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Tillåtna friktionskoefficienter
I den svenska författningen finns en tabell över materi-
alkombinationer och deras motsvarande friktionskoeffi-
cienter. En förutsättning för att kunna använda dem är att 
kontaktytorna är torra. De gäller alltså inte om godset skall 
köras på ett öppet flak.

Vidare gäller att flaket skall vara lämpligt för godset, det 
skall vara rent, torrt och fri från frost, is och snö, oljor och 
fett.

Kan man inte finna ”sin” materialkombination i tabellen får 
man högst använda m = 0,2 eller mäta upp m. Om det görs 
måste det finnas ett lastsäkringsintyg i fordonet där upp-
mätningen redovisas på ett fastställt sätt.

För transport som enbart går på järnväg eller sjö får m = 0,3 
användas om materialkombinationen inte återfinns i tabell.

För svenska förhållanden får bägge tabellerna på denna 
sida användas.

Materialkombination i kontaktytan. Gäller 
torra ytor (VVFS 1998:95) mvila

SÅGAT TRÄ/TRÄPALL
Sågat trä mot plyfa/plywood/trä
Sågat trä mot räfflad aluminium
Sågat trä mot stålplåt
Sågat trä mot krympfilm

0,5
0,4
0,4
0,3

KRYMPFILM
Krympfilm mot plyfa
Krympfilm mot räfflad aluminium
Krympfilm mot stålplåt
Krympfilm mot krympfilm 

0,4
0,4
0,4
0,4

KARTONG
Kartong mot kartong
Kartong motsågad träpall

0,5
0,5

STORSÄCK
Storsäck mot sågad träpall 0,4

STÅL OCH PLÅT
Plattjärnsbunt mot sågad träregel
Omålad grovplåt mot sågad träregel
Målad grovplåt mot sågad träregel
Omålad grovplåt mot omålad grovplåt
Målad grovplåt mot målad grovplåt
målat plåtfat mot målat plåtfat

0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2

I Europastandarden EN 12195-1:2010 finns också en tabell 
över tillåtna friktionskoefficienter. Även här gäller att flaket 
skall vara lämpligt för godset, det skall vara rent och fri från 
frost, is och snö. Vidare måste ytorna vara fria från oljor och 
fett. Om inte, eller om materialkombinationen inte står att 
finna i tabellen får högst m = 0,2 användas (0,3 för sjöfart).

EN 12195-1:2010 ger anvisningar rörande uppmätning av 
friktionskoefficient samt dokumentering av mätningen.

Om lasten skall säkras enligt EN 12195-1:2010 får inte den 
svenska tabellen användas.

Tabellen i EN 12195-1:2010 gäller för både torra och våta 
kontaktytor. 

Materialkombination i kontaktytan. 
Gäller torra och våta ytor (EN 12195-

1:2010)
mvila

SÅGAT TRÄ/TRÄPALL
Sågat trä mot plyfa/plywood/trä
Sågat trä mot räfflad aluminium
Sågat trä mot stålplåt
Sågat trä mot krympfilm

0,45
0,4
0,3
0,3

HYVLAT TRÄ
Hyvlat trä mot plyfa/plywood/trä
Hyvlat trä mot räfflad aluminium
Hyvlat trä mot rostfritt stål

0,3
0,25
0,2

PLASTPALL
Plastpall mot plyfa/plywood/sågat trä
Plastpall mot räfflad aluminium
Plastpall mot rostfri stålplåt

0,2
0,15
0,15

STÅLHÄCK
Stålhäck mot plyfa/plywood/sågat trä
Stålhäck mot räfflad aluminium
Stålhäck mot rostfri stålplåt

0,45
0,3
0,2

BETONG
Grov betong mot sågad träregel
Slät betong mot sågad träregel

0,7
0,55

FRIKTIONSMATERIAL
Gummi
Andra material

0,61

enligt 
certifikat

1 Ingen korrektion krävs vid rak surrning.


