivmaterial/plywood/slitskyddsplywoodha
lkskyddsmonstrad921mm/p176270?gclid=CjwKEAjw8oSoBRCss4qDrP3Y7yUSJ
ACKumZ9HaH0L4hTsKi6xDgG8g6uZhU 
Kontakt: 02025 00 25 

(11/37) 

http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/skivmaterial/plywood/slitskyddsplywood-halkskyddsmonstrad-9-21-mm/p-176270?gclid=CjwKEAjw8oSoBRCss4qDrP3Y7yUSJACKumZ9HaH0L4hTsKi6xDgG8g6uZhU
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/skivmaterial/plywood/slitskyddsplywood-halkskyddsmonstrad-9-21-mm/p-176270?gclid=CjwKEAjw8oSoBRCss4qDrP3Y7yUSJACKumZ9HaH0L4hTsKi6xDgG8g6uZhU
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/skivmaterial/plywood/slitskyddsplywood-halkskyddsmonstrad-9-21-mm/p-176270?gclid=CjwKEAjw8oSoBRCss4qDrP3Y7yUSJACKumZ9HaH0L4hTsKi6xDgG8g6uZhU


  
Egna kommentarer: 
  
Pris:592 kr/skiva. Ca 31,6 kr/m 
2500x1250mm=3,125 
592/3,125=189,49 kr/m2 
189,49/6= 31,5733. Ca 31,6 kr/m 
  
Kan tänkas att bara mönstret används på vanliga slitplank. 
  
Fördelar:   

● Bra att inte behöva komplettera efteråt 
● Lång livslängd   
● Billigt 
● Miljövänligt   

Nackdelar:   
● Tungt   
● Låg effektivitet   
● Kan ge ökad mögeltillväxt på plank   
● Blir tät om inte luftspalter görs i trät 

 
  

Nr 9: 
Halkskyddspulver 
Fakta: 
Detta är ett torrt pulver som används för att minska risken för halkolyckor. Pulvret 
tillsätts i golvlacken eller färgen för att kunna uppnå en strävare yta och därmed 
kunna motverka halkan. Detta pulver används både ute och inne. För att uppnå 
bästa resultat på halkskyddet blandas pulvret i färgen och används vid sista 
strykningen. 
  
Länk: 
110315 10:01 
https://www.krauta.se/byggvaruhus/halkskyddbeckers017l 
Kontakt: kundtjanst@krauta.se 
  
Egna kommentarer: 
Pris: 99 kr och räcker till en 4 liter färg. 4 liter färg till Ca 16 m2 
  
Länk: till höger på färgerna står åtgången per liter. 250315 20:49 
http://www.alcro.se/Artiklar/Arbetsrad/Inomhusmalning/MalaVaggar/ 
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99/(16x6)=1,03. Ca 1,1 kr per meter plank, plus färgkostnader. 
  
Fördelar:   

● Täcker stora ytor   
● Passar både oljor, färger och lacker   
● Billigt   
● Går snabbt att applicera   

Nackdelar: 
● En ytbehandling 
● Ej beständig vid högt slitage 
● Ej tillräckligt god motverkan mot halka 
● Går ej applicera under svåra väderförhållanden 

 
   
Nr 10: 
Plast/gummi beläggning 
Fakta: 
110315 10:05 
Denna behandling fungerar bra på många olika material. Material som trä, epoxi, 
plast och målade ytor. Behandlingen innebär att en 2stegs polyuretanbehandling 
innehållande gummigranulater rollas ut. Detta bildar slitstark och finkornig 
beläggning på ytan. 
Beroende på aktivitetsnivå på ytan kan olika grovlekar på golvet läggas. Detta ger ett 
kundanpassat och skräddarsytt medel passande allt mellan golv för förråd med 
truckar till idrottshallar med barfota fötter. 
  
Denna polyuretanbehandling finns i en många olika färger och även i transparent 
(genomskinligt) utförande. 
Fördelarna med att kunna välja olika färger är att kunden ska kunna markera utvalda 
ytor. Dessa ytor kan vara trappsteg eller områden avsedda för truckkörning. 
  
 
 

Fördelar med denna plast/gummi beläggning: 
∙         Den Passar till en mängd olika golv och underlag 
∙         God kemikaliebeständighet och är vattentät 
∙         Den är vibrationsdämpande 
∙         Mycket elastisk 
∙         Finns i en många olika färger och utföranden 
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∙         Fungerar bra utomhus 
∙         Fungerar bra på trä 

  
Länk: 
110315 10:05 
http://safestep.se/safestepstandard/ 
Kontakt: 010130 70 80 
  
Egna kommentarer: 
Har pratat med företaget och materialet ska fungera utomhus 
  
Pris: 100200kr/m2, Ca 16,733,4 kr/m plank, som lägst 16,7 kr/m bräda. 

  
på 6 brädor per meter blir detta, 100/6= 16,7  , 200/6= 33,4 

Ca 16,733,4 kr/m plank 

Fördelar:     
● Vattentät beläggning   
● Vibrationsdämpande   
● Extremt elastiskt     
● Tillgänglig i en mängd olika färger och utföranden   

Nackdelar:   
● En ytbehandling  
● Lämplighet utomhus 
● Hindrar planken från att andas (kan ge röta) 
● Sticker inte upp tillräckligt ur planken 

 
  
 
 
 
 

Nr 11: 
Osynlig halkvätska 
Fakta: 
  
Länk: 
120315 09:57 
http://antivurp.hemsida24.se/ 
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Kontakt: 04233 00 20 
  
en till länk: 170315 08:53 
http://www.antislip.se/butik/deckogrip-1-liter 

  
Denna åtgärd är en transparent vätska där beläggning ska göra ytor av betong, trä, 
plast/våtrums mattor och andra ytor mindre halkiga. Produkten levereras på flaska 
och en flaska räcker för 812 m2. Denna produkt appliceras genom rollning. 

Denna ytbehandling är bra till ytor bestående av betong, trä, plast/våtrums mattor, 
glasfiber och den bevarar ytan samtidigt som den förhindrar att smuts och oljor ska 
tränga ner i porer och fogar, vilket ska förebygga tillväxten av bakterier. 

Denna produkt är: 
Snabb och enkel att applicera. 
Snabb torkande, den torkar på max1 timme. 
Mycket tålig. 
Halkfri och förstärker ytan. 
Mycket enkel att rengöra. 
Tålig och har lång livslängd. 
Ämnad både för inom och utomhusbruk. 
Utmärkt för trädäck, olika våtutrymmen, restauranger, entréer, badrum och mer 
därtill. 
  

Antislips ytbeläggning skall bidra till att minska halkan och förebygga fall olyckor. 
Den skall göra detta och samtidigt förstärka och skydda ytan. 
  
En burk Antislip på 0.5(l) skall räcka till 58 kvadratmeter på en plan och ren yta. 
Detta är beroende på vilket material behandlingen sker på och på hur mycket ytan 
suger åt sig. 
  
För att produkten skall fungera bra krävs Idealiska förhållanden: 
• Produkten skall användas vid temperaturer mellan 5 till 35 grader (Celsius). 
• Produkten kräver även låg luftfuktighet, skall inte användas i hög luftfuktighet. 
För att få bästa vidhäftning krävs: 
•Att det skall tas bort allt löst material och sedan slipa med en stålborste eller ett 
grovt sandpapper. 
• Att dammet tas bort med exempelvis en trasa. 
• Att all smuts och fett tas bort med exempelvis något rengöringsmedel 
• Att halkskyddet i flaskan ska skakas och blandas i 2 minuter. 
• Att vätskan hälls över i ett kärl för roller (Tänk på att röra om ordentligt) 
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• Att vätskan rollas eller penslas ut i tunna lager (Tänk på att undvik pölar). 
• Att vätskan skall torka i 30 minuter mellan läggningarna av de olika lagren. 
  
Vätskans torktid: 
• Vätskan torkar på 1 timme. 
• Vätskan skall kunna användas efter 34 timmar och då beroende på 
luftfuktigheten. 
  
Vätskan kan vara farlig: 
Tänk på att tvätta händerna noga efter användning av denna vätska. 
Även undvik direktkontakt med hud eller ögon. 
  
Första hjälpen vid ögonkontakt skall göras genom att stora mängder vatten sköljer 
ögonen i 15 minuter därefter skall en läkare kontaktas. 
Vid kontakt med huden skall det tvättas noggrant med vatten och tvål. 
Vid eventuella andningssvårigheter skall frisk luft ges och sedan skall en läkare 
kontaktas. 
  
Denna vätska skall alltid förvaras utom räckhåll för barn. 
  
 
Egna kommentarer: 
  
Försökt få kontakt via telefon. Ingen framgång. 
  
Pris: 656 kr/liter, Ca 13,7 kr/meter plank 
1 liter räcker till 812 kvadratmeter 
656/8=82, räknar på 6 plank per meter, 82/6= 13,7 , Ca 13,7 kr/meter plank 
  
 
 
 
 
 
 
Fördelar:   

● Lätt att applicera   
● Går snabbt att använda   
● Lämplig utomhus   
● Bra till trä   

Nackdelar:  
● Krävs förbehandling 
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● Giftigt 
● En ytbehandling 
● Sticker inte upp från planket 

  

Nr 12: 
Halkskydd gångyta   
Fakta: 
Dessa halkskyddsskivor är slitstarka och försedda med en kraftig halkskyddsyta. 
Skivan är 56 (mm) tjock och dessa glasfiberhalkskivor kan användas till mycket. 
Exempelvis kan den användas till ramper och gångytor. Denna skiva fästsmed 
fixerande skruv och med lim. Denna skiva säljs och ingår i många butikers sortiment. 
  

Länk: 
120315 10:32 
http://www.grunda.se/products/wc774605/halkskydd-gangyta-ute 
  
Kontakt: 032167 72 00 
Egna Kommentarer: 
  
Har haft telefonkontakt med en återförsäljare angående pris och storlekar. 
  
Pris: 
1470 per ark 1200x1000 
1200/170= 7 brädor 
1470/7=210 
Ca 210 kr/m bräda 
  
 
 
 
 
 
Fördelar:   

● Sitter bra med både lim och skruv   
● Grovkornigt halkskydd     
● Lätt att anpassa till olika storlekar   
● Går att använda som kontrast markering 

Nackdelar:  
● Har ej klister under 
● Måste kapas för rätt passform 
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● Sticker inte upp så mycket 
● Svårt att skarva på bredden med så stora ark   

 
 

 

Nr 13: 
Gummigranulat 
  
Fakta: 
  
Detta är ett halkskydd passande många olika områden. Halkskyddet passar bra till 
bland annat industrigolv, l lastbryggor, ramper, båtar. 
Denna halkskyddsbehandling ger en flexibel, ogenomtränglig och motståndskraftig 
beläggning utan problemet med skarvar. Detta Gummigranulat är okänsligt för syror 
och salt. Denna åtgärd ger halkskydd i alla möjliga väderförhållanden. Gummit 
Reducerar även ljud och olika vibrationer 
  
Detta halkskydd ska: 
Förstärka beläggningen för golv i sanitära utrymmen, lastbryggor, båtar och 
industrigolv och många fler. 
Fungera som rostskydd på olika metaller. 
  
Detta Gummigranulat kan användas på: 

● metall 
● aluminium 
● trä 
● ny/gamla golv 
● betong 
● asfalt 
● gummi 
● Glasfiberlaminat 

  
Förberedelser krävs enligt vad företaget ger för instruktioner. 
Gummigranulatet läggs på med strukturroller och spraypistol samt med pensel där 
det är svårare att komma åt. Beläggningen läggs vanligtvis i två lager. 
  

Länk: 
130315 12:08 
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http://www.eigenbrodt.se/Global/Produktprogram/DINO/Dino%20produktinfo/Halksky
ddsbel%C3%A4ggning%20Dino.pdf 
  
Kontakt: 08594 63 400 
  
Egna kommentarer: 
  
Pris: 1736 kr per burk, Ca 57,9 Kr/m och bräda 
5 kvadratmeter, 5 liter. 
1736/5=347,2 Kr/m2 
Tar och räknar på 6 brädor på en meter 
347,2/6=57,9 Kr/m och bräda 
 

 

Fördelar:   
● Fungerar på trä   
● Reducerar vibrationer     
● Flexibelt gummi   
● Förstärker materialet   

Nackdelar: 
● En ytbehandling 
● Sticker inte upp ur trät så mycket 
● Går ej applicera under alla förhållanden 
● Att den är tät gör att trät kan få röt skador 

 
 
   
 
 
 
 

 
  

Nr 14: 
Blanda in halkskydd i spackel/färg/olja 
  
Denna halkskyddsåtgärd är ett pulver för inblandning. Pulvret består av ljus ofärgad 
kvartssand. Detta ska för bästa resultat blandas i EPVfärgen och då ge ett 
finkornigt halkskydd. 
Till färgen går det 57% på färgen. 
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Grovleken på halkskyddet är sandkornens storlek och dessa varierar mellan 0,10,2 
(mm). 
  
Länk: 
160415 10:27 
http://www.hagmans.se/sv/golv/foremalning/halkskydd/e/38804/ 
Kontakt: 0320189 40 
  

Egna kommentarer: 
  
Pris: 83 kr för 300 g, kolla Pdf på pris, sidan 7 längst ned, halkskydd   
Länk: 
160415 10:34 
http://www.hagmans.se/sv/laddaner/prislista/ 
  

Ca 0,86 kr/m plank och då tillkommer kostnad för färg. 
Detta späds 7 % av färgen. Då ger 300g Ca 4kg färg. Densiteten antages 1/1 och att 
då 1kg är en liter. Täckningen på färgen görs liknande föregående åtgärd. Fyra liter 
ger då 16 m2 
83/16= 5,18 kr/m2 
5,18/6= 0,86 kr/m plank om man räknar på 6 plank per meter. 
  
Fördelar:   

● Kan blandas i både olja färg och lack     
● Går snabbt att applicera   
● Billig  
● Lätt att applicera   

Nackdelar:    
● En ytbehandling   
● Sticker ej upp ur trät så mycket 
● Går inte att applicera under alla väderförhållanden   
● Ej så grovkornig   

   
  

Nr 15: 
Halkskydd mineral beläggning 
  
Fakta: 
  
Denna produkt passar perfekt på trä som underlag. 
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● Denna produkt är exemplarisk för att minimera halkrisken på altaner och 
andra träytor utomhus. 

● Den list som fälls in i trät består av mineraler och ger ett säkert halkskydd. 
● Produkten är mycket motståndskraftigt mot slitage, salt och olika tuffa 

väderförhållanden. 
● Själva aluminiumprofilen består av metakrylatharts och grovkorniga mineraler. 
● Listen fästes med skruv (skruvar ingår inte). 
● Produkten är lämplig för utomhus bruk. 
● Produkten säljs i kartonger och varje kartong innehåller 10 stycken lister. 

  
Specifikationer: 
  

Ref   
Bredd 

 
Längd 

  Färg  pris 

  

IIP243
C 

24 
(mm) 

3000 
(mm) 

Beig  4929,00 
(Kr) 

  
Länk: 
130315 12:15 
http://www.setonsakerhet.se/halksakraplattoruformathalkskyddmineralinlagg.html 
Kontakt: 0201 203 192 
  
Egna kommentarer: 
  
Ska skicka prover om det finns (osäkert) kollar med leverantör. 
Företaget vill inte ge ut deras leverantör. 
Kunde inte svara på innehålls frågor eller vilket material som används. 
Svårt att samarbeta med detta företag. 
  
Pris: 30m för 4929 kr 
4929/30=164,3 kr/m 
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Fördelar:   
● Lämplig på trä   
● Grova mineraler som ger bra halkskydd   
● Klarar alla väderförhållanden 
● Klarar högt slitage 

Nackdelar: 
● Dyrt 
● Måste skruvas 
● Onödigt att den består av aluminium (blir dyrt) 
● Tar tid att montera 

 
 
 
  

Nr 16: 
Mineral beläggning broar 
  
Fakta: 
Denna beläggning är till för att halkskydda terrasser, bryggor, träbroar, 
betongtrappor och gångar. 
  

● Denna beläggning är halkfri 
● Denna beläggning har varaktigt träskydd 
● Åtgärden är enkel att bearbeta 
● Finns i antingen färgat eller naturgrus 
● Tål både sug och sopmaskiner 
● Denna åtgärd har inga utsläpp 

  
 
 
 
Kraven produkten ställer på underlaget: 

● Hela intakta plank 
● Rengjorda plank 
● Torra plank 
● Rätt väderförhållanden 
● Temperaturer mellan 7och uppåt 
● Lokalens fukthalt får inte överstiga 20 procent. 
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Vid impregnering av träet skall endast vattenlösliga preparat användas. För att 
kunna använda beläggningen VDW 780 krävs att impregneringen skall vara gjord tre 
veckor i förväg. 
  
Det behövs verktyg för att kunna utföra denna åtgärd och dessa är: 
Skyffel, borste, roller, tejp och borrmixer. 
  
Förberedelserna denna åtgärd kräver är att: 
Noggrant rengöra ytan. 
Använda maskeringstejp, silvertejp eller liknande till att avgränsa den målade ytan. 
Materialet är förberett i form av att bindemedlet och dess komponenter sakta 
blandas med en borrmixer. Det krävs att materialet blandas under minst 3 minuter. 
  
En beskrivning av användningen: 
Börja med att maskera den valda ytan och rolla sedan denne med VDW 780 tills ett 
flyttande lager synes. Efter appliceringen skall tejpen snarast avlägsnas.  Därefter 
återstår det att strö ut rikligt med sand över ytan. 
Produkten har härdat efter 3 timmar vid en temperatur på 20 grader Celsius. Därefter 
kan överskottet av sand sopas bort eller sugas upp för att på så sett kunna 
återanvändas i den mån detta är möjligt. 
  
Andra förutsättningar: 
Vid andra förutsättningar som vid vägbeläggningar tar det längre tid för åtgärden att 
härda. Det tar vid en temperatur på 20 grader Celsius 8 timmar för ytan att härda. 
Nya beläggningar skall under härdningen skyddas mot regn. 
  
Garantier: 
På denna Produkt lämnas en 2 års garanti från leverantören. Produktens hållbarhet 
på en oöppnad förpackning är 1 år om denne förvaras under rätt förutsättningar. 
Produkten skall förvaras på en torr och frostfri plats. 
 

 

Länk: 
160315 09:50 
http://www.scanmineral.se/halkskydd.html 
Kontakt: +46 31 99 49 70 
  
Egna kommentarer: 
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Utmärkt halkskydd för utomhus bruk sas på telefon. Säljaren trodde att detta var den 
optimala lösningen. 
  
Ska skicka två olika prover. en 1,31,4mm och en grovkornigare med 23mm 
kornighet. 
En speciell primer används som är testad och ska fungera(epoxiblandning). 
  
kontakt Persson Robert tel: 0703994980 (säljare och tekniker) 
  
Gruset finns i olika färger och sorter. Kan göras som kontrast markeringar. 
Finns i naturfärgad, bränd färg, Pufärg och industribeläggning. 
  
Eventuellt att denna lösning går att använda i spår. 
  
Pris: 23 kr/kg och 23 kg/kvm. Ca 1,5 kr/m plank 
3x3=9, 9 kr/kvadratmeter 
Räknar på sex plank per meter. 
9/6= 1,5. 1,5 kr/m plank 
  

Fördelar:     
● Lämplig för trä   
● Bra halkskydd (grovt)   
● Enkel att applicera   
● Varaktigt träskydd   

Nackdelar:  
● Går inte applicera under alla väderförhållanden 
● Tar lång tid att härda 
● Sticker inte upp så mycket från träet   
● Känslighet för yttre påverkan (snöröjning) 

   
 
 
  
 
 
 

Nr 17: 
List med aluminium och gummi 
  
Fakta: 
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Länk: 
160315 10:03 
http://donetsk.all.biz/sv/halkskyddkuddarforstegarg2252247#.VQasm45wty0 
Kontakt: +380(62) 3450335 
  
Egna kommentarer: 
  
Väldigt lite info om produkten. 
  
Pris: 105UAH vilket motsvarar 38,6kr 
Den billigaste ligger på 1UAH per list och då per meter. 
Detta motsvarar Ca 50 öre per meter och då tillkommer frakt. 
  
Känns osäkert att samarbeta med detta Ukrainska företag. 
En fördel är att det är billigt men svårigheterna blir kommunikationen och eventuellt 
om det är brist på kvalitéerna. Det fanns bara Ukrainska nummer i kontakterna. 
Eventuell tull avgifter kan tillkomma. 
  

Fördelar:   
● Gummit är beständigt mot nötning   
● Går att montera på en befintlig bro   
● Sticker upp från planken   
●  Enkel att montera     

Nackdelar:   
● Osäkert på hur det är mot halka    
● Förbestämda mått   
● Extra jobb med att skarva   
● Inga stora håligheter så snö kan rinna igenom   

   
  
   
 
 
 

 
  

Nr 18: 
Ytbeläggning: 160315 10:29 
• Denna ytbeläggning är en genomskinlig halkskyddsbeläggning. Den är anpassad 
för att fungera på ytor av trä, plast, betong, linoleum, epoxi och flera andra ytor och 
göra dessa säkrare att gå på vid halka. 
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• Denna ytbeläggning ska även skydda golvet samt förhindra smuts och skadliga 
ämnen att tränga in i skarvarna och porerna. Detta ska i sin tur förhindra 
utvecklingen av bakterier. 
  
• Denna produkt går snabbt att applicera. 
  
• Produkten är ämnad för både utom och inomhusbruk. 
  
• Denna ytbeläggning passar bra till foajéer, restaurangentréer, badrum, badbryggor, 
entréer, terrasser, poolområden, verandan, Tak och fler därtill. 
  
Produkten är: 
  
• Till för att ge brukarna en säkrare stegkänsla. 
  
• Enkel att rengöra. 
  
• Slitstark och har en lång livslängd. 
  
SUPERSTOP är Nordicfloors bästa halkskyddsprodukt för andra ytor än för stenytor. 
  
Nordicfloor erbjuder tre olika Superstop ytbeläggningar och då med olika grovlekar. 
  
Metod1. För lågt slitage. 
Exempelviss passar denna åtgärd till köks golv, badkar, bubbel pool och många 
andra ytor där det är lite slitage. 
  
Metod2. Denna metod avser ytor med mer slitage men som inte har allt för tunga 
belastningar. 
Exempelvis passar denna åtgärd till trafikerade balkonger, resturanger, pooloch 
duschutrymme, bastu eller uteservering och även fler ytor med inte allt för tungt 
slitage. 
  
Metod3. Denna metod avses för grova ytor med tungt slitage. 
Exempelvis passar denna åtgärd till garagegolv, ramper, soprum, trappor, målade 
metallytor, epoxi golv, plåttak, broar och stegar med flera. 
  
Länk: 
160315 10:29 
http://nordicfloor.se.sitebuilder.loopia.com/swedish/superstopcoating1 
Kontakt: 
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Ulf. M  +46 (0)703917632 
Christian.W   +46 (0)736400608 
  
Egna kommentarer: 
  
Pris: 150250 kr/m2, Ca 42 Kr/m bräda 
Med 6 Plank per meter blir detta. 250/6=41,7 kr/m bräda 
Det dyraste är den kraftigaste beläggningen och den som kommer användas. 
  

Fördelar:     
● Även för utomhusbruk   
● Lång livslängd   
● Lätt att rengöra   
● Snabbt att applicera   

Nackdelar:   
● En ytbehandling   
● Sticker inte upp från träet så mycket 
● Nivån på halkskydd är osäker 
● Bra på vatten men ej testad på snö 

   
  

Nr 19: 
Gummibeläggning 
Fakta: 
Produkten Procoat är en sprutbar och gummibaserad åtgärd som läggs på ytan på 
materialet och bildar där en hinna. Produkten är tillverkad för att beständigt skydda 
olika material som trä, metall och betong från slitage, korrosion samt även ljud. 
Denna produkt är fri från lösningsmedel och gjord på förnyelsebara råvaror och 
komponenter. Det ytskikt som bildas är mycket elastiskt och kan med fördel läggas 
på i tjocka lager. Detta för att skydda ytorna mot rost och vatten. Denna ytbeläggning 
används inte bara för att den är frätskyddande och ljudisolerande utan har även visat 
sig vara ett bra elektriskt isolerande material. 

 

 

Denna ytbeläggning kan exempelvis användas till: 

● Att skydda bryggor och metallkonstruktioner från vattnets åverkan. 
● Att halkskydda olika ytor som lastbryggor, betonggolv och fartygsdäck med 

flera. 
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● Att frät och slitskydda ytor i lastbilar. 
● Att täta väggar, tak och golv med. 

  

Länk: 
160315 11:15 
http://www.alltiallt.com/gummibelaggning.php 
Kontakt: +46(0) 304677333 
  
Egna kommentarer: 
Har haft både telefonkontakt och mailkontakt med företaget 
De sa att prisuppgifter och massviss med annan information skulle skickas och att 
de hade haft liknande jobb i Norge. Han skulle skicka uppgifter om dessa broar i 
Norge. 
Har inte fått någonting till svar ännu. 
Pris: 
  
Fördelar:   

● Bra skydd vid regn och fukt   
● Bra halkskydd   
● Tål högt slitage   
● Funkar bra på trä   

Nackdelar: 
● Lång montage tid 
● Osäker på halkskydd vid is och snö 
● Svårt att applicera under alla väderförhållanden 
● Kan uppkomma röta om materialet är tätt 

 
 
 

 
   
  
 
 
 

Nr 20: 
Stansat borst 
Fakta: 
  
länk: 
250315 10:49 
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http://www.osborn.com/ende/home.html 
  
Egna kommentarer: 
  
Företaget Osborn har haft kontakt med företaget Martinsons träbroar tidigare för 
ungefär två år sedan och då inledes aldrig något sammarbete. Jag har återupptagit 
kontakten med företaget. 
Kontakt: 
Har kontinuerlig Kontakt med Anette Wihlstrand 
(Teamleader Indoor Sales & Customer Service) 
Mail: anette.wihlstrand@osborn.se 
Tel: +46 (0)3638 92 01 
Dom håller på att testa i deras fabrik 
I nuläget: 
Osäkra på längden borst .Men ska fungera bra utomhus. 
Osäkra på mängden och hur mycket man behöver för att uppnå bästa möjliga 
halkskydd. 
Det stora problemet kommer att bli priset på denna produkt. Det är ganska 
omfattande att stansa brädorna. Det är en relativt svår och speciell process med 
många specialmaskiner. 
  

Pris:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar:   
● Lång livslängd   
● Ej känslig för yttre påverkan   
● Fås färdiga (ingen montering)   
● Produkten testas av Osborn   
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Nackdelar: 
● Svårt att applicera på bro i fält utan att byta slitlager 
● Osäker på hur bra det biter på halkan 
● Svårt att montera på plank utanför fabriken 
● Osäkerhet kring snön och effekten av den 

  

Nr 21: 
Limmat grus i spår 
Fakta: 
Ett spår fräses på brädan och i detta spår limmas det fast grus eller eventuellt andra 
mineraler. 
  
Egna kommentarer: 
Detta skall göra ytan mindre halkig. 
Kolla vilket grus som passar: 
Kolla eventuellt lim: 
Kvartssand eller mineraler behöver väljas. Kvarts kan vara för finkornigt. beroende 
på material så ca 100200kr per ton. Det är transport som kostar. 
Som lim finns exempelvis PL 400 betonglim, ca 250kr/kg 
länk till pris: 
  
epoxibundet   
Länk: 
20150320 11:34 
http://www.casco.se/index.php?contentID=131&productID=1167 
epoxibundet 
Länk: 
20150320 11:34 
http://media.schoenox.net/casco/docs/cascostrongprofessional_se_se_tds.pdf?1426
847567 
 
 
 
 
Det finns en mängd olika att använda sig av. Exempelvis: 

● Akryl lim 
● Akryl gummi 

  
svårt att hitta Akryl gummi 
Länk: 
20150320 12:05 
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http://www.galindberg.se/chemtech/produkter/lim/3m/akryllim 
20150320 12:09 
http://www.molyteam.net/24121_swe.pdf 
  

Länk: 
20150318 09:50 
https://www.byggmax.se/verktyg/limtejpochfog/lim/konstruktionslimpl400p18045 
Länk: 
20150318 09:50 
www.byggmax.se/verktyg/limtejpochfog/lim/pl400konstruktionslimp18044?utm_s
ource=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner 
  
PU700 pris ca 200kr/kg 
länk till pris: 20150318 10:00 
http://www.haraldnyborg.se/stenlimpu70005ltremco.html 
  
Länk: 
20150318 09:48 
http://www.illbruck.com/se_SE/products/PU700 
  
Pris: 
kostnaden för gruset var ca 0,2kr per kg och ett kilo räcker till en meter. 
Limmet kostar 200 kr/kg och det går Ca 0,5kg per meter. 
Alltså Blir kostnaden per meter Ca 51 kr/m bräda om det bortses ifrån frakt. 
  
(Scanminerals alternativ går att lägga i spår och kommer då med största sannolikhet 
konkurrera ut denna). 
  
 
 
 
 
 
 
Fördelar:   

● Får ett lågt pris vid egen produktion   
● Biter bra mot halkan   
● Enkel att montera   
● Kan formas utifrån egna krav     

Nackdelar:  
● Ej testat 
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● Går inte att applicera på våta och kalla ytor om inte slitlagrets byts 
● Osäkerhet kring limmet och detta måste testas 
● Mer eget ansvar, både vid test och vid förvaltning   

 
     

 

 

Nr 22: 
Stansad stål list 
Fakta: 
Denna åtgärd är en list i stål med stansade hål på. Denna åtgärd ska förhindra 
halkan genom att skorna ska få fäste på listen. 
  
Egna kommentarer: 
Stål profil med pris: 
Länk: 
http://www.rullprofil.se/kontakt/ 
  
Kontakt: 019271060 
Har haft kontakt med företaget och fått fram prisuppgifter 
  
Pris för stansad uprofil ca 6 kr/m. Ju mer som köps desto billigare. 
Eventuellt känsliga mot rost. Dessa är inte galvade. Priset blir då något högre. 
Undrar om stansningen räcker som halkskydd eller om det behövs en special 
stansning för att skapa den vulkanliknande ytan runt stanshållet. Kan tänkas att det 
som hålls emot vid stansningen har ett större cirkulärt håll än stansen. 
Det kan eventuellt vara så att produkten från Weland kan vara ett lika bra alternativ. 
  
 
 
 
 
 
Fördelar:   

● Billigt   
● Lätt att applicera   
● Går att montera på en befintlig bro   
● Lätt att anpassa till olika mått   

Nackdelar: 
● Osäker på graden av halkskydd 
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● Osäker på graden av rostskydd 
● Sticker inte upp ifrån träet så mycket 
● Mer eget ansvar vid test och förvaltning 

 
  

Nr 23: 
Gummi list 
Fakta: 
En gummilist med ännu osäker profil kan ge bättre skydd genom att gummi har hög 
friktion. 
  
Egna kommentarer: 
  
Gummilist och pris på några olika profiler. 
En rektangulär list (finns många olika men det blir dyrt om det ska vara special 
anpassade) 
Kostar runt 1,352,17 euro/m 
Alltså ca 12,520 kr/m 
Svårt att hitta svenska leverantörer. 
42,2 kr/m 5X50 
  
Trekantsprofil 
Länk: 
280315 20:24 
http://www.silentblock.de/produkte.php?produkt=Gummiprofile 
  
Intressant med en trekants profil antingen massiv eller ihållig. 
En sådan lösning sticker upp och kan få fötterna att fastna antingen genom att listen 
fastnar i sulan om den är stel eller att den genom att jäsa ihop bildar kontakt yta med 
sulan och på så sett skapar friktion. Den ihåliga varianten kan vara svår att få att 
hålla om den även utsätts för klimatpåverkan och blir svagare. Den skall i så fall 
klara av att komprimeras under låga och höga temperaturer och då fortsätta att 
sedan fungera spänstigt när den klivs på. Detta kan bli svårt. 
Den ihåliga profilen behöver inte vara trekantig. Halvrunda och kvadratiska finns 
också. 
  
Oavsett vilket av dessa trekantsgummin det väljs så ger denna troligtvis halkskydd. 
  
Det finns även list liknande profiler. Både vanliga flata och de som trycks ned mellan 
planken. De Finns mest på EBay och i Tyskland. 
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Den som trycks ned mellan planken: 
  
Länk: 
280315 20:33 
http://www.umey.de/vwbusschutzleiste.html 
  
En svårighet med de lister som trycks fast är att de måste sättas fast med någon 
ytterligare åtgärd för att sitta ordentligt. Lim eller möjligtvis skruv skulle kunna lösa 
detta uppkommande problem. 
  
Med Gummi som halkskydd: 
  
Fördelar:   

● Beständigt mot nötning   
● Billigt   
● Går att applicera på våta kalla ytor   
● Ej så vass åtgärd,(barfota, inlines)   

Nackdelar: 
● Osäker nivå på halkskydd 
● Kan vara känslig mot stora temperatur differenser och även solljus 
● Sticker upp relativt mycket från träytan 
● Mer eget ansvar vid test och förvaltning 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 24: 
Infräst stållist 
Fakta: 
Denna metod innebär att en 3 (mm) bred stållist fräses in i planken för att sticka upp 
några millimeter för att haka i skorna så att dessa inte kan glida och på detta viss 
fungera som halkskydd. 
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Egna kommentarer: 
  
Pris för en stållist 
Limmas eller trycks fast. 
Problemet om den trycks fast är att trä krymper och sväller. 
 

 

Länk: 20150331 20:16 
http://www.tibnor.se/web/27b2164707984cfd811f5cd00efaff44.aspx 
Kontakt: 010484 00 00 
  
Lim PL 400:   
  
Länk: 
20150331 20:30 
http://www.johnwall.se/sv/artiklar/konstruktionslimpl40003l.html 
  
PL 400 fäster effektivt på trä och stål. 
Detta lim är ett Lufthärdande enkomponentslim för de flesta material. 
Den fungerar exempelvis på kalla fuktiga samt oljiga ytor. Limmet klarar köld, Vatten 
och har en värmebeständigt mellan (40 till + 100° C). 
Produkten har hög vidhäftningsförmåga och bra hållfasthet. 
Mycket goda åldringsegenskaper 
Finns i både: Beige och grå 
  
Har pratat med Tibnor: 
Rostfritt stål 
Om det inte rör sig om stora mängder så använd återförsäljare 
Kollade priset på 100 st ark och med måtten 2000x1000x3(mm). 
Priset är då utan frakt. 
  
Tibnor har ett av nordens bredaste program av rostfria standardformat i band och 
med plåt. Företaget erbjuder 40 rostfria stålsorter. Tibnor har även ett eget lager där 
de kan testa och produktionsanpassa de olika sorterna av rostfritt stål. Företaget 
hämtar sitt stål från olika underleverantörer och däribland från Ryssland. Tibnor 
klipper och skär plåtar av många typer av dimensioner och då allt från 0,1–12,0 
(mm) tjocka och 2–1500 (mm) breda. För att kunna erbjuda kunderna en fin produkt 
trots en massa frakt används skyddsfolie. Företaget kan också erbjuda plåtar utan 
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det skyddande pappersmellanlägget och detta är för att kunderna skall kunna 
använda sig av robothantering. 
  
Väljer att använda dimensionerna 1000x30x3 (mm) till stål listen och längden 1000 
(mm) för att den är relativt enkel att skarva och det går givetvis att få i andra mått för 
att kunna anpassa till broarnas bredd om det skulle behövas och på detta sett kunna 
effektivisera monteringsprocessen. 
 
 
Pris: 39,3 kr/m bräda 
  
99kr för 0,3 liter. 
behövs ca 1dl 33 kr 
För en rostskyddsbehandlad plåt tar Tibnor 412kr för 
Ett ark på 2000x1000x3 (mm) 
Jag vill få fram detta i 1000x30x3(mm) bitar 
2000/30=66,7 . Ca 66 bitar 
412/66=6,3 kr/m 
totalt pris 6,3+33=39,3 kr/m bräda 
  

Fördelar:   
● Tål högt slitage   
● Lång livslängd   
● Lätt att skarva till valfri längd  
● God nivå på halkskydd för tvärgående plank   
● Går att utforma utifrån egna behov   

Nackdelar:  
● Dåligt halkskydd på längsgående plank 
● Går inte montera på en bro i fält utan fräst spår 
● Kan ta lång tid att montera om lim måste torka 
● Mer eget ansvar vid test och förvaltning 
● Högt pris på lim 

 
 

Nr 25: 
Fräst spår med löst grus 
  
Fakta: 
Denna åtgärd består av ett fräst spår i planken där det läggs löst grus så att det 
sticker upp någon millimeter. 
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Egen Kommentar: 
  

Pris för löst grus: 
Spåret ska ej vara enda ut i kanten för att gruset ska hålas kvar i spåret. 
Lämpligt att grusa per år kan vara 3 till fyra gånger per år och för att kontrollera detta 
får de första åren fungera som test och då kan det testas hur många gånger det 
behövs sanda. 
  
Pris: 100200kr/ton beroende på sort och grovlek 
Räknar på att det går Ca 1 Kg grus på en meter 
200/1000= 0,2 kr/m bräda 
  
Det tillkommer givetvis frakt och utförande i form av själva sandningen. 
Länk: 
20150401 10:31 
http://www.nybrogrus.se/produkterpriser/produktprislista/ 
  

Fördelar:   
● Billigt   
● Går att applicera oavsett årstid   
● Bra nivå på halkskydd   
● Fungerar bra utomhus   

Nackdelar: 
● Krävs kontinuerligt arbete med sandning 
● Svårt att få gruset att ligga kvar 
● Kan inte göras på en bro i fält utan fräsning 
● Mer eget ansvar vid test och förvaltning 
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Bilaga B Kriterier för betygsättning   

  

Kriterier för betygsättning   
Skalan på de olika bedömningarna är mellan noll och tre på alla parametrar.    

Första utredningen(Gallringen)   
Kriterier för betygsättning 3-0:   

3: Leverantör kan säkra detta och det är testat av leverantören. Det är säkert. Eventuella antaganden 

motiveras i kommentarer.   

2: Leverantören kan inte säga för inget test är genomfört. Det är troligtvis (med största sannolikhet) 

säkert. En bedömning av rimlighet görs. Eventuella antaganden motiveras i kommentarer.   

1: Leverantören kan inte säga för ingen test är genomfört. Det kan vara (det finns möjligheter att den är) 

säker. En bedömning av rimlighet görs. Eventuella antaganden motiveras i kommentarer.   

0: Leverantören kan inte säga för inget test är genomfört. Det är inte säkert. Det finns inget som tyder 

på att det är säkert. Eventuella antaganden motiveras i kommentarer.   
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Pris som aspekt har egna kriterier och i skalan för priset är summor satta som gränser.   

3: Ett bra pris. Summan är satt till 10 (kr)och priserna under denna summa hör till denna kategori.   

2: Ett okej pris. Summan är satt till 50 (kr) och priserna under denna summa hör till denna kategori.   

1: Ett pris som inte är helt orimligt högt. Summan är satt till 200 (kr) och priserna under denna summa 

hör till denna kategori.   

0: Ett pris som är orimligt högt. Summan är satt till över 200 (kr) och priserna över denna summa hör 

till denna kategori.   

   

Kr/m bräda:   Betyg:   

10   3   

50   2   

200   1   

200<   0   

   

  Denna betygsättning används i den första utredningen.    

      

Andra utredningen   
Skalan på de olika bedömningarna i andra utredningen är mellan noll och fem på alla parametrar utom 

för miljö där ett betyg på noll eller ett sätts.    

   

Kriterier för betygsättning 5-0:   

5: Leverantör kan säkra detta och det är testat av leverantören. Det är säkert och produkten är utmärkt 

för ändamålet. Produkten används till detta på marknaden. Eventuella antaganden motiveras i 

kommentarer.   

4: Leverantör kan säkra detta och det är testat av leverantören. Det är säkert men ej vanlig på 

marknaden i dagsläget. Eventuella antaganden motiveras i kommentarer.   

3: Leverantör kan säkra detta och det är testat av leverantören. Det är säkert men är en annorlunda 

lösning och känns inte helt självklar att den ska fungera. Eventuella antaganden motiveras i 

kommentarer.   

2: Leverantören kan inte säga för inget test är genomfört. Det är troligtvis (med största sannolikhet) 

säkert. En bedömning av rimlighet görs. Eventuella antaganden motiveras i kommentarer.   

1: Leverantören kan inte säga för ingen test är genomfört. Det kan vara (det finns möjligheter att den är) 

säker. En bedömning av rimlighet görs. Eventuella antaganden motiveras i kommentarer.   
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0: Leverantören kan inte säga för inget test är genomfört. Det är inte säkert. Det finns inget som tyder 

på att det är säkert. Eventuella antaganden motiveras i kommentarer.   

Pris 5-0:   

Pris är en aspekt som har egna kriterier och i skalan för priset är summor satta som gränser. Priset är 

bestämt i kr/m bräda.   

5: Det lägsta priset och denna åtgärd hör till den grupp med de lägsta priserna. Summan är satt till 10 

(kr) och de priser under denna summa hör till denna kategori.   

4: Det näst lägsta priset. Ett lågt och jättebra pris för en halkåtgärd. Summan är satt till 20 (kr) och 

priserna under denna summa hör till denna kategori.   

3: Ett bra pris. Summan är satt till 40 (kr) och priserna under denna summa hör till denna kategori.   

2: Ett okej pris. Summan är satt till 60 (kr) och priserna under denna summa hör till denna kategori.   

1: Ett pris som inte är helt orimligt högt. Summan är satt till 200 och priserna under denna summa hör 

till denna kategori.   

0: Ett pris som är orimligt högt. Summan är satt till över 200 (kr). Åtgärderna med pris över denna 

summa hör till denna kategori.   

Betygsskala för priset:   

   

   

Kr/m bräda:   Betyg:   

10   5   

20   4   

40   3   

60   2   

200   1   

200<   0   

   

Miljö 1-0:   

Miljö har en egen betygsättning och skalan på betygsättningen är ett eller noll.   

1: Ettan motsvarar den högsta poängsättningen i denna kategori och åtgärden uppnår detta om en 

miljöaspekt finns med i åtgärdens framtagande. Att ett miljötänk kring åtgärden finns med.   

0: Detta betyg får de åtgärder där ingen hänsyn till någon miljöaspekt tagits. Denna åtgärd är inte bra 

för miljön.   

   

Detta betygsystem används vid den djupare andra utredningen.  
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Bilaga C Kommentarer och 
betygsa ttning 

 

Första undersökningen: 
 

Den första aspekten som beaktas är priset. Prisen är satta för enbart materialkostnader och baseras inte 

på vilka övriga åtgärder en metod kräver. 

Den andra aspekten som beaktas är livslängden. Livslängden kollar på hur bra produkten är mott 

nötning, väder och att appliceringen är bra. 

Den tredje aspekten som beaktas är Montage effektivitet. Montageeffektiviteten anger hur lätt en 

åtgärd är att applicera och hur lång tid detta tar samt hur bra åtgärden lämpar sig att genomföra på en 

bro i fält. Det kollas även på hur själva monteringen skall ske. 

 

K1.1 

Priset på denna ytbeläggning ligger på Ca 12,2 kr/m bräda. Detta är ett lågt pris.  

Betyg: 2 

K2.1 

Priset på denna tejp ligger på 9,28 kr/m och detta är ett pris i den lägsta klassen.  

Betyg: 3 

K3.1 

Priset på denna halkåtgärd är 175 kr/m. Plattorna är inte en meter långa utan det räknas på att det krävs 

en platta per meter bräda. 

Betyg: 1 

K4.1 

Priset på denna halkåtgärd är 295 kr/m. Plattorna är inte en meter långa utan det räknas på att det krävs 

en platta per meter bräda.  

Betyg: 0 

K5.1 

Priset på denna halkåtgärd är 90 Kr/m. Dessa skenor monteras en per meter och är då en meter långa 

och 40mm bredda. Skenorna monteras och skarvas till valfria längder. 

Betyg: 1 
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K6.1 

Priset på denna halkåtgärd är 65,9 kr/m bräda. Mattan köps på rulle med valfri längd och en bredd på 

1200mm. Denne kostar då 395 kr/löpmeter det andra priset är för att kunna jämföra med övriga 

åtgärder som sitter på varje plank. 

Betyg: 1 

K7.1 

Priset på denna halkåtgärd är 3,1 kr/m bräda. Vid framräkning av denna åtgärds pris måste träets skick 

tas i beaktning. Ett torrt trä suger mer än ett mättat och kräver då mer olja. Detta gör att det blir dyrare 

med torrt trä än med mättat trä. Priset är räknat på det torrare träet. 

Betyg: 3 

K8.1 

Priset på denna halkåtgärd är 31,6 kr/m. Detta pris är för materialet plywood och räknat på om denne 

skulle kapas upp liknande planken och monteras på liknande sett. 

Betyg: 2 

K9.1 

Priset på denna halkåtgärd är 1,1 kr/m plank. På denna ytbeläggning så tillkommer kostnaden på 

lacken eller färgen som pulvret blandas med.  

Betyg: 3 

K10.1 

Priset på denna halkåtgärd är som lägst 16,7 kr/m bräda och högst 33,4 kr/m. Det pris som används i 

denna kalkyl är det högsta beroende på att detta pris är avsett för den grovkornigaste beläggningen och 

ämnad för utomhusbruk. 

Betyg: 2 

K11.1 

Priset på denna halkåtgärd är 13,7 kr/m plank. Vid framräkning av denna åtgärds pris måste träets 

skick tas i beaktning. Ett torrt trä suger mer än ett mättat och kräver då mer vätska. Detta gör att det 

blir dyrare med torrt trä än med mättat trä. Priset är räknat på det torrare träet.  

Betyg: 2 

K12.1 

Priset på denna halkåtgärd är 210 kr/m. Detta är räknat på om arken kapas för att passa på planken och 

det ska tillägas att pris på lim och skruv tillkommer. 

Betyg: 0 

K13.1 

Priset på denna halkåtgärd är 57,9 kr/m bräda. Denna ytskiktsbehandling köps på femliters fat och blir 

eventuellt billigare vid stora kvantiteter. Vid framräkning av denna åtgärds pris måste träets skick tas i 

beaktning. Ett torrt trä suger mer än ett mättat och kräver då mer gummivätska. Detta gör att det blir 

dyrare med torrt trä än med mättat trä. Priset är räknat på det torrare träet. 
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Betyg: 1 

K14.1 

Priset på denna halkåtgärd är 0,86 kr/m bräda. På denna ytbeläggning så tillkommer kostnaden på 

lacken, oljan eller färgen som pulvret blandas med. Priset är även beroende på täckytan på lacken, 

färgen eller oljan som används.  

Betyg: 3 

K15.1 

Priset på denna halkåtgärd är 164,3 kr/m bräda. Dessa lister säljs i pack på minst 30 m. Ett köp av 

större kvantiteter skulle minska priset per meter med några kronor. 

Betyg: 1 

K16.1 

Priset på denna halkåtgärd är 1,5 kr/m bräda. Priset skiljer sig och är olika beroende på vilken grovlek 

det väljs. Detta pris är räknat på den grövsta sorten. Priset kan bli lägre om den mindre grova 

behandlingen används. Det testas båda grovlekarna.  

Betyg: 3 

K17.1 

Priset på denna halkåtgärd är 0,5 kr/m. Denna list säljs endast i Ukraina så det blir eventuellt dyrare 

med frakt och tull. Det går även att få bredare lister men då ökar priset väsentligt. 

Betyg: 3 

K18.1 

Priset på denna halkåtgärd är 42 kr/m bräda. Priset på ytåtgärden varierar mellan 150-250 kr/m och 

den dyrare avser ett grövre skikt på ytan och används därför att det är ett behov. 

Betyg: 2 

K19.1 

Priset på denna halkåtgärd är xx. Denna åtgärd har utretts och det väntas på mail från Henryalltiallt. 

Betyg: - 

K20.1 

Priset på denna halkåtgärd finns inte och detta är beroende på att vi har ett samarbete med Osborne om 

att de skulle ta fram en halkskydds åtgärd med stansat borst om deras tekniker tror att det skulle 

fungera. Osborne håller på att testa och vi har skickat plank. 

Betyg: - 

K21.1 

Priset på denna halkåtgärd är 51 kr/m bräda. Detta är räknat på det dyrare gruset och det lim avsett för 

ändamålet. Det är antaget att det går Ca 1kg grus på en meter och att det går åt Ca 0,5 liter lim på 

samma yta. 

Betyg: 1 
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K22.1 

Priset på denna halkåtgärd är 6 kr/m. Denna skena monteras en per bräda och kapas för att passa 

plankens längd. Skenan är stansad och detta enligt detta pris. Priset blir lägre vid beställning av större 

kvantiteter. 

Betyg: 3 

K23.1 

Priset på denna halkåtgärd är 42,2 kr/m. Listen monteras en per plank och kapas efter plankets längd. 

Gummits profil är 5x50 mm väljs och det är möjligt att få ner kostnaderna om en klenare dimension 

väljs. Detta kan i sin tur leda till att hållfast egenskaperna försämras och skippas därför. 

Betyg: 2 

K24.1 

Priset på denna halkåtgärd är 39,3 kr/m bräda. Limmet är avsett för trä och stål. Det rostfria stålet köps 

i ark på 2000x1000x3. Denna dimension på tjocklek behövs och arket kapas för att få de övriga 

dimensionerna rätt. Mängden på både limmet och stålet avgör priset och mer kvantitet ger lägre pris. 

Betyg: 2 

K25.1 

Priset på denna halkåtgärd är 0,2 kr/m bräda. Denna åtgärd kräver mycket tillsyn och kontinuerligt 

arbete med sandning. Detta gör att kostnaderna ökar om arbetet tillkommer. Priset på grus varierar och 

detta är räknat på det dyrare. Frakten tillkommer här och har inte räknats med. Dessa två aspekter ger 

denna åtgärd ett högre pris än det i denna undersökning. 

Betyg: 3 

K1.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en lång livslängd och leverantören försäkrar detta. En ytbehandling vars 

beständighet är hög och då blir hållfastheten beroende på hur bra träet håller för nötning. Denna metod 

får på detta sett en lång livslängd. 

Betyg: 3 

K2.2 

Osäker på kvalitén när det gäller livslängd. Denna åtgärd klistras fast och livslängden beror på hur bra 

tejpen fastnar i underlaget och på hur tejpen klarar av nötningen. Det skulle med olika åtgärder kunna 

gå förbättra hållfastheten på tejpen genom att spika eller häfta fast tejpen i dess ändar. 

Betyg: 1 

K3.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en lång livslängd och leverantören försäkrar detta. Åtgärden består av en 

aluminium platta som skruvas i underlaget. Det som avgör livslängden bör vara halkskyddet på 

aluminiumet och beständigheten för detta. 

Betyg: 3 
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K4.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en lång livslängd och leverantören försäkrar detta. Aluminiumet med 

dess pvc mineralkorn skruvas fast i underlaget och det som avgör livslängden är pvc mineralkornen 

och hur länge de effektivt stoppar mot halka. 

Betyg: 3 

K5.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en lång livslängd och leverantören försäkrar detta. Denna list har med sin 

skruv montering och rostskydds behandling fått en mycket lång livslängd. De ända begränsningar på 

livslängden är nötning med hög belastning över en lång tid och eventuella skador i rostskyddet. 

Betyg: 3 

K6.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Med dess alla egenskaper som beständig mott olika 

väder och lämplighet utomhus, bör den kunna uppnå lång livslängd. Detta är inget som leverantören 

försäkrar och denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 2 

K7.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Denna ytbehandlings livslängd är beroende på 

livslängden på den olja som halkskyddet blandats i. Med tanke på att denna åtgärd har god 

beständighet och är lämplig i olika väder så bör den kunna uppnå en lång livslängd. Detta är inget som 

leverantören försäkrar och denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 1 

K8.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Med rätt behandling vid kapning och annan åverkan 

på skivans ytskikt bör skivan kunna uppnå relativt lång livslängd. Detta är inget som leverantören 

försäkrar och denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 1 

K9.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Denna åtgärds livslängd är beroende på vilket 

material pulvret blandas med. Med tanke på att det skall fungera bra utomhus bör den kunna uppnå 

relativt lång livslängd med låg nötning. Detta är inget som leverantören försäkrar och denne har med 

största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 1 

K10.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Denna gummibeläggning ska klara mycket nötning 

och vara extremt elastisk. Den skall även vara lämplig för träunderlag och utomhusbruk. Dessa 

aspekter tyder på att denna åtgärd bör kunna uppnå lång livslängd. Detta är inget som leverantören 

försäkrar och denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 1 
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K11.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en lång livslängd och leverantören försäkrar detta. Att produkten har 

goda egenskaper när det gäller utomhusbruk, applicering och nötning gör att den får en långlivslängd. 

Betyg: 3 

K12.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Med tanke på att denna åtgärd fästs med både lim 

och skruv gör att den med stor sannolikhet kan uppnå en lång livslängd. Åtgärdens yta med mineraler 

är den aspekt som avgör livslängden på materialet. Leverantören försäkrar inte att produkten har en 

lång livslängd och denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 2 

K13.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Åtgärden har god lämplighet för utomhusbruk och på 

trä som underlag. Detta ger åtgärden en relativt lång livslängd om inte nötningen blir för hög. 

Leverantören försäkrar inte att produkten har en lång livslängd och denne har med största sannolikhet 

inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 1 

K14.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Denna ytbehandlings livslängd är beroende på vilket 

material pulvret blandas med. Om den blandas med färg, olja eller lack fås olika beständigheter och 

lämplighets grad utomhus och även motstånd för nötning. Leverantören försäkrar inte att produkten 

har en lång livslängd och denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 1 

K15.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Alla aspekter tyder på att denna produkt skall inneha 

en lång livslängd. Denne har god beständighet mot nötning och är lämplig för utomhusbruk med trä 

som underlag. Den sitter även bra monterad i och med att den skruvas. Leverantören försäkrar inte att 

produkten har en lång livslängd och denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på 

produkten. 

Betyg: 2 

K16.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Många aspekter tyder på att åtgärden skall inneha en 

långlivslängd. Lämplighet utomhus och på trä som underlag. Finns restriktioner för hur åtgärden skall 

appliceras på impregnerat trä och bidra till en ökad livslängd. Det finns ingen specifik information att 

produkten är beständig och klarar av mycket nötning men produkten används på vägar och bör därför 

ha goda egenskaper när det gäller detta. Leverantören försäkrar att produkten har en lång livslängd och 

denne har med största sannolikhet testat denna aspekt på produkten.  

Betyg: 3 
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K17.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Det finns aspekter som tyder på att produkten kan 

uppnå lång livslängd. Dessa aspekter är att gummit och aluminiumet är beständigt mott nötning och att 

åtgärden skruvas fast i underlaget. Leverantören försäkrar inte att produkten har en lång livslängd och 

denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 1 

K18.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en lång livslängd och leverantören försäkrar detta. Ytbehandlingen 

innehar egenskaper som god lämplighet på trä och att den finns i tre olika grovlekar beroende på 

nötningen.  

Betyg: 3 

K19.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Denna ytbehandling har bra egenskaper i form av 

god lämplighet för trä, ska tåla högt slitage och fungera bra utomhus. Detta gör att denna ytbehandling 

har stor möjlighet att nå en lång livslängd. Leverantören försäkrar inte att produkten har en lång 

livslängd och denne har med största sannolikhet inte testat denna aspekt på produkten. 

Betyg: 2 

K20.2 

Denna halkskyddsåtgärd har en lång livslängd och leverantören ska försäkra detta genom deras tester 

på produkten. Många aspekter tyder på att denna produkt skall inneha en lång livslängd. Både för att 

den är lämplig utomhus och för att den ska fungera bra på trä. Den aspekt som är mer osäker är att 

borsten under hög belastning under en längre tid böjer sig och på detta set minskar egenskaperna att 

stoppa halkan. 

Betyg: 3 

K21.2 

Det som avgör livslängden på denna produkt är hur bra limmet håller ihop träet med mineralerna. 

Detta är en egen lösning och har inte testats. Eftersom limmet är ett starkt konstruktionslim ämnat för 

att sammanfoga trä med sten bör detta kunna hålla under en lång tid. Det som talar emot är hur 

beständigt detta är mott nötning och tung belastning. Olika klimat med regn och kyla skall det hålla 

för. 

Betyg: 1 

K22.2 

Denna åtgärd är en egen lösning och den skall inneha en god beständighet mot nötning och tung 

belastning. Den skall även fungera bra på trä och med en montering och fastsättning med skruv och 

rätt form av rostskyddsbehandling bör den kunna uppnå en lång livslängd. Detta är inte testat. Testen 

kan vara liknande den andra stållisten från Weland. 

Betyg: 2 
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K23.2 

Denna gummilists åtgärd är bra ur de synpunkterna att den klarar av tung nötning och att den 

appliceras med både lim och skruv. Gummi skall fungera bra utomhus men kan vara känsligt för uv 

strålar och extremt låga temperaturer.  Vid rätt förutsättningar kan en lång livslängd fås. Detta är inte 

testat. 

Betyg: 1 

K24.2 

Denna stållist skall kunna uppnå långa livslängder. Denne är både beständig mott nötning och limmet i 

kombination med ett trångt spår gör att monteringen sitter hårt. Den är även lämplig för utomhusbruk i 

och med att den är rostskydds behandlat. En svårighet kan vara om stålet oavsett rostskydd skulle rosta 

och då få en begränsad livslängd. Allt tyder på att denna åtgärd skall inneha en lång livslängd. Detta är 

inte testat. 

Betyg: 2 

K25.2 

Denna åtgärd har en kort livslängd och bör kompletteras Ca tre gånger per år för att fungera effektivt. 

Själva mineralerna har en lång livslängd och är beständiga mott nötning men eftersom de inte ligger 

kvar under en längre tid anses livslängden vara så lång som den tid mineralerna ligger kvar i spåret 

och stoppar mot halkan. Detta är en egen lösning och är inte testat ännu. 

Betyg: 0 

K1.3 

Denna åtgärd har en effektiv och snabb montering. Denna ytbehandling sprayas på och sedan är det 

efter att ytan har torkat färdigt att användas. Den kräver förberedelser i form av rätt temperatur och låg 

luftfuktighet. Ytan skall även vara rengjord före applicering. Denna åtgärd lämpar sig inte att utföra i 

fält. Denna spray täcker hela brädorna. En effektiv montering kan uppnås i och med att hela bron kan 

göras på en gång. 

Betyg: 1 

K2.3 

Denna åtgärd går snabbt att applicera beroende på att den varken skruvas eller att det är någon torktid 

för lim eller färg. Det finns klister på baksidan tejpen och denna kan kompletteras med spik eller 

häftklammer. Tejpen kräver viss förberedelse i form av rent och torrt underlag. Denna åtgärd lämpar 

sig inte att utföra i fält. Tejpen monteras en per meter och i centrum på brädan. 

Betyg: 2 

K3.3 

Denna halkskyddsåtgärd har en snabb och enkel montering när plattorna är försedda med håll för 

skruvning. Monteringen tar den tid det tar att skruva plattan. Denna åtgärd är genomförbar på en bro i 

fält bara bron är isfri. Montering sker en per bräda och meter. Vid bredare broar monteras en per meter 

bräda och där det blir mellanrum på den ena brädan sitter halkskyddet på nästa. Leverantören försäkrar 

lätt montering. 

Betyg: 2 
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K4.3 

Denna halkskyddsåtgärd har en snabb och enkel montering när plattorna är försedda med håll för 

skruvning. Monteringen tar den tid det tar att skruva plattan i bron. Denna åtgärd är genomförbar på en 

bro i fält bara bron är isfri. Montering sker en per bräda och meter. Vid bredare broar monteras en per 

meter bräda och där det blir mellanrum på den ena brädan sitter halkskyddet på nästa. Leverantören 

försäkrar lätt montering. 

Betyg: 2 

K5.3 

Denna halkskyddslist skruvas snabbt fast i underlaget och har därigenom en monteringstid beroende 

på hur många skruvar det behövs. Denna monteras i centrum på brädan och en per meter bräda. Denna 

åtgärd är genomförbar på en bro i fält bara bron är isfri. 

Betyg: 2 

K6.3 

Denna halkskyddsmatta skall genom friktion fästa på allt utom släta golv, marmor och polerade sten 

ytor. Lämpligtvis limmas denna åtgärd fast på planken. Denna åtgärd skulle kunna appliceras på en 

bro i fält om den inte skulle vara i behov av limning. 

Betyg: 1 

K7.3 

Denna åtgärd är lätt och snabb att applicera. Bortsett från den tid det tar för oljan att torka. Denna 

åtgärd målas på hela plankens ovansida. Denna åtgärd är inte genomförbar på en bro i fält. En effektiv 

montering kan uppnås i och med att hela bron kan göras på en gång. 

Betyg: 1 

K8.3 

Denna åtgärd är relativt lätt att montera på samma sett som med de vanliga slitplanken. Detta antingen 

som sågade plank eller som hela skivor. Denna åtgärd lämpar sig inte på en bro i fält då det krävs ett 

byte av slitlager. 

Betyg: 1 

K9.3 

Denna halkskyddsåtgärd är lätt att applicera och täcker med relativt liten mängd stora ytor. För att bita 

bra mot halkan appliceras alla brädors ovansida med denna åtgärd. Detta är ett pulver som blandas i 

det sista lagret av golvfärgen eller lacken. För denna åtgärd går jobbet går fort men det tar tid för 

färgen att torka. Denna åtgärd lämpar sig inte på en bro i fält för att färgen och lacken har vissa krav 

gällande luftfuktighet och temperaturer. En effektiv montering kan uppnås i och med att hela bron kan 

göras på en gång. 

Betyg: 1 

K10.3 

Denna plastbeläggning tar relativt lång tid att applicera. Den ska strykas på i flera lager och 

däremellan stelna till en viss nivå. Speciell utrustning krävs för att kunna utföra denna beläggning. 

Denna process är svår att utföra på en bro i fält om det inte råder vissa gynnsamma förhållanden. 
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Förhållanden där is regn och kyla kan orsaka problem. Denna plastbeläggning förser brädans överkant 

med ett gummitäcke.  

Betyg: 0 

K11.3 

Denna metod har en snabb och enkel applicering och leverantören försäkrar detta. Torktiden för denna 

ytbehandling ligger på en timme eller mindre. En effektiv montering kan uppnås i och med att hela 

bron kan göras på en gång. Vätskan rollas ut på ovansidan brädan och den täcker relativt stora ytor. 

Denna behandling kräver förberedelser i form av rengöring av ytan och det finns även krav gällande 

luftfuktighet och temperaturen. Produkten lämpar sig därför inte på en bro i fält. 

Betyg: 3 

K12.3 

Dessa halkskydds skivor kräver ingen förbehandling. Den fästs med lim och skruv. Detta gör 

appliceringen robust och beständig. Limmet kräver viss luftfuktighet och temperatur för att få en bra 

härdning. Detta gör att applicering på en bro i fällt blir komplicerad. Denna aspekt gör ingen skillnad 

på om skivan kapas i mindre bitar eller används som hela ark. Skivan täcker större yta om denne kapas 

i mindre bitar. 

Betyg: 2 

K13.3 

Denna gummiskydds åtgärd rollas på ytan på planken i två lager. Mellan dessa lager ska gummit torka 

och detta gör att appliceringen tar tid. Appliceringen av denna åtgärd kräver kunskap och viss 

utrustning. Gummit har för att stelna vissa krav på temperatur och luftfuktighet. Detta gör att denna 

åtgärd inte är optimal på en bro i fält. 

Betyg: 0 

K14.3 

Detta halkskydd är en komponent som blandas i färg, olja eller lack. Vid applicering stryks 

blandningen på brädans ovansida. Den går snabbt att applicera och täcker relativt stora ytor. Att 

färgen, lacken eller oljan måste torka gör att det tar tid att utföra denna åtgärd. Färgen, lacken eller 

oljan har även vissa krav på temperatur och luftfuktighet vid applicering. Detta gör åtgärden olämplig 

på en bro i fält. En effektiv montering kan uppnås i och med att hela bron kan göras på en gång. 

Betyg: 1 

K15.3 

Denna halkskyddslist skruvas fast i ett fräst spår i centrum på varje bräda. Det frästa spåret gör det 

svårare att applicera denna list på en bro i fält. Det blir mycket jobb att fräsa brädorna på plats eller 

byta ut brädorna mot nya redan frästa sådana. Utöver det frästa spåret lämpar sig denna list på en bro i 

fält. Tiden det tar att montera planken måste tas med i uppskattningen av monteringseffektivitet. 

Betyg: 2 

K16.3 

Denna halkskyddsåtgärd kräver förberedelser i form av rengöring av appliceringsytan. Limmet kräver 

viss luftfuktighet och temperatur för att härda och detta gör att denna åtgärd är svår att utföra annat än 
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sommartid. Torktiden för limmet är ca tre timmar. En effektiv montering kan ändå uppnås i och med 

att hela bron kan göras på en gång. 

Betyg: 2 

K17.3 

Denna list skruvas fast i centrum på brädan och skruvas fast i underlag. Det behövs en list per meter 

bräda. Denna åtgärd har ingen härdningstid eller sådant utan det som tar tid är monteringen i form av 

skruvning. Denna metod lämpar sig på en bro i fält bara ett isfritt tillstånd råder. 

Betyg: 2 

K18.3 

Denna ytbehandling har en snabb applicering och det som tar tid i monteringen är att ytan ska torka 

efter att behandlingen är färdig. En effektiv montering ändå kan uppnås i och med att hela bron kan 

göras på en gång. Ytbehandlingen har vissa krav gällande temperatur och luftfuktighet under 

applicering och lämpar sig därför inte på en bro i fält. 

Betyg: 1 

K19.3 

Denna behandling är en sprutbar gummibaserad ytbehandling. Behandlingen tar tid att applicera både 

när det gäller att denne skall sprayas och även när denne skall torka. En effektiv montering kan uppnås 

i och med att hela bron kan göras på en gång. Denna Ytbehandling kräver viss temperatur och 

luftfuktighet vid applicering och detta gör denna produkt olämplig på en bro i fält. 

Betyg: 0 

K20.3 

Denna åtgärd är stansat borst i planken och planken stansas av Osborne och kommer färdiga. Åtgärden 

går inte utföra i fält om inte brädorna byts ut mot redan stansade sådana. Att denna produkt görs av 

Osborne gör att monteringstiden blir kortare. Hela slitytan måste bytas på en bro i fält och detta tar 

relativt lång tid att göra. 

Betyg: 2 

K21.3 

Denna halkskyddsåtgärd kräver ett fräst spår och torktid för limmet. Limmet kräver också viss 

luftfuktighet och temperatur för att kunna härda. Detta i kombination med det frästa spåret gör att 

denna åtgärd är olämplig på en bro i fält. Spåret fräses i mitten på brädan och i spåret limmas gruset 

och detta görs lämpligen på fabrik. Monteringen tar relativt lång tid med både fräsning och limning. 

Tiden det tar att montera planken måste tas med i uppskattningen av monteringseffektivitet. 

Betyg: 1 

K22.3  

Denna stållist skruvas fast i underlaget i mitten på varje brädas ovansida och detta en per meter bräda. 

Åtgärden tar den tid det tar för montörerna att skruva fast listen. Denna åtgärd lämpar sig för en bro i 

fält bara bron är isfri. 

Betyg: 2 
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K23.3 

Denna gummilist är lätt att montera med skruv eller lim. Att skruva tar relativt lång tid men går att 

utföra på en bro i fält bara bron är isfri. Limningen kräver viss luftfuktighet och temperatur. Skruva är 

det bättre alternativet och då skruvas gummilisten i centrum på varje bräda och då en per meter bräda. 

Denna åtgärd är då lämplig på en bro i fält. 

Betyg: 1 

K24.3 

Denna infrästa stållist är svår att utföra på en bro i fält. Både för att få dit listen med lim och för att det 

måste fräsas ett spår på brädan ca 20 (mm)från skarven mellan dessa. Denna åtgärd är lämpligast att 

utföra i en fabrik. Vid montering så finns denna åtgärd i slitytans plank och själva monteringen tar 

relativt lång tid. Tiden det tar att montera planken måste tas med i uppskattningen av 

monteringseffektivitet. 

Betyg: 1 

K25.3 

Denna åtgärd består av ett spår i brädans överkant där det grusas. Åtgärden med spår kan vara svårt att 

utföra på en bro i fält när fräsningen kan vara komplicerad att genomföra. Tiden för montering och 

själva monteringens effektivitet är svår att bestämma. Fräsningen görs lättast i fabrik och där går det 

snabbt. Grusningen tar kort tid men behöver upprepas ett antal gånger per år. Kombinationen gör att 

hela processen tar relativt lång tid. Tiden det tar att montera planken måste tas med i uppskattningen 

av monteringseffektivitet. Monteringen av denna metod skulle kunna göras effektiv om denna åtgärd 

satt på planken redan vid bygget av bron och inte behövdes kompletteras efteråt.  Hela bron monteras i 

fabriken och även denna halkskyddsåtgärd på slitplanken för bästa monterings effektivitet. 

Betyg: 1 

K1 Extra kommentar 

Denna åtgärd är en ytbehandling och företaget som lanserar denna åtgärd har gjort tester och det finns 

mycket information om produkten. Martinsons Träbroar tror inte att en ytbehandlingsåtgärd innehar 

tillräckligt god beständighet och livslängd för att brukas på en träbro utomhus. På grund av detta 

utesluts denna metod. 

K2 Extra kommentar 

Denna åtgärd är en av favoriterna och denna åtgärd ska testas i fält. Det problem som finns med denna 

produkt och det som gör denna osäker är att den kan vara svår att få att festa på underlaget. När den 

väl fäster kan den ska sitta under en längre tid. Den hör till favoriterna för att den är en enkel och bra 

åtgärd. Den finns redan på andra broar. 

K3 Extra kommentar 

Denna halkskyddsåtgärd har fått höga betyg för att leverantören har mycket information om produkten 

och den är då testad. Produkten faller på att den är för dyr och täcker för små ytor. På grund av detta 

utesluts denna från utredningen. 

K5 Extra kommentar 

Denna halkskyddslist innehar många goda egenskaper och är i en klass för sig när det gäller nivå på 

halkskydd. Denna produkt ska testa i fält. Produkten är för grov och kan orsaka problem och extra 

mycket jobb vid användning. Priset på produkten är högt och anledningen till att denna produkt testas 
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vidare i fält är på grund av dess goda halkbeständighets förmågor. På detta sett fås en referens vid 

testet i fält. 

K11 Extra kommentar 

Denna åtgärd är en ytbehandling och företaget som lanserar denna åtgärd har gjort tester och det finns 

mycket information om produkten. Martinsons Träbroar tror inte att en ytbehandlingsåtgärd innehar 

tillräckligt god beständighet och livslängd för att brukas på en träbro utomhus. På grund av detta 

utesluts denna metod. Företaget har kontaktats  

K16 Extra kommentar 

Denna produkt är en av favoriterna och den skall testas i fält. Produkten har fått ett högt betyg och 

detta för att leverantören har gett mycket information. Den hör till favoriterna för att den uppfyller alla 

krav. Telefonkontakt har visat att denna åtgärd är ytterst lämplig för ändamålet. Deras försäljare är 

kunnig och samarbetsvillig.  

K17 Extra kommentar 

Denna halkskyddsåtgärd har fått ett högt betyg för den har goda egenskaper. Produkten tillverkas i 

Ukraina och inga återförsäljare finns i Sverige. Detta gör att produkten känns osäker och priset 

kommer att höjas med tillkommande frakt- och tull avgifter. Även samarbete och kvalité kan vara svår 

att förutsäga. Denna produkt utesluts därför ur denna utredning.  

K18 Extra kommentar 

Denna åtgärd är en ytbehandling och företaget som lanserar denna åtgärd har gjort tester och det finns 

mycket information om produkten. Martinsons Träbroar tror inte att en ytbehandlingsåtgärd innehar 

tillräckligt god beständighet och livslängd för att brukas på en träbro utomhus. Denna åtgärd har fått 

högt betyg därför att företaget gett mycket info om vad produkten behöver. På grund av att detta är en 

ytbehandling utesluts denna metod. 

K22 Extra kommentar 

Denna stansade stållist har ett bra betyg och detta på grund av att den har goda egenskaper i form av 

pris och montage effektivitet. Vid en rostskyddsbehandling fås även en lång livslängd. Detta är en 

egen lösning och det är osäkert på hur bra den bitter mot halkan. Denna list får antingen läggas i spår 

eller på planket. Denna åtgärd utesluts ur utredningen på grund av för osäker effektivitet mot halka. 

K23 Extra kommentar 

En favorit där osäkerheten på nivån på halkskydd och osäker beständighet gör att ett lägre betyg fås. 

Även livslängden är svår att fastställa när gummit ljus känsligt över tid. Det är svårt att hitta svenska 

leverantörer till olika gummi profiler. Alla dessa svårigheter gör denna metod olämplig och därför 

utesluts denna ur undersökningen. 

K24 Extra kommentar 

Denna infrästa stållist har fått bra betyg med tanke på att den inte är så lätt att montera. Stållisten är en 

favorit och ska fungera bra bara infästningen görs på ett bra sett. Lämpligt är att göra infästningen i ett 

fräst spår med lim. Denna metod är lämplig på broar med tvärgående slitplank. Det som gör denna 

åtgärd till en favorit är att den är billig och effektiv samtidigt som den har lång livslängd 

K25 Extra kommentar 

Denna åtgärd är en favorit. Åtgärden skiljer sig från övriga i och med att den kräver kontinuerlig 

sandning ca 3 gånger per år. Denna åtgärd är billig och lättanvänd samt snäll mott gångare, 

inlinesåkare och övriga trafikanter. Anledningen till att denna är en favorit är att den skulle vara 
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väldigt effektiv om den fungerar.  Vintertid när alla halkskyddsåtgärder skulle hamna under snön 

behövs inte försiktighets ta vid snöröjning  

Andra Undersökningen: 
 

I aspekten. 

K2.1 

Priset på denna tejp ligger på 9,28 kr/m och detta är ett pris i den lägsta klassen.  

Betyg: 5 

K16.1 

Priset på denna halkåtgärd är 1,5 kr/m bräda. Priset skiljer sig och är olika beroende på vilken grovlek 

det väljs. Detta pris är räknat på den grövsta sorten. Priset kan bli lägre om den mindre grova 

behandlingen används. Det testas båda grovlekarna.  

Betyg: 5 

K24.1 

Priset på denna halkåtgärd är 39,3 kr/m bräda. Limmet är avsett för trä och stål. Det rostfria stålet köps 

i ark på 2000x1000x3. Denna dimension på tjocklek behövs och arket kapas för att få de övriga 

dimensionerna rätt. Mängden på både limmet och stålet avgör priset och mer kvantitet ger lägre pris. 

Limmet gör denna åtgärd dyrare och andra alternativ skulle kunna vara en lösning. 

Betyg: 3 

K25.1 

Priset på denna halkåtgärd är 0,2 kr/m bräda. Denna åtgärd kräver mycket tillsyn och kontinuerligt 

arbete med sandning. Detta gör att kostnaderna blir högre om arbetet räknas in. Priset på grus varierar 

och detta är räknat på det dyrare. Frakten tillkommer här och har inte räknats med. Fräsning på 

planken räknas inte med och detta ger mer arbete. Vilket resulterar i högre arbetskostnader. Dessa 

aspekter ger denna åtgärd ett högre pris än det i denna undersökning. 

Betyg: 5 

K2.2 

Denna åtgärd lämpar sig inte för applicering på våta och kalla ytor. Denna tejp kräver både rent och 

torrt underlag med låg fuktighet och rätt temperaturer. Detta gör produkten olämplig för applicering på 

våta och kalla ytor.  

Betyg: 0 

K16.2 

Denna åtgärd lämpar sig inte för applicering på våta och kalla ytor. Limmet i denna åtgärd kräver ett 

torrt och rent underlag. Det krävs även att rätt väderförhållanden råder och detta med temperaturer från 

7 grader och uppåt samt en fuktighet i lokalen på mindre än 20 procent. Detta gör produkten olämplig 

för applicering på våta och kalla ytor.  

Betyg: 0 
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K24.2 

Denna åtgärd skulle kunna vara genomförbar på våta och kalla ytor. Det som gör åtgärden svår att 

utföra under dessa förhållanden är det frästa spåret. Problem kan uppkomma med träets svällning och 

krympning. Den limmade stållisten skulle inte sitta kvar om ett spår frästes när brädan är kall och våt. 

För då skulle brädan vara uppsvälld och detta skulle i sin tur göra att brädan när den krymper trycker 

bort listen. Detta är egna tankar och ett test skulle måsta genomföras för att säkert kunna säga att 

produkten klarar av detta. Om limmet skulle vara så starkt att det oavsett formförändring hos träet 

håller fast stållisten i träet. Då skulle inte denna montering på våta och kalla ytor vara några problem. 

Detta gör produkten olämplig för applicering på våta och kalla ytor utan att det testats. 

Betyg: 0 

K25.2 

Denna produkt går att applicera på våta och kalla ytor. Det uppkommande problemet är att fräsa spåret 

i listen men själva åtgärden med grus påverkas inte nämnvärt av träets formändringar. Eftersom att 

denna åtgärd kräver kontroller och sandning fås en fungerande produkt även vid applicering på våta 

och kalla ytor. Detta är ett eget förslag och inget företag kan säkra och säga att det testat den. 

Betyg: 1 

K2.3 

Denna halkskydds åtgärd är lämplig utomhus. Produkten sticker inte upp mycket från ytan på plankan 

och kan därför vara säker att gå, cykla och åka inlines på. Leverantören säkrar att denna produkt är 

lämplig utomhusbruk men inte att den är säker för inlinesåkare och cyklister. Detta på grund av att den 

inte är testad för detta ändamål specifikt. 

Betyg: 2 

K16.3 

Denna halkskydds åtgärd är lämplig utomhus. Det finns inte någon information att denna produkt 

specifikt skall vara bra och säker för inlinesåkare, cyklister och gångare från leverantörens sida och 

detta beroende på att denne inte har testat detta på produkten. Denna produkt har troligtvis god 

säkerhet för alla dessa aspekter och beroende på vilken grovlek det används så är den grovkorniga 

säkrare mot halka men ger mer motstånd för små hjul som exempelvis inlinesåkare. Produkten 

används till vägbeläggningar och bör därför uppfylla vissa krav på säkerhet. Detta är inget som 

leverantören kan säkra men den är troligtvis säker. 

Betyg: 2 

K24.3 

Denna stållist är lämplig för utomhusbruk. Produkten kan beroende på hur mycket den sticker upp från 

brädan orsaka problem för inlinesåkare och annat med små hjul. För gångare och cyklister ska detta 

inte vara något problem. Väljs det att stållisten inte ska sticka upp så mycket fås ett sämre halkskydd 

men en säkrare produkt när det gäller inlinesåkare. Detta är en egen produkt därför kan inget företag 

säkra produktens färdigheter. Produkten sticker upp från underlaget för att bita bra mot halkan och 

detta kan göra att produkten inte är lämplig ur alla aspekter. Ett test bör göras innan denna åtgärd 

används. Det finns möjligheter att denna produkt är säker. 

Betyg: 1 
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K25.3 

Denna halkskydds åtgärd är lämplig utomhus. På grund av att denna åtgärd kräver tillsyn och 

komplettering med mer sand så kan denna produkt vara säker. Beroende på hur djupt och brett spåret 

väljs att göras kan den även vara lämplig för inlinesåkare. Ett val av ett grunt spår med liten bredd kan 

vara gynnsamt. Detta kan i sin tur göra att effekten på nivå av halkskydd avtar. Denna produkt kan 

vara säker. Detta är en egen produkt därför kan inget företag säkra produktens färdigheter 

Betyg: 1 

K2.4 

Osäker på kvalitén när det gäller livslängd. Denna åtgärd klistras fast och livslängden beror på hur bra 

tejpen fastnar i underlaget och på hur tejpen klarar av nötningen. Det skulle med olika åtgärder kunna 

gå förbättra hållfastheten på tejpen genom att spika eller häfta fast tejpen i dess ändar. Tejpen ska klara 

av medelhögt slitage och på en gångbro kommer troligviss inte allt för mycket tung trafik förekomma. 

Leverantören försäkrar inte en lång livslängd eller god resistans mott nötning. 

Betyg: 1 

K16.4 

Denna halkskyddsåtgärd har en osäker livslängd. Många aspekter tyder på att åtgärden skall inneha en 

långlivslängd. Lämplighet utomhus och på trä som underlag. Finns restriktioner för hur åtgärden skall 

appliceras på impregnerat trä och bidra till en ökad livslängd. Det finns ingen specifik information att 

produkten är beständig och klarar av mycket nötning men produkten används på vägar och bör därför 

ha goda egenskaper när det gäller detta. Leverantören försäkrar att produkten har en lång livslängd och 

denne har med största sannolikhet testat denna aspekt på produkten.  

Betyg: 2 

K24.4 

Denna stållist skall kunna uppnå långa livslängder. Denne är både beständig mott nötning och limmet i 

kombination med ett trångt spår gör att monteringen sitter hårt. Den är även lämplig för utomhusbruk i 

och med att den är rostskydds behandlat. En svårighet kan vara om stålet oavsett rostskydd skulle rosta 

och då få en begränsad livslängd. Allt tyder på att denna åtgärd skall inneha en lång livslängd. Detta är 

en egen lösning och är inte testat ännu. 

Betyg: 2 

K25.4 

Denna åtgärd har en kort livslängd och bör kompletteras Ca tre gånger per år för att fungera effektivt. 

Själva mineralerna har en lång livslängd och är beständiga mott nötning men eftersom de inte ligger 

kvar under en längre tid anses livslängden vara så lång som den tid mineralerna ligger kvar i spåret 

och stoppar mot halkan. Detta är en egen lösning och är inte testat ännu. 

Betyg: 0  

K2.5 

Denna åtgärd går snabbt att applicera beroende på att den varken skruvas eller att det är någon torktid 

för lim eller färg. Det finns klister på baksidan tejpen och denna kan kompletteras med spik eller 

häftklammer. Tejpen kräver viss förberedelse i form av rent och torrt underlag. Denna åtgärd lämpar 

sig inte att utföra i fält. Tejpen monteras en per meter och i centrum på brädan. Alternativt två per 

bräda om det inte räcker till med en.  
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Betyg: 2 

K16.5 

Denna halkskyddsåtgärd kräver förberedelser i form av rengöring av appliceringsytan. Limmet kräver 

viss luftfuktighet och temperatur för att härda och detta gör att denna åtgärd är svår att utföra annat än 

sommartid. Torktiden för limmet är ca tre timmar. En effektiv montering kan ändå uppnås i och med 

att hela bron kan göras på en gång. I och med att det tar tid innan bron kan belastas fullt ut kan inte 

denna åtgärd få högre betyg än detta. 

Betyg: 2 

K24.5 

Denna infrästa stållist är svår att utföra på en bro i fält. Både för att få dit listen med lim och för att det 

måste fräsas ett spår på brädan. Detta spår skall göras ca 20 mm från skarven mellan bräderna. Denna 

åtgärd är lämpligast att utföra i en fabrik. Vid montering så finns denna åtgärd i slitytans plank och 

själva monteringen tar relativt lång tid. Tiden det tar att montera planken måste tas med i 

uppskattningen av monteringseffektivitet. 

Betyg: 1 

K25.5 

Denna åtgärd består av ett spår i brädans överkant där det grusas. Åtgärden med spår kan vara svårt att 

utföra på en bro i fält när fräsningen kan vara komplicerad att genomföra. Tiden för montering och 

själva monteringens effektivitet är svår att bestämma. Fräsningen görs lättast i fabrik och där går det 

snabbt. Grusningen tar kort tid men behöver upprepas ett antal gånger per år. Kombinationen gör att 

hela processen tar relativt lång tid. Tiden det tar att montera planken måste tas med i uppskattningen 

av monteringseffektivitet. Monteringen av denna metod skulle kunna göras effektiv om denna åtgärd 

satt på planken redan vid bygget av bron och inte behövdes kompletteras efteråt.  Hela bron monteras i 

fabriken och även denna halkskyddsåtgärd på slitplanken för bästa monterings effektivitet. 

Betyg: 1 

K2.6 

Denna produkt levereras av företaget Runelandhs. På detta företag finns en miljöpolicy där det bland 

annat står att verksamheten ska bedrivas på ett miljöanpassat sätt där en användning av ämnen som 

inte ingår i det naturliga kretsloppet skall minimeras. Detta företag beaktar miljön. 

Betyg: 1 

K16.6 

Denna halkskyddsåtgärd produceras av bolaget Scanmineral. I produktbeskrivningen där det står fakta 

om produkten finns information angående aspekten miljö. Det står att produkten är utsläppsfri och det 

finns även krav på att impregneringen skall vara vattenbaserad. Eftersom limmet inte är bra för miljön 

medföljer en miljövarudeklaration samt ett säkerhetsdatablad och detta för att brukaren av denna 

åtgärd ska kunna använda produkten och inte skada miljön.  Detta företag beaktar miljön. 

Betyg: 1 

K24.6 

Denna produkt består av två material om det väljs att stållisten ska limmas i spåret. Stålets leverantör 

är Tinor och detta företag är miljöcertifierat och beaktar därigenom miljön. Det dåliga för miljön är i 
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denna åtgärd Limmet PL400. Detta lim är klassat miljöfarligt och detta gör att åtgärden inte beaktar 

miljön i sin helhet. 

Betyg: 0 

K25.6 

Denna produkt består av grus i ett spår. Ur ett miljöperspektiv kan denna åtgärd vara både bra och 

dålig. Detta beroende på vilket material det används och vars det tas ifrån. Naturgrus har i allt större 

utsträckning världen över börjat vara sällsynt och en bristvara. I valet av grussort är och andra sidan 

naturgrus olämpligt med dess släta och jämna profiler. Med val av rätt grus kan alltså denna åtgärd 

vara god för miljön i den aspekten att inget förbrukas från naturen. 

Betyg: 1 

K2.7 

Denna produkt är en tejp med grovkornig mineral ovanpå. Tejpens ovansidas grova beläggning kan 

inte anses grov i detta sammanhang. Detta med anledning av att andra åtgärder finns i mycket grövre 

utförande. Denna produkt kan vara säker mott halka och med detta menas att det finns osäkerhet 

speciellt vintertid. 

Betyg: 1 

K16.7 

Denna produkt är bestående av en mineralbeläggning limmad på träets yta. Produkten ger hög friktion 

och ska vara anpassad och framtagen för utomhusbruk. Produkten finns på marknaden av denna 

anledning och används till detta. Produkten är testad i detta kalla klimat men inte använd här än. 

Leverantören försäkrar att denna beläggning är halkfri. Leverantören har testat detta. 

Betyg: 4 

K24.7 

Denna produkt består av en infräst stållist. Produkten är inte testad eftersom det är en egen lösning. 

Stållisten ska fungera effektivt mott halka på tvärgående plank och genom att sticka upp från träet och 

haka i skorna ska den minimera fallolyckorna.  

Betyg: 2 

K25.7 

Denna produkt består av ett fräst spår i brädan fyllt med grus. Produkten är inte testad eftersom det är 

en egen lösning. Sanden i spåret skall höja friktionen på träet och därigenom göra farbanan mindre hal. 

En osäkerhet till effektiviteten kring halkan är hur bra gruset hjälper. Kanske gruset bidrar till halka 

genom att gångarna halkar på gruset när det rullar undan. Denna åtgärd kan vara säker mot halkan bara 

inte allt för runt grus används. 

Betyg: 2 

K2.8 

Denna halkskyddstejp är vattentålig och lämplig även utomhus. Problemet med denna åtgärd är hur 

robust klistret under är och hur länge det sitter. Leverantören försäkrar att den ska sitta bra och med 

rätt komplement kan en bra kombination fås fram. Denna åtgärd är inte känslig för tyngre belastningar. 

Leverantören har testat robustheten på produkten.  
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Betyg: 3 

K16.8 

Denna halkskyddsåtgärd är framtagen för att brukas utomhus och leverantören försäkrar en livslängd 

på minst 10 år. Produkten används på vägar vid tung trafik och ska därmed klara av hög och mycket 

belastning. Produkten har inte börjat användas i det norrländska klimatet än men den är naturligtvis 

testad och ska klara av det. Produkten är därmed inte känslig för yttre påverkan.  

Betyg: 4 

K24.8 

Denna halkskyddsåtgärd är väldigt beständig och motståndskraftig i och med att den är utformad i stål. 

Listen bör klara av nötningen samt övrig yttre påverkan bättre än själva träet. Denna åtgärd är en egen 

lösning och är därför inte testad och används inte heller på marknaden i dagsläget. Det farliga med att 

använda stål är att den kan korrodera vid vissa förhållanden. Detta kan i sin tur undvikas genom att 

ytan är rostskyddsbehandlad. Ett problem med denna behandling är att den kan nöttas bort vid tung 

nötning. Förhoppningsvis kommer inte nötningen att vara tillräckligt stor för detta.  

Betyg: 2 

K25.8 

Denna halkskyddsåtgärd med löst grus i ett fräst spår har dålig robusthet i och med att gruset kan nötas 

bort. Åtgärden är även känslig för yttre påverkan i och med att blåst och regn skulle kunna få föra bort 

gruset. Själva gruset klarar av klimat påverkan och nötning och problemet är att det inte ligger kvar i 

spåret.  Denna åtgärd är en egen lösning och är därför inte testad och används inte heller på marknaden 

i dagsläget.  

Betyg: 0 
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Bilaga D Första utredningen 

 Betyg 3-0: Betyg 3-0: Betyg 3-0: 

Metod nr: 1:Pris(Kr/m2):  2:Livslängd:  3:Montage effektivitet:  Kommentar: Betyg:  

1  2  3  1 K1 6 

2  3  1  2 K2 6 

3  1  3  2 K3 6 

4  0  3  2 K4 5 

5  1  3  2 K5 6 

6  1  2  1 K6 4 

7  3  1  1 K7 5 

8  2  1  1 K8 4 

9  3  1  1 K9 5 

10  2  1  0 K10 3 

11  2  3  3 K11 8 

12  0  2  2 K12 4 

13  1  1  0 K13 2 

14  3  1  1 K14 5 

15  1  2  2 K15 5 

16  3  3  2 K16 8 

17  3  1  2 K17 6 

18  2  3  1 K18 6 

19    2  0 K19 2 

20    3  2 K20 5 

21  1  1  1 K21 3 

22  3  2  2 K22 7 

23  2  1  1 K23 4 

24  2  2  1 K24 5 

25  3  0  1 K25 4 
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Bilaga E - Andra utredningen 

 

Betyg: 0-5,Se kriterier för pris. 

 

Metod nr: 1.Pris(Kr/m2): 

 

2  5 

16  5 

24  3 

25  5 

 Betyg: 0-5,Se kriterier för betygsättning  

Metod nr: 2.Lämplighet för applicering på våta/kalla ytor:  

2  0 

16  0 

24  0 

25  1 

 Betyg: 0-5,Se kriterier för betygsättning  

Metod nr: 

3.Funktion på bro utomhus,Skaderisk (Gångare, 

cykel)  : 

 

2  2 

16  2 

24  1 

25  1 

 Betyg: 0-5,Se kriterier för betygsättning  

Metod nr: 4.Beständighet & Livslängd:  

2  1 
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16  2 

24  2 

25  0 

 Betyg: 0-5,Se kriterier för betygsättning  

Metod nr: 5.Montage effektivitet:  

2  2 

16  2 

24  1 

25  1 

 Betyg: 0-1,Se kriterier för betygsättning för miljö  

Metod nr: 6.Miljö:  

2  1 

16  1 

24  0 

25  1 

   

   

 

 Betyg: 0-5,Se kriterier för betygsättning  

Metod nr: 7.Funktion (Nivå på halkskydd):  

2  1 

16  4 

24  2 

25  2 

 Betyg: 0-5,Se kriterier för betygsättning  

Metod nr: 8.Robusthet (Känslighet för yttre påverkan):  

2  3 

16  4 
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24  2 

25  0 

Metod nr: Kommentar:  

2 K2  

16 K16  

24 K24  

25 K25  

Metod nr: Betyg:   

2  15 

16  20 

24  11 

25  11 
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Bilaga F – Experiment 2 
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Bilaga G  Fördjupande utredning  

Åtgärd 2:  

Mer information:  

Under mer information finns information som inte tas upp i den första utredningen.  

   

Tejpen skall klara av stora temperaturskillnader och alla temperaturer mellan 29 till 

+66 grader Celsius.  

Denna tejp är vattenfast och Runelands säljer även en liknande tejp ämnad för 

inomhusbruk samt lindrigare utomhusbruk. Tejpen ämnad för inomhus bruk har 

bättre egenskaper när det gäller att stoppa mot halka. Denna tejp beskrivs av 

leverantören som vassare och med det menas att ytan på tejpen har vassare korn 

än den vattenfasta tejpen.  

   

Resultat i första utredningen:  

Denna åtgärd fick betyget 6 poäng i den första utredningen. Vilket motsvarade en 

4:e plats delad med fem andra åtgärder. Spridningen på den första utredningen låg 

på mellan 28 poäng. Antalet metoder i den första utredningen låg på 25 stycken.  

   

Resultat i den andra utredningen:  

Denna åtgärd fick betyget 15 poäng i den andra utredningen. Vilket motsvarade en 

andra plats totalt. Spridningen på de fyra åtgärderna i den andra utredningen låg på 

15,20,11 och 11.  

   

Fördelar:    

   

● Vattenfast    

● Lätt att applicera    

● Billig    

● Finns i olika färger    

● Klarar av stor temperatur differens    

● Går snabbt att applicera    

● Inte känslig för korrosion  

● Fungerar på trä  

● lätt att rengöra  

● Fungerar utomhus   
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Nackdelar:  

● Beständighet över tid  

● Osäker verkningsgrad på vintern  

● Känslig mot yttre påverkan  

● Ej lämplig för applicering på blöta kala ytor  

● Osäker på beständighet mot nötning  

● Osäker på beständighet på klistret  

● Osäker livslängd  

  

  

  

  

   

  

Övriga kommentarer:  

   

Har haft telefonkontakt med företaget.  

Denna metod rekommenderas av Runelands.  

Företaget har inte allt för brett utbud vad det gäller halka på plana ytor. Denna 

åtgärd har varit en favorit från början och detta av den anledningen att produkten har 

använts under en längre period. Alltså den har funnits på marknaden i många år. 

Det måste finnas en anledning till att den fortfarande används i stor utsträckning.  

Denna produkt ser inte grov ut och ger därigenom ett osäkert intryck.  

   

Placeringen i den första undersökningen var inte allt för hög och detta på grund av 

att leverantören varken försäkrade lång livslängd eller montage effektivitet. I denna 

undersökning beaktas bara tre aspekter och eftersom två av dessa inte är i 

toppskiktet för just denna åtgärd får denne ett lite orättvist betyg.  

I den andra undersökningen fick däremot denna åtgärd ett högt och bra betyg. I 

denna undersökning beaktades fler aspekter och denna åtgärd får tillsammans med 

övriga en mer rättvis bedömning.  
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Åtgärd 16: Mer 

information:  

Under mer information finns information som inte tas upp i den första utredningen. 

   

Limmet WDV780 är ett två komponentslim och med detta menas att en härdare 

måste tillsättas för att limmet ska härda. Detta lim är brandfarligt, frätande och 

miljöfarligt. Limmet är farligt att förtära och även hälsoskadligt. Vid användning nära 

vattendrag kan limmet vara skadligt för vattenlevande organismer och detta kan i sin 

tur få effekter på vattenmiljön. Denna produkt har miljövarudeklaration samt 

säkerhetsdatablad för att underlätta användningen för kunder.  

   

Resultat i första utredningen:  

Denna åtgärd fick betyget 8 poäng i den första utredningen. Vilket motsvarade en 

delad första plats i denna utredning. Spridningen på den första utredningen låg på 

mellan 28 poäng. Antalet metoder i den första utredningen låg på 25 stycken.  

   

Resultat i den andra utredningen:  

Denna åtgärd fick betyget 20 poäng i den andra utredningen. Vilket motsvarade en 

klar första plats. Med fem poängs marginal besegrade denna åtgärd övriga åtgärder. 

Spridningen på de fyra åtgärderna i den andra utredningen låg på 15,20,11 och 11.  

   

Fördelar:      

  

● Lämplig för trä    

● Bra halkskydd (grovt)    

● Enkel att applicera    

● Varaktigt träskydd    

● Går att utföra i frästa spår    

● Beständigt    

● Lång livslängd (10 (år))      

● Har testats mycket    

● Billigt    

● Lätt förbehandling  

● Finns i olika färger  

● Går att utforma som kontrast markering  

● Inte känslig för korrosion  

  

  

  

  

  

Nackdelar:   



(4/8)  

● Går inte applicera under alla väderförhållanden  

● Tar lång tid att härda  

● Sticker inte upp så mycket från träet   

● Känslighet för yttre påverkan (snöröjning)  

● Limmet kräver god ventilation  

● Limmet kräver skyddsutrustning  

● Inte en Svensk produkt  

● Limmet är inte miljövänligt      

  

  

  

  

  

  

Övriga kommentarer:  

   

Det har varit mycket telefonkontakt samt mail kontakt med detta företag.  

Företaget har varit mycket samarbetsvilliga och hjälpsamma vid denna utredning. 

Denna åtgärd har varit en favorit sedan den första utredningen och detta på grund 

av att det funnits mycket och bra information från leverantör. Det visade sig även att 

denna produkt är framtagen för detta ändamål. Att halkskydda träbroar utomhus. 

Denna produkt är relativt ny men har använts i Danmark och Tyskland under några 

år. Produkten kom till Sverige för ett år sedan och har använts en del i södra 

Sverige. Därav har produkten inte testats i Norra Sverige i dagens läge.  

Denna produkt testas i två olika utföranden. Ett grovt och ett mindre grovt. 

Leverantören föreslog att båda åtgärderna skulle testas men rekommenderade att 

det grövre skulle användas. Det grövre alternativet inger en känsla av ett bättre 

halkskydd med sin grövre karaktär.  

Placeringen i den första utredningen var hög och detta för att produkten är anpassad 

för att passa på träbroar utomhus. Det finns mycket information om produkten och 

det var med i kriterierna för att få högt betyg. Att leverantören har testat och tagit 

fram viktiga åtgärder om produkten underlättar för beställare och inger ett säkert 

uttryck. Anledningen till att inte högsta betyget kunde uppnås var för att åtgärden tar 

relativt lång tid att applicera med härdning, fräsning och grusning. I den andra 

undersökningen fick denna åtgärd ett överlägset bra resultat och detta på grund av 

samma aspekter som för undersökning ett. Produkten visar även i denna 

undersökning att den håller en hög standard för rätt ändamål och att den sticker ut 

från mängden med dess alla fördelar.  

   

Åtgärd 24: Mer 

information:  

Under mer information finns information som inte tas upp i den första utredningen. 
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För att produkten ska bita bra mot halkan skall det strävas efter att få relativt vassa 

kanter. Detta för att skorna skall haka i även fast en plan sula används. Detta kan 

lämpligtvis fås genom att skärningen/klippningen av plåtarna anpassas och görs för 

att få dessa kanter. Dessa kanter nöts ner med tiden och produkten kommer i och 

med detta att inneha sämre effekt mot halkan ju äldre denne blir.  

   

Resultat i första utredningen:  

Denna åtgärd fick betyget 5 poäng i den första utredningen. Vilket motsvarade en 

delad sjätte placering med sex andra åtgärder i denna utredning. Spridningen på 

den första utredningen låg på mellan 28 poäng. Antalet metoder i den första 

utredningen låg på 25 stycken.  

   

Resultat i den andra utredningen:  

Denna åtgärd fick betyget 11 poäng i den andra utredningen. Vilket motsvarade en 

delad tredje plats. Detta innebar en delad tredjeplats av de fyra medverkande 

åtgärderna. Spridningen på de fyra åtgärderna i den andra utredningen låg på 

15,20,11 och 11.  

   

Fördelar:    

● Tål högt slitage    

● Lång livslängd    

● God nivå på halkskydd för    

● Lätt att skarva till valfri längd    

● Fungerar bra för gångare    

● Mindre känslig för korrosion    

● Finns liknade produkter testade  

● Fungerar utomhus  

● Tål belastning  

● Tål vibrationer    

Nackdelar:    

● Dåligt halkskydd på längsgående plank  

● Går inte montera på en bro i fält utan fräst spår  

● Kan ta lång tid att montera i och med att lim måste torka  

● Mer eget ansvar vid test och förvaltning  

● Högt pris med lim  

● Dyrare än vanligt stål  

● Repas lätt  
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Övriga kommentarer:    

   

Har haft kontakt med leverantör för stål och tillsammans tagit fram rätt dimensioner 

samt prisuppgifter.  

Denna åtgärd är en egen åtgärd och med detta följer ett större ansvar om denne 

skall användas. Åtgärden måste monteras på egenhand och även testas för att 

senare kunna användas. Under den första utredningen växte denna åtgärd fram och 

blev en favorit. Anledningen till favoritskapet var för att produkten i stål skulle vara 

extremt slittålig och inneha goda egenskaper för bruk utomhus. Denna produkt 

fanns inte på marknaden för träbroar utomhus och därför gjordes en egen lösning 

liknande de för inomhusbruk.  

Placeringen i den första utredningen var låg och detta beroende på att det i 

kriterierna finns med att produkten ska rekommenderas och vara testad av 

leverantören för att kunna uppnå högsta betyg. Denna betygsättning gynnar inte 

denna åtgärd och anledningen till att betygsättningen har dessa strikta kriterier är att 

det underlättar och är säkrare för företaget att använda dessa åtgärder. I den andra 

utredningen fick denna åtgärd ett lågt betyg i sammanhanget men för det inte ett 

dåligt betyg. Anledningen till det lägre betyget är samma som för den första 

utredningen. För att kunna jämföra denna egna produkt på ett bättre sätt skulle fler 

egna åtgärder tagits med i undersökningen. På detta viss hade de egna åtgärderna 

kunnat jämföras enbart med varandra och fått en mer rättvis jämförelse. Aspekterna 

där företagen testar och rekommenderar är en stor del i betygsättningen och skall 

vara detta för att det i slutändan ska bli billigast för företaget.  

   

    

Åtgärd 25:  

Mer information:  

Under mer information finns information som inte tas upp i den första utredningen.  

   

För att denna åtgärd skall inneha en god nivå på halkskydd skall ett grovkornigt och 

vasst grus användas. Dimensionerna på gruset skall inte vara för små. För detta kan 

göra att gruset inte fäster på något stumt underlag och på detta vis endast flyttar sig 

vid belastning. Vid för stora dimensioner kan gruset fästa för bra på underlaget och 

antingen tryckas ned i det eller rulla undan. Dimensionerna kan testas för att kunna 

användas. Det frästa spåret i planket skall utformas med djup och bredd efter 

kornstorlek på gruset. Detta kan testas för att möjliggöra användning av den 

effektivaste lösningen.  

   

Resultat i första utredningen:  

Denna åtgärd fick betyget 4 poäng i den första utredningen. Vilket motsvarade en 

delad sjunde placering med fyra andra åtgärder i denna utredning. Spridningen på 

den första utredningen låg på mellan 28 poäng. Antalet metoder i den första 

utredningen låg på 25 stycken.  
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Resultat i den andra utredningen:  

Denna åtgärd fick betyget 11 poäng i den andra utredningen. Vilket motsvarade en 

delad tredje plats. Detta innebar en delad tredjeplats av de fyra medverkande 

åtgärderna Spridningen på de fyra åtgärderna i den andra utredningen låg på 

15,20,11 och 11.  

   

Fördelar:    Nackdelar:   

● Billigt   

● Går att applicera oavsett årstid    

● Bra nivå på halkskydd    

● Fungerar bra utomhus    

● Finns många fall med tester  

● Miljövänligt (ingen förbrukning)    

● Fungerar bra till gångare och inlines    

● Inte känslig för korrosion  

● Tål belastning  

● Går att färga  

Nackdelar:  

● Krävs kontinuerligt arbete med sandning  

● Svårt att få gruset att ligga kvar  

● Kan inte göras på en bro i fält utan fräsning  

● Mer eget ansvar vid test och förvaltning  

● En naturprodukt som det är brist på i övriga världen (natur sand) ● Dammar 

vid torka  

  

   

  

Övriga kommentarer:    

   

Har haft kontakt med leverantör av grus och mineraler för att få fram prisuppgifter. 

Denna åtgärd är en egen åtgärd och med detta följer ett större ansvar om denne 

skall användas. Åtgärden måste monteras på egenhand och även testas för att 

senare kunna användas. Denna åtgärd ingick i gruppen av favoriter redan vid första 

utredningen. Anledningen till att åtgärden var en favorit berodde på enkelheten i 

lösningen. Kan denna åtgärd fungera kan den vara både en enkel och smidig 

lösning med ytterst små åtgärden från leverantören om inte förvaltningen ingår. 

Åtgärden är inte bara enkel utan består av ett material gjort för utomhusbruk med 

lång erfarenhet gällande halka. Ingen lösning likt denna med sin enkelhet finns i 

dagsläget på marknaden.  

Placeringen i den första utredningen var låg. Detta beroende på att de satta 

kriterierna inte passar lika bra på egna oprövade metoder. För att få högsta betyg 
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krävs att produkten är rekommenderad och testad av leverantören. Detta är svårt 

med en egen metod och denne måste testas på egen hand vilket resulterar i mer 

arbete och ansvar. I den andra utredningen fick denna utredning ett lågt betyg men 

ändå ett bra betyg. Detta kan beskrivas genom att det är svårt att jämföra egna 

metoder med produkter med redan stor utbredning på marknaden. För att kunna 

bedömas och jämföras på ett mer rättvist sett skulle fler egna metoder tagits med 

eller att kriterierna ändras. Men kriterierna är satta för att skapa lättsamma 

förhållanden för företaget och produkten blir lättare att använda och den är tryggare i 

och med att den testats av en leverantör. Därför används dessa kriterier även fast 

en rättvis bedömning inte skapas.  

  


