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Referat 

Rullmotstånd är en betydande aspekt avseende vägytans egenskaper och sett i relation till trafikens 

energibehov och utsläpp av koldioxid (CO2). Genom att minska rullmotståndet finns en möjlighet att 

förbättra trafikens energieffektivitet och minska dess CO2-utsläpp och därmed bidra till att uppfylla 

klimatmålen. MIRIAM är ett samarbetsprojekt med partners från Europa och USA som ämnar ge 

bättre möjligheter att kontrollera vägtransporters CO2-emissioner relaterade till vägbeläggningars 

egenskaper och tillstånd med fokus på ett minskat rullmotstånd. Samarbetet omfattar mätmetoder, 

mätutrustning, tester och mätningar, modellutveckling, fallstudier och implementering av resultat.  

Syftet med denna rapport är att ge en överskådlig bild av vad som genomförts i de olika delprojekten 

inom MIRIAM-samarbetet samt ge en sammanställning av de resultat som hittills publicerats. 

Sammanställningen utgår från de rapporter och andra publikationer som givits ut inom MIRIAM samt 

inom projekt som är direkt kopplade till MIRIAM-samarbetet, och som finns att hämta på deras 

respektive hemsidor. 

Resultaten visar att det finns en potential i att minska energibehov och CO2-utsläpp genom att ta 

hänsyn till rullmotstånd och dess effekter när man beslutar om underhållsåtgärder. För att undvika 

suboptimering ska besluten också ta hänsyn till underhållskostnader, hållbarhet och andra effekter som 

säkerhet, buller och slitage. Även osäkerheter i indata behöver beaktas för att öka sannolikheten att ett 

väl avvägt beslut tas. Det finns ett behov att vidareutveckla den utrustning som finns för att mäta 

rullmotstånd samt att ta fram en standard för mätning. Det är visat att ojämnhet (IRI) och textur 

(MPD) har betydelse för rullmotstånd men det finns ett behov av att vidare undersöka sambandet 

mellan olika vägyteparametrar och rullmotstånd för att, i den mån det behövs, komplettera de 

förklaringsmodeller som finns. 

 

Titel: Rullmotstånd – Vägytans egenskaper och dess inverkan 

Författare: Annelie Carlson (VTI, www.orcid.org/OrcID 0000-0002-8957-8727) 

Utgivare: VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut 

www.vti.se 

Serie och nr: VTI rapport 927 

Utgivningsår: 2017 

VTI:s diarienr: 2012/0354 

ISSN: 0347-6030 

Projektnamn: MIRIAM II SE. Tillägg 

Uppdragsgivare: Trafikverket 

Nyckelord: Rullmotstånd, vägbeläggningar, mätning, CO2-reduktion, 

energieffektivitet, LCA, MIRIAM 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 70 

  

http://www.orcid.org/OrcID


 

VTI rapport 927 

Abstract 

Rolling resistance is an important aspect of the road surface properties in relation to transport energy 

use and emissions of carbon dioxide (CO2). By reducing rolling resistance, the transport energy 

efficiency can be improved and the CO2 emissions can be reduced. This will help in reaching the 

climate targets. MIRIAM is a joint project with partners from Europe and the United States with the 

aim to provide better opportunities to control road transport CO2 emissions related to road surface 

characteristics with focus on reducing rolling resistance. The partnership covers measurement methods 

and equipment, tests and measurements, modeling, case studies and implementation of results. 

The purpose of this report is to provide an overview of the results published in MIRIAM. The report 

will give a description of what has been done in the different sub-projects and what the findings are. 

The compilation is based on the reports and other publications issued within MIRIAM as well as in 

projects that directly is connected to MIRIAM, and that is published on their websites. 

The results show that there is a potential to reduce energy use and CO2 emissions by taking account of 

rolling resistance when making on pavement maintenance. To avoid sub-optimization, decisions shall 

also consider maintenance costs, durability and other effects such as safety, noise and wear. Also, 

uncertainties in the data used need to be considered to provide greater certainty in that a balanced 

decision is made. There is also a need to further develop the equipment for measuring rolling 

resistance on the roads. Also, standards for the measurement method need to be developed. It is shown 

that roughness (IRI) and texture (MPD) have an impact on rolling resistance. However, there is a need 

to further analyze the relationship between different road surface parameters and rolling resistance 

and, if it is considered vital, to supplement and improve the existing models with new knowledge. 
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Förord 

Arbetet har finansierats av Trafikverket med kontaktperson Åsa Lindgren. Rapporten utgör en 

sammanfattning av de resultat som tagits fram och presenterats inom det internationella samarbetet i 

MIRIAM (Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems). 
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Sammanfattning 

Rullmotstånd – Vägytans egenskaper och dess inverkan  

av Annelie Carlson (VTI) 

 

Rullmotstånd är en betydande aspekt avseende vägytans egenskaper och sett i relation till trafikens 

energibehov och utsläpp av koldioxid (CO2). Genom att minska rullmotståndet finns en möjlighet att 

förbättra trafikens energieffektivitet och minska dess CO2-utsläpp och därmed bidra till att uppfylla 

klimatmålen. MIRIAM är ett samarbetsprojekt med partners från Europa och USA som avser att 

förbättra väghållarnas möjligheter att kunna kontrollera vägtransporters CO2-emissioner som är 

relaterade till vägbeläggningars egenskaper och tillstånd. Fokus i samarbetet är ett minskat rull-

motstånd och omfattar mätmetoder, mätutrustning, tester och mätningar, modellutveckling, fallstudier 

och implementering av resultat.  

Syftet med denna rapport är att sammanställa de resultat som hittills publicerats inom ramen för 

MIRIAM. Rapporten ger en överskådlig bild av vad som genomförts och vad man kommit fram till i 

de olika delprojekten. Sammanställningen utgår från de rapporter och andra publikationer som givits 

ut inom MIRIAM samt inom projekt som är direkt kopplade till MIRIAM-samarbetet. 

Resultaten visar att det finns en potential i att minska energibehov och CO2-utsläpp genom att 

inkludera rullmotstånd och dess effekter när man beslutar om underhållsåtgärder. För att undvika 

suboptimering ska besluten också ta hänsyn till underhållskostnader, hållbarhet och andra effekter som 

säkerhet, buller och slitage. Även osäkerheter i indata behöver tas hänsyn till för att öka sannolikheten 

att ett väl avvägt beslut tas. För att detta ska fungera behöver det finnas tillgång på tillförlitliga och 

generella modeller som beskriver effekten som rullmotstånd har på bränsleförbrukningen. Det finns 

även ett behov av att ha tillgång på tillförlitliga data för de parametrar som beskriver vägytans 

egenskaper och en möjlighet att mäta och att göra kontinuerliga uppföljningar av hur rullmotstånd på 

väg utvecklar sig över tiden. För detta bör det ske en vidareutveckling av den befintliga utrustningen 

för att mäta rullmotstånd. Dessutom behöver en standard för mätning definieras. Det är visat att 

ojämnhet (IRI) och textur (MPD) har betydelse för rullmotstånd. Dessa parametrar mäts och 

registreras redan och används som mått för att utvärdera egenskaper på vägytan, vilket är en fördel i 

sammanhanget. Det finns dock ett behov av att vidare undersöka sambandet mellan olika vägyte-

parametrar och rullmotstånd för att, i den mån det behövs, komplettera de förklaringsmodeller som 

finns. 
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Summary 

Rolling resistance – Road surface characteristics and its effect 

by Annelie Carlson (VTI) 

 

Rolling resistance is an important aspect concerning road surface properties and in relation to transport 

energy and emissions of carbon dioxide (CO2). There is an opportunity to improve transport efficiency 

and reduce its CO2 emissions by reducing rolling resistance, and thereby support to achieve the 

climate targets. MIRIAM is a joint initiative with partners from Europe and the United States with the 

aim to improve the road authorities’ opportunities to control road transport CO2-emissions that are 

related to the characteristics and conditions of the road surface. The focus of the cooperation is a 

reduced rolling resistance and includes measurement techniques, instrumentation, test and 

measurement, modeling, case studies and implementation of results. 

The purpose of this report is to compile the results published so far in MIRIAM and it will give a 

description of what has been done and what the findings are in the different sub-projects. The 

compilation is based on the reports and other publications issued within MIRIAM as well as in 

projects that is connected to the MIRIAM initiative. 

The results show that there is a potential to reduce energy demand and CO2-emissions by including the 

rolling resistance and its effects when deciding on maintenance measures. In order to avoid sub-

optimization decisions shall also take into account maintenance costs, pavement durability and other 

effects like safety, noise and road wear. Furthermore, uncertainties in input data needs to be 

considered to increase the likelihood that the right decisions are taken. Therefore, there is a need for 

reliable and general models describing the effect of rolling resistance on fuel consumption. There is 

also a need to have access to reliable data for the parameters that describe the characteristics of the 

road surface and also an ability to measure and make continuous updates of how rolling resistance 

develops over time. To improve this, there should be a further development of the existing equipment 

for measuring rolling resistance. Also, a standard process of measurement needs to be defined. It is 

shown that roughness (IRI) and texture (MPD) are important for rolling resistance. These parameters 

are already measured in many countries and used to evaluate the characteristics of the road surface, 

which is an advantage in this context. However, there is a need to further examine the relationship 

between other road surface parameters and their effect on rolling resistance and this may in the future 

come to complement the existing explanatory models. 

  



 

12  VTI rapport 927 

 



 

VTI rapport 927  13 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Rullmotstånd är en betydande faktor avseende vägytans egenskaper i relation till trafikens energibehov 

och utsläpp av växthusgaser. Det är tillämpningsbart på hela vägnätet och dess relativa betydelse 

kommer att öka i framtiden i och med att framdrivningen av fordonen blir mer energieffektiv. Genom 

att minska rullmotståndet finns en möjlighet att förbättra trafikens energieffektivitet och minska dess 

CO2-utsläpp och därmed bidra till att uppfylla klimatmålen (Europeiska kommissionen 2014; 

Regeringskansliet 2008a, 2008b, 2012). För att kunna utvärdera betydelsen av rullmotstånd samt dess 

storlek och utveckling över tid, behöver väghållarna ha tillförlitlig information om hur sambandet 

mellan vägytans egenskaper och rullmotstånd ser ut.  

MIRIAM1 (Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management systems) är ett 

samarbetsprojekt med tolv partners från Europa och USA. Samarbetet sker inom området hållbar och 

miljövänlig infrastruktur med fokus på ett minskat rullmotstånd och med syftet att minska CO2-

emissioner samt uppnå en bättre energieffektivitet. Detta ska åstadkommas genom att utveckla en 

metod som ger bättre möjligheter att kontrollera vägtransporters CO2-emissioner relaterade till 

vägbeläggningar och dess tillstånd. Metoden kan sedan implementeras i förvaltningssystem för vägar. 

Samarbetsprojektet har genomförts i olika faser. Fas I bidrog bland annat till att undersöka och 

utvärdera beläggningars egenskaper med mätning och modellering av rullmotstånd samt studier i 

rullmotståndets betydelse med avseende på energibehov. Målet för Fas I var att utveckla och imple-

mentera modeller som kan hänsyn till CO2 i förvaltningssystem för väginfrastruktur. Delprojekten 

genomfördes som samarbeten mellan två eller flera partners. Den första fasen av MIRIAM är slutförd 

och ett flertal rapporter har blivit publicerade, vilka finns tillgängliga för nedladdning på projektets 

hemsida2. I Fas II fortsatte parterna dels med egna projekt, dels med samarbete i andra EU-projekt. 

Samarbetet i MIRIAM har därmed utvecklats till att bli en plattform där man utbyter information, drar 

nytta av varandras erfarenheter samt identifierar och diskuterar framtida projekt som kan vara av 

intresse att genomföra. Fas II är på väg att avslutas och under hösten 2016 har Fas III initierats. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna rapport är att göra en sammanställning av de resultat som hittills publicerats inom 

samarbetet i MIRIAM. Rapporten ska ge en överskådlig bild av vad som genomförts och vad man 

kommit fram till i de olika delprojekten. Sammanställningen ska belysa vilken betydelse rullmotstånd 

har i ett större perspektiv. 

1.3. Metod 

Sammanställningen utgår från rapporter och andra publikationer som publicerats inom MIRIAM samt 

inom de projekt som direkt kopplar till MIRIAM-samarbetet, och som finns att hämta på deras 

respektive hemsida.  

1.4. Disposition 

I kapitel 1 beskrivs bakgrunden till MIRIAM-projektet och dess syfte samt syftet med denna rapport. I 

kapitel 2 sammanfattas de rapporter som publicerats i MIRIAM Fas I och i kapitel 3 beskrivs de 

projektresultat som ingår i Trafikverkets satsning i MIRIAM Fas II. Resultat från övriga projekt som 

                                                      

1 Följande organisationer är samarbetspartners i MIRIAM: AIT, BAST, BRRC, Caltrans, FEHRL, IFSTTAR, 

Statens Vegvesen, Trafikverket i Sverige, UC Davis PRC, Vejdirektoratet i Danmark (DRD), VTI, ZAG. 

2 http://miriam-co2.net/ 
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publicerats och som har en direkt koppling till MIRIAM sammanfattas i kapitel 4. En översiktlig 

diskussion finns i kapitel 5 och planerat fortsatt arbete har sammanställts i kapitel 6. 
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2. MIRIAM Fas ett 

Den första fasen av MIRIAM delades in i ett antal delprojekt (SP – sub projects) som behandlade olika 

frågeställningar kring rullmotstånd. Dessa delprojekt var: 

 SP1 – Mätmetoder och modeller för vägytans tillstånd  

 SP2 – Undersöka inverkan av beläggningens egenskaper på energieffektivitet 

 SP3 – Utvärdera betydelser av rullmotstånd i ett livscykelperspektiv  

 SP4 – Hinder och krav för en implementering  

 SP5 – Extern finansiering och informationsspridning.  

Av dessa delprojekt beskrivs SP1 till SP4 nedan eftersom det är i dessa delar som analyser och 

utvärderingar av rullmotstånd sett ur olika perspektiv redovisas. SP5 syftade till att sprida information 

om MIRIAM samt att söka tilläggsfinansiering. 

2.1. SP1 – Mätmetoder och modeller för vägytans tillstånd 

Relevanta och pålitliga data om rullmotstånd kommer att bli tillgängliga när det finns robusta mät-

metoder för insamling som samtidigt är rimliga att använda. Metoderna måste vara tillämpliga för 

syftet, vara repeterbara samt ge reproducerbara och korrekta data. Att mäta rullmotstånd är dock svårt 

och kräver en avancerad utrustning och metod samt att det är kompetent och erfaren personal som 

utför mätningarna. Praktiskt innebär det att endast en liten del av vägnätet kan uppmätas och därför är 

modellering av tillståndsutveckling för variabler som beskriver vägytan av vikt för att få information 

om rullmotståndet. SP1 omfattar utvärdering av befintliga mätmetoder samt planering av mätningar 

och design av tester. I delprojektet fokuserade man även på modellering av rullmotstånd och aspekter 

relaterat till detta. 

Syftet med det första delprojektet var fyrfaldigt (Sandberg 2011): 

 Delge och diskutera terminologi och definitioner med avseende på rullmotstånd och 

interaktionen mellan vägyta och däck. 

 Ge ett förslag på vilken definition av rullmotstånd som kan användas.  

 Beskriva aktuell och grundläggande kunskap om olika variablers påverkan på rullmotstånd 

med fokus på vägyta, exempelvis genom att beskriva de mekanismer som ger upphov till 

rullmotstånd.  

 Bidra med en sammanfattande utvärdering och diskussion om mätmetoder samt om 

tillgängliga mätutrustningar som skulle kunna användas.  

I delprojektet har fyra stycken rapporter publicerats, Resultaten sammanfattas nedan i 2.1.1 till 2.1.5.  

2.1.1. Grundläggande om rullmotstånd 

Det finns ett antal krafter som ger upphov till färdmotstånd hos ett fordon. I rapporten delas de in i 

rullmotstånd, luftmotstånd och framdrivningsmotstånd 

I Figur 1 visas en mer detaljerad bild av hur färdmotståndet kan delas in i olika grupper och hur 

indelningen kan finfördelas i fler nivåer.  
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Figur 1. Illustration av fordonets färdmotstånd och dess olika delar (översatt från Fig 3.4 i Sandberg 

2011). 

En generell definition av rullmotstånd är att det är en kraft (Fr) som verkar mot ett däck genom i 

huvudsak hysteres och deformation av däcken i kontaktytan mellan däck och vägyta, vilket ger 

upphov till energiförluster. Det kan också uttryckas som en rullmotståndskoefficient, Cr, som 

representerar den kraft per viktenhet som behövs för att dra eller knuffa ett fordon framåt i en konstant 

hastighet, på en plan yta och utan luftmotstånd.  

De av vägytans egenskaper som är av främst intresse för att undersöka rullmotstånd är textur och 

ojämnhet. Texturen delas normalt in i tre delar; mikro-, makro- och megatextur. Mikrotexturen avser 

ytan hos de enskilda stenarna och beskriver vägytans strävhet. Makrotextur är ett mått på form och 

storlek hos stenarna i beläggningen. Megatexturen beskriver ojämnheter med längre våglängd än 

makrotextur, upp till en halv meter, som skarvar och potthål. Ojämnhet finns dels längs med vägen, 

dels tvärs vägen, med en utsträckning större än en halv meter. Ojämnheter längs vägen beskriver en 

sammanvägd bild av alla ojämnheter, exempelvis gupp och sättningar, som finns på vägytan. 

Ojämnhet tvärs vägen är spårdjup. 

De egenskaper hos vägytan som har en visad påverkan på rullmotståndet genom dess påverkan på 

deformationen av däcken, är framförallt makrotextur och ojämnhet längs vägen. Fordon som trafikerar 

en väg som har en hög textur och/eller en hög ojämnhet kommer att få däck som deformeras mer. 

Dessutom uppstår större förluster i fjädringssystemet relativt en slät yta, med större energiförluster 

som resultat (Sandberg 2011).  

Förutom dessa två aspekter finns indikationer på att även spår och mikrotextur kan behöva beaktas. 

Vägytan kan möjligen också bidra till ett ökat rullmotstånd genom deflektion, vilket innebär att 

vägytan deformeras av fordonets vikt. Deflektionens storlek beror på vägens styvhet i vägbädden och i 

överbyggnaden. Hur stor betydelsen deflektion och styvhet har för rullmotstånd är dock inte klarlagt. 

Aspekter som indirekt har med vägytans egenskaper att göra och som har en effekt på rullmotståndet 

är förekomst av väta och snö, där såväl temperatur som ett förändrat färdmotstånd på grund av 

nederbörd påverkar. 
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I Figur 2 visas en översikt av olika effekter, som buller, rullmotstånd m.m., och vid vilka våglängder 

på texturen som de uppkommer. Den gröna färgen visar att det finns en positiv effekt av texturen 

medan den röda visar att det finns en negativ effekt. Noteras bör att figuren bygger på mätningar som 

är mer än 10 år gamla (Sandberg m.fl. 2011).  

 

 

Figur 2. Intervall av texturens våglängd samt spatial frekvens av textur och ojämnhet, och dess 

förväntade effekt (översatt från Sandberg m.fl. 2011). 

 

Däckens bidrag till rullmotstånd beror på hur däcken deformeras vid kontakt med vägytan då däcket 

rullar samt vid hysteres i däckgummit och på däckens struktur (Sandberg 2011). I sammanhanget 

spelar bland annat temperaturen och lufttrycket i däcket en viktig roll samt att hjulen är rätt riktade. I 

Sandberg (2011) finns en detaljerad lista med de effekter som via däcken påverkar rullmotståndet men 

de berörs inte närmare i denna rapport.  

2.1.2. Mätmetoder 

I Sandberg m.fl. (2012) beskrivs de mätmetoder som finns tillgängliga för att mäta rullmotstånd. De 

kan delas in i fem generella kategorier:  

 Trumma 

 Utrullning (coast down) 

 Trailer 

 Bränsleförbrukning  

 Steady State Wheel Torque. 

Trumma: Mätningen genomförs i laboratoriemiljö där man i större utsträckning kan kontrollera 

omgivningen och man undviker att få med många av de effekter som kan påverka energiförlusterna. 

Med trummetoden kan däck för lätta och tunga fordon testas. Däcket som ska testas roterar mot en 

trumma, där trummans rotation drivs av en elmotor. Vanligen rullar hjulen mot en slät yta av stål, men 

det går att utrusta trummorna med sandpapper eller något annat material för att på så vis kunna 

återspegla egenskaper hos en vägyta. Det finns olika sätt att genomföra mätningar på däck i trumma. 

Antingen kan hjulet snurra på trummans utsida eller på insidan, se Figur 3 för en schematisk bild. 

Mätmetoderna för att få fram rullmotståndet kan utgå från mätning av vridmoment i trumnavet, 
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hastighetsminskning efter att drivkraften (elmotorn) stängs av, motståndskraft i spindelleden eller 

mätning av eleffekten i elmotorn (Sandberg 2011). 

Utrullning: Med utrullningsmetoden kan alla typer av fordon testas. Med växellådan i neutralt läge 

låter man fordonet rulla fritt på en väg mellan en utpekad start- och slutpunkt. En mätserie genomförs 

där hastigheten vid startpunkten är densamma vid alla försöken. På grund av färdmotståndet kommer 

fordonet sakta ned då det inte får extra kraft från motorn. Ju större motstånd desto snabbare blir 

inbromsningen, allt annat lika. Hastighetsminskningen mäts tillsammans med ett antal andra 

parametrar, som vägens lutning, omgivande temperatur, vindhastighet och vindriktning, omgivande 

lufttryck, luftfuktighet, lufttryck och temperatur i däcken. Utifrån de data som samlas in kan rull-

motståndet sedan beräknas. Svårigheten är att kunna särskilja de olika bidragen till energiförlusten. 

Trailer: Med trailermetoden mäts testdäck i speciella trailers som dras i konstant hastighet av ett 

fordon. Det är vanligast att testa däck till lätta fordon, men en trailer kan även vara konstruerad för att 

kunna testa däck till tunga fordon. Ett exempel på hur en mätvagn kan se ut visas i Figur 4. Med en 

trailer kan man mäta friktionsförluster (lager), förluster på grund av däckens luftmotstånd förutsatt att 

testdäcket inte är inkapslat samt förluster vid interaktionen däck och vägyta. Även fjädringsförluster 

kan mätas men det är osäkert om de är representativa för ett verkligt fordon (Sandberg 2011). Det 

finns två principiella huvudmetoder för att mäta rullmotstånd (Zöller 2014). Antingen direkt varvid 

mätning sker relaterat till en fix referenspunkt, eller indirekt med mätning i relation till andra fysiska 

parametrar som vridmoment och förskjutningsvinkel. 

Bränsleförbrukning: Vid mätning av bränsleförbrukning för att få fram rullmotståndet används 

speciellt instrumenterade fordon som samlar in mätdata. Utifrån dessa kan rullmotstånd beräknas 

genom att använda en bränsleförbrukning/rullmotståndsmodell. I denna metod finns det en stor risk att 

förarens körbeteende har en betydande påverkan på resultatet. 

Steady State Wheel Torque: Vid denna metod används ett testfordon som kan vara en personbil eller 

lastbil. Fordonet körs i en konstant hastighet medan man kontinuerligt mäter drivmomentet för ett 

däck, den relativa vindhastigheten och vindriktning. Drivmomentet divideras med det dynamiska 

däckradien och korrigeras för omgivande vind för att få fram de drivkrafter som behövs för att 

övervinna färdmotståndet där förluster i drivlinan är undantagna. 

 

 

Figur 3. Illustrering av olika lösningar för att testa rullmotstånd med en trumma. 
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Figur 4. TUG:s mätvagn för rullmotstånd (Bergiers m.fl. 2011). 

Vissa begränsningar och antaganden följer valet av mätmetod och det är viktigt att ha detta i åtanke. 

Den huvudsakliga utmaningen är dock att kunna särskilja effekten av rullmotstånd från andra 

bidragande orsaker till färdmotstånd och bränsleförbrukning. En slutsats i SP1 är att de mätmetoder 

som finns idag för att mäta rullmotstånd på verklig väg fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadie och 

att det finns inget allmänt accepterat tillvägagångssätt eller någon standard för hur det ska gå till. 

Sådana metoder behöver därför definieras och utvecklas. Det har tagits fram internationella och 

industriella standarder för att mäta rullmotstånd för däck (SAE 1999; SAE 2006; ISO 2005; ISO 

2009), men dessa är alla baserade på test i trumma i laboratoriemiljö (Sandberg 2011). Det som missas 

är därmed effekten på rullmotstånd som uppkommer på grund av vägytans egenskaper, vilket är en 

nackdel (Sandberg m.fl. 2012). Man behöver beakta både vägytans och däckens egenskaper. Därför 

bör man använda riktiga däck och riktiga vägytor. Även om mätning i laboratorium i flera fall är både 

bekvämt och önskvärt så behöver dessa metoder vara validerade mot verkliga vägar eller teststräckor.  

Alla metoder för att mäta rullmotstånd är komplicerade och behäftade med ett flertal problem och 

felkällor. Förutom att de standarder som finns inte har möjlighet att ta hänsyn till realistiska vägyte-

beläggningar så har det också visat sig svårt att i fältförsök att testa interaktionen mellan däck/vägyta 

med avseende på vägytans egenskaper. Det finns också en brist i referensbeläggningar för att mäta 

rullmotstånd för däck och en brist på referensdäck för att mäta rullmotstånd på vägytor. En 

rekommendation från SP1 i MIRIAM är att ta fram specifikationer på sådana vägytor och däck. Ett 

förslag är att börja använda samma som gäller för att testa buller.  

I Sandberg m.fl. (2012) ges förslag på fortsatta arbeten: 

 Ta hänsyn till ojämnhethetens (IRI) effekt på rullmotstånd. 

 Test av däck till tunga fordon. 

 Round Robin tester som inkluderar mätvagn och utrullning med minst ett lätt och ett tungt 

fordon för utrullning. Även mätningen av vägytan kan göras mer detaljerat genom att t.ex. 

inkludera IRI och styvhet. 

 Vidare undersöka reproducerbarhet och hur stabila kalibreringarna är som görs inför varje 

mätning. 

 Att med en trumma studera variationer av rullmotstånd mellan referensdäck, exempelvis 

mellan olika tillverkningsomgångar, mellan olika däck i samma tillverkningsomgång, med 

avseende på gummits hårdhet, för olika rotationsriktningar.  
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2.1.3. Befintliga mätutrustningar 

Sandberg (2011) har sammanställt några exempel på utrustningar för rullmotståndsmätningar. Utöver 

dessa finns ett flertal till i Europa och övriga världen, vilka framförallt är baserade på trummetoden 

eftersom de standarder som definierats av rullmotstånd utgår från denna. De utrustningar som finns 

beskrivna i Sandberg (2011) är:  

Trumma: 

 BASt använder en trumma med en diameter av 5,5 m där hjulen rullar mot insidan av 

trumman. Trumman kan kläs med en kopia av en vägyta och mätningar kan ske av relativt 

realistiska vägytor. På BASt följer man mätstandarden enligt ISO 28580.  

 TÜV SÜD i München har tillgång till 10 stycken trummor i laboratoriemiljö för rull-

motståndsmätningar, varav alla har en slät stålyta.  

 TUG i Gdansk, Polen, har två trummor för rullmotståndsmätningar, en för personbilsdäck och 

en för lastbilsdäck. I dessa trummor rullar däcken som ska undersökas på utsidan av trumman, 

se Figur 3. De kan förutom den rena stålytan även applicera en sandpapperyta och olika kopior 

av vägyta, beroende på vilken trumma som används. TUG började sina mätningar innan ISO-

standarderna var satta, vilket har inneburit att de fick definiera sina egna standarder som inte 

helt följer ISO.  

Trailer: 

 BASts trailer används för att testa rullmotstånd för hjul till personbilar. De började utveckla en 

trailer under tidigt 1980-tal.  

 BRRC har en trailer för att testa rullmotstånd för hjul till personbilar. Den har inte någon 

möjlighet att kapsla in testhjulet så att det inte utsätts för luftmotstånd. Detta påverkar 

resultaten så att det uppmätta rullmotståndet blir högre för högre hastigheter 

 TUG i Gdansk har en trailer för personbilshjul. TUG har utgått från BASt metod, vilken de 

sedan har utvecklat och förbättrat över tid. En bild på trailern ses i Figur 4. 

I Sandberg m.fl. (2012) anges vissa rekommendationer för utveckling av mätutrustning med avseende 

på trailer-metoden: Mätningen borde ske i ett av hjulspåren. Idag sker den mellan hjulspåren då 

mäthjulet är placerat i mitten av mätvagnen. Dessutom borde trailarna kunna mäta däck med minst 

16"-fälgar. Detta skulle innebära att de flesta av de däck som finns idag för personbilar och de minsta 

däcken som används till lastbilar kan testas. I framtiden och vid nykonstruktion av mätvagnar borde 

man planera för att kunna mäta däck med 19"-fälgar eftersom användningen av sådana fälgar 

förmodligen kommer att öka. För att undvika att effekten av luftmotstånd påverkar mätningarna så bör 

mäthjulet vara täckt men det ska samtidigt finnas tillräcklig luftflöde för att ventilera bort värme. 

Testhjulen bör vara pumpade med kväve istället för med luft för att få en stabilare temperatur och ett 

stabilare däcktryck under uppvärmning och testning. Vidare bör man alltid mäta omgivande 

temperatur och vägytans temperatur. För att kunna kontrollera stabiliteten i mätningarna är det också 

bra att registrera däcktemperaturen.  

2.1.4. Round Robin test 

Var och en av de olika mätutrustningarna som finns har sina unika funktioner och är därmed inte 

direkt jämförbara. För att ändå kunna få till stånd någon slags jämförelse genomfördes under 2011 så 
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kallade Round Robin tester (RRT)3. Syftet med undersökningen var att utvärdera repeterbarheten för 

de individuella mätutrustningarna. Dessutom genomfördes en utvärdering av hur väl resultaten från 

respektive trailer korrelerar med varandra, vilken effekt texturen på vägytan har samt vilken betydelse 

däcken har för rullmotståndet. 

Projektet hade tillgång till tre stycken trailers för hjul till personbilar och dessa kom från BASt, BRRC 

samt TUG. Testerna genomfördes på elva teststräckor på IFSTTAR:s testanläggning i Nantes, 

Frankrike. Det praktiska genomförandet hanterades av IFSTTAR och det tekniska av BRRC, som 

också genomförde texturmätningen av teststräckan för att säkerställa homogeniteten. Mätningar i 

trumma genomfördes också av BASt och TUG där de använde samma typer av däck som testades i 

trailer. I rapporten finns en detaljerad beskrivning av testerna och testschema. Det ges också 

information om teststräckorna, med bland annat olika beläggningstyper, genomsnittligt spektra för 

texturen och genomsnittliga MPD samt om de däck som använts till testerna med exempelvis 

slitmönster, däcktryck och axelvikt. Även resultaten beskrivs i detalj och redovisningen finns att läsa i 

Berglers m.fl. (2011). 

Som en del av testerna kontrollerades repeterbarheten i mätvärdena. Dels på kort sikt där man tittade 

på tester som gjordes efter varandra på samma sträcka och under samma dag, dels ”dag-till-dag” där 

man undersökte mätningar som genomfördes på samma sträcka men för olika dagar. 

En slutsats var att reproducerbarheten och variationen i resultaten ”dag-till-dag” är ett huvudsakligt 

problem med de undersökta rullmotståndsutrustningarna. Ingen av trailarna visade upp en acceptabel 

”dag-till-dag” variation i sina mätningar. Både BRRC:s och BASt:s trailer visade höga värden på 

variabiliteten. För BRRC var skillnaden 7 procent medan BASt:s trailer påvisade en skillnad i 

mätvärden med mellan 10 och 25 procent, vilket förmodligen beror på ett kalibreringsfel. För TUG:s 

trailer kunde denna variabilitet inte bestämmas eftersom mätningar med den trailern endas utfördes 

under en och samma dag.  

Den kortsiktiga repeterbarhet visade på bättre resultat där den för TUG:s trailer låg på ca 1 procent av 

det genomsnittliga rullmotståndsvärdet (Cr), vilket kan anses vara riktigt bra. De trailers som BRRC 

och BASt uppvisade låg runt 3 procent av Cr, vilket anses vara på gränsen till acceptabelt. Olika däck 

testades av BAST (SRTT, AAV4 och ES16) och TUG (SRTT, AAV4, ES16 och ES14) medan BRRC 

endast testade ett (ES14). Resultaten av standardavvikelserna i den kortsiktiga repeterbarheten visas i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1. Kortsiktig repeterbarhet uttryckt som standardavvikelse i procent. 

 BASt BRRC TUG 

Total 2,60 procent 2,70 procent 1,12 procent 

Östlig riktning 2,30 procent 2,50 procent 1,20 procent 

Västlig riktning 3,00 procent 2,70 procent 1,00 procent 

50 km/h 2,20 procent 2,10 procent 1,00 procent 

80 km/h 3,10 procent 3,30 procent 1,20 procent 

  

                                                      

3 Round robin test är ett test som utförs oberoende och flera gånger. Det kan vara flera oberoende forskare som 

utför testet genom att använda samma metod i olika utrustning, alternativt en mängd olika metoder och 

utrustningar.  
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Korrelationen var generellt sett bra för värdet på rullmotståndet, Cr, som uppmätts för olika typer av 

däck med trailern hos BASt och TUG. I fallet med olika däcktyper finns det möjlighet att göra 

förbättringar vad gäller reproducerbarheten med de mätutrustningar som undersökts. Mätningar som 

gjordes med olika däck av märket Michelin Energy Saver 14″ visar att det var en totalt sett mindre bra 

korrelation mellan resultaten från BRRC:s och TUG:s trailer. Vid 50 km/h beror det på ett specifikt 

avvikande värde som när det exkluderas gör att korrelationen blir bra. Vid 80 km/h finns i stort sett 

ingen korrelation mellan mätresultaten, vilket sannolikt beror på att BRRC:s trailer saknar vindskydd. 

Det innebär att mätvärdena även inkluderar en effekt som beror på ett ökat luftmotstånd. Då TUG:s 

trailer har ett vindskydd runt däcket som testas så påverkas inte dessa mätvärden av luftmotståndet. 

En annan upptäckt som gjordes vid Round Robin testerna var att det finns skillnader i rullmotstånd 

mellan olika uppsättningar av samma däckstyp. Skillnaderna varierade från att vara relativt små till ca 

40 procent, beroende på däcktyp och om de kom från samma tillverkningsbatch eller inte. 

Vad gäller korrelationen mellan Cr-värdet och de texturparametrar som ingick i studien, MPD, LMe 

(megatextur) och LMa (makrotextur) så visade mätningarna med trailern från BASt och TUG på en 

god korrelation. Den gällde speciellt för makrotextur uttryckt som MPD och LMe. För BRRC visade 

mätresultaten på en måttlig korrelation mellan Cr och texturmåtten för hastigheten 50 km/h. Detta 

resultat skulle förbättras betydligt om en mätpunkt, som kan antas vara felaktig, togs bort. Vid 

80 km/h var dock korrelationen dålig, vilket återigen förmodligen beror på frånvaro av vindskydd. 

Ingen korrelation kunde registreras för IRI. Författarna vill dock inte ta det som ett bevis på att IRI 

inte påverkar rullmotstånd. Snarare ser de en förklaring till att mättrailarna är relativt okänsliga för 

ojämnheter.  

De sammantagna lutningskoefficienterna för Cr beräknades med regression utifrån mätresultat, se 

Tabell 2. 

 

Tabell 2. Koefficienter för Cr vid olika texturer samt med eller utan ”enveloping”4. 

 Utan ”enveloping” Med ”enveloping” 

MPD 0,00174 0,00223 

LMa 0,00013 0,00017 

LMe 0,00019 0,00022 

 

2.1.5. Vägytans effekt på rullmotstånd 

Eftersom rullmotstånd inte enbart beror på däckens egenskaper utan även på hur vägytan är beskaffad 

så har även dessa egenskaper betydelse för trafikens energianvändning och behöver systematiskt 

beaktas tillsammans med andra faktorer i väghållningen. En slutsats av arbetet i SP1 är dock att man 

för väghållning ännu inte till fullo kan lita på direkta mätningar av rullmotstånd. Det kan därför vara 

bättre att utveckla en modell med vilken rullmotstånd kan förutspås från insamlade vägdata. Rapporten 

Rolling resistance – Basic information and state-of-the-art on measurement methods (Sandberg m.fl. 

2011) syftar till att ge de data som behövs för att kunna utveckla sådana modeller. Den fokuserar på 

                                                      

4 “Enveloping” innebär att man utgår från den del av vägytan som ett däck kan vara i kontakt med, eftersom 

däcken har en begränsad förmåga att till fullo följa vägytans profil.  
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korrelationen mellan rullmotstånd och parametrar för vägytans egenskaper och summerar den 

forskning som täcker området inom perioden 1980 till 2011.  

I rapporten föreslås att MPD, IRI och styvhet ska ingå som variabler i en modell för rullmotstånd, där 

MPD och IRI är nödvändiga variabler medan förekomsten av styvhet fortfarande är osäker. En enkel 

modell med MPD och IRI som kan vara användbar för hastigheter mellan 50 till 100km/h presenteras i 

rapporten, se nedan. 

𝐶𝑟 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 + 0,0020×𝑀𝑃𝐷 + 𝑋×𝐼𝑅𝐼 

Parametern för MPD togs fram i de Round Robin tester som presenteras i avsnitt 2.1.4. För IRI fanns 

det inte en storleksbestämd parameter tillgänglig när rapporten trycktes, varför den i funktionen 

benämns med X. En kvalificerad gissning som görs i rapporten är att den för personbilar är ca 1/3 av 

effekten för MPD och förmodligen större än 1/3 för tunga fordon. Konstanten är ett värde som beror 

på flera faktorer och som uppskattas ligga mellan 0,008 och 0,012 för lätta fordon. För tunga fordon 

uppskattas att konstanten är ca 50 till 60 procent av värdet för lätta fordon.  

Eftersom både MPD och IRI redan idag samlas in i flera länder på framförallt nationella och regionala 

vägnät, så skulle det gå relativt lätt att implementera en sådan modell. Däremot är det inte lika vanligt 

att data på styvhet samlas in. Författarna ser dock en möjlighet att hitta proxy-variabler som kan 

användas, exempelvis olika klasser av beläggningar som betong och asfalt, nya respektive gamla 

beläggningar, temperatur mm.  

2.2. SP2 – Undersöka inverkan av beläggningens egenskaper för 
energieffektivitet 

Detta delprojekt handlade om att kunna bestämma storleken på förlusten i energieffektivitet som 

uppstår på grund av rullmotstånd samt att bestämma vilka variabler som påverkar energiförlusterna. 

En rapport har publicerats inom samarbetet i detta arbetspaket (Hammarström m.fl. 2012).  

I studien togs generella funktioner fram för rullmotstånd (Fr)för fordonskategorierna personbil, lastbil 

utan släp samt lastbil med släp. Funktionen baseras på tidigare studier. 

 Personbil: 𝐹𝑟 = 𝑚1×𝑔×(0,00912 + 0,0000210×𝐼𝑅𝐼×𝑣 + 0,00172×𝑀𝑃𝐷) 

 Lastbil:  𝐹𝑟 = 𝑚1×𝑔×(0,00414 + 0,0000158×𝐼𝑅𝐼×𝑣 + 0,00102×𝑀𝑃𝐷) 

 Lastbil med släp:  𝐹𝑟 = 𝑚1×𝑔×(0,00414 + 0,0000158×𝐼𝑅𝐼×𝑣 + 0,00102×𝑀𝑃𝐷) +

𝑚2×𝑔×(0,00414 + 0,0000158×𝐼𝑅𝐼×𝑣 + 0,00102×𝑀𝑃𝐷) 

m1, m2: fordonets massa [kg], m1 är motorfordonet och m2 är släpet. 

g: gravitation [9,81] 

v: hastighet [m/s] 

IRI: vägens ojämnhet [m/km] 

MPD: vägens makrotextur [mm]. 

 

Genom att använda dessa funktioner kan man se hur rullmotståndet förändras med en förändring av 

IRI och MPD. I Tabell 3 visas ett exempel när IRI respektive MPD ökar med en enhet relativt ett IRI 

och MPD som är lika med 1 vid en hastighet av 90 km/h.  
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Tabell 3. Ökning av rullmotstånd vid 90 km/h när IRI respektive MPD ökar med en enhet jämfört med 

IRI och MPD=1. 

Fordonstyp IRI ökar en enhet MPD ökar en enhet 

Personbil 4,6 procent 15,1 procent 

Lastbil 7,1 procent 18,4 procent 

Lastbil med släp1 7,9 procent 20,3 procent 

1 m1=m2 

Det togs också fram en bränsleförbrukningsfunktion i liter per timme för en väglänk (Fct), samt en 

funktion som beräknar bränsleförbrukning i liter per mil för samma länk (Fcs). Se nedan. 

𝐹𝑐𝑡 = 𝑐0×(1 + 𝑘5×(𝐹𝑟 + 𝐹𝑎𝑖𝑟 + 𝑑1×𝐴𝐷𝐶×𝑣2 + 𝑑2×𝑅𝐹 + 𝑑3×𝑅𝐹2))
𝑒1

×𝑣𝑒2 

 

𝐹𝑐𝑠 = 𝐹𝑐𝑡 (𝑣× 3600 10000⁄ ) ⁄ ⇒ 

𝑐1×(1 + 𝑘5×(𝐹𝑟 + 𝐹𝑎𝑖𝑟 + 𝑑1×𝐴𝐷𝐶×𝑣2 + 𝑑2×𝑅𝐹 + 𝑑3×𝑅𝐹2))
𝑒1

×𝑣𝑒2−1 

 

c0, c1,k5, d1, d2, d3, e1, e2: Parametrar vars värden finns i Hammarström m.fl. (2012).  

v: Hastighet [m/s] 

Fr: Rullmotståndet 

Fair: Luftmotståndet 

ADC: Kurvighet [rad/km]. (Average Degree of Curvature). 

RF: Lutning [m/km]. (Rise and Fall). 

 

Med de framtagna funktionerna beräknades bland annat effekten på bränsleförbrukningen för olika 

värden på IRI och MPD. Även inverkan på bränsleförbrukningen av olika hastigheter och olika 

siktklasser togs fram samt hur vägbredden påverkar5. 

Vad gäller IRI såg man att vid 90 km/h så ökade bränsleförbrukningen vid varje enhets ökning av IRI 

med 0,8 procent för personbilar, 1,3 procent för tunga lastbilar och med 1,7 procent för tunga lastbilar 

med släp. För MPD visar resultaten att med en enhets ökning så ökar bränsleförbrukningen med 2,8 

procent för personbilar, 3,4 procent för tunga lastbilar och med 5,3 procent för tunga lastbilar med 

släp. Av resultaten ser man att betydelsen av IRI och MPD ökar med ökad fordonsvikt. 

Sett till hela vägnätet beräknades att om MPD reduceras med upp till 0,5 mm per väglänk så leder det 

till att den totala bränsleförbrukningen reduceras med 1,1 procent. Att reducera IRI med 0,5 m/km ger 

ett annorlunda resultat pga. en hastighetseffekt. Då ojämnheten minskar blir vägen mer komfortabel att 

köra på och förare tenderar att öka hastigheten något. I rapporten har denna effekt uppskattats leda till 

att den totala bränsleförbrukningen i vägnätet approximativt blir oförändrad då en lägre bränsle-

förbrukning pga. ett minskat rullmotstånd uppvägs av en ökad bränsleförbrukning pga. en högre 

hastighet. 

                                                      

5 När vägen är bredare tenderar förare att köra fortare och överskrider hastighetsgränsen, vilket ofta leder till 

högre bränsleförbrukning. 
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I SP2 identifierades ytterligare forskningsbehov som skulle kunna komplettera de studier som 

genomförts inom området. De viktigaste behoven av fortsatta studier är, enligt Hammarström m.fl., 

(2012) hur IRI påverkar rullmotståndet, och då speciellt för tunga fordon, om det finns en hastighets-

effekt vad gäller storleken på MPD respektive vägsträckningens standard (siktklass), påverkan av 

däckslitage och betydelsen av temperatur och lufttryck. I studien som presenterades i SP2 tog man 

hänsyn till variationen längs vägen men inte tvärs vägen. Mätning av olika parametrar i vägytan följer 

de hjulspår som personbilar har. Om vägyteegenskaper skiljer sig mycket mellan de spår lastbilar 

följer och de spår där mätning sker kommer det att ha betydelse för det uppmätta rullmotståndet för 

lastbilar. Därför kan det vara bra att även ta med ojämnheter tvärs vägen.  

2.3. SP3 – Utvärdera betydelser av rullmotstånd i ett 
livscykelperspektiv  

För att se vad rullmotstånd har för betydelse i ett större perspektiv genomfördes livscykelanalyser med 

avseende på energianvändning för trafiken och av vägens underhåll. Arbetet var ett samarbete mellan 

VTI och UC Davis där respektive organisation genomförde var sin studie (Karlsson m.fl. 2012, Wang 

m.fl. 2012).  

2.3.1. Livscykelstudier av vägar och beläggningar 

Som en introduktion till den svenska studien genomfördes en litteraturöversikt av vetenskapliga 

studier som använt livscykelanalysmetoden för att beskriva miljöpåverkan, energiåtgång och resurs-

användning för vägar och vägbeläggningar (Carlson 2011). En avgränsning var att studierna skulle 

varit genomförda i Europa mellan 1996 och 2010. Tio studier som publicerats inom tidsintervallet 

ingick i sammanställningen. En slutsats av genomgången är att vägar är unika objekt och att varje 

vägsträckning har sina specifika förutsättningar. Därför behövs det en metod för livscykelanalyser som 

kan anpassas utifrån de förutsättningar som gäller för den vägsektion som ska utvärderas.  

Eftersom varje vägsträcka är unik och det finns många olika val som kan göras vid en livscykelanalys, 

innebär det att resultaten från de olika studierna som presenteras i översikten, inte är jämförbara med 

varandra. Det går inte att utröna ifall en väg ger en lägre effekt på miljön än någon annan. 

Anledningarna är att de bakomliggande förutsättningarna och även syftet skiljer sig markant åt från 

studie till studie. Till exempel är det avgörande vilka steg i livscykeln som är inkluderade, hur väg-

avsnittet är utformat och vilken funktionell enhet som valts, vilka miljöaspekter som är inkluderade 

samt tidsperspektivet.  

I Tabell 4 visas vilka steg i livscykeln som tagits med i respektive studie. Som framgår har de flesta 

med konstruktionsdelen där det vanligaste är att beläggningen ingår. De flesta inkluderar även steget 

med underhåll medan endast fyra av studierna på något sätt har inkluderat effekten av trafiken. Andra 

skillnader återfinns i den funktionella enhet som använts samt analysperiodens längd. Majoriteten av 

studierna har använt sig av 1 km väg som funktionell enhet. Dock varierar vad som ingår i den 

sträckan, dvs om det är enbart beläggningen eller hela vägkroppen. Analysperioderna sträcker sig från 

25 år till 100 år för de studier som har angett hur lång tid analysen sträcker sig. Sett till de miljö-

aspekter som ingår så är en gemensam nämnare för alla att energi och utsläpp av CO2 är med. Flertalet 

har även med utsläpp av kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2) medan hälften inkluderar lätt-

flyktiga organiska ämnen (VOC), kolmonoxid (CO) och partiklar (PM). Tre av studierna går vidare 

från livscykelinventeringen till att även beräkna effekten på miljön av de utsläpp som uppstår och de 

resurser som används.  

De undersökta studierna som inkluderat trafikens påverkan i sin analys visar att den energi som 

behövs för infrastrukturen endast är en liten del av den energiåtgång som trafiken medför. För att nå 

ett mer energieffektivt trafiksystem kan det därför vara värt att acceptera en högre energianvändning 

för att bygga och underhålla vägar om det leder till en lägre bränsleförbrukning hos fordonen. I det 

större perspektivet skulle det kunna leda till en lägre energianvändning totalt sett. 
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Sammantaget utgör dessa olika antagande att studierna skiljer sig markant åt i de förutsättningar som 

gäller för de genomförda livscykelanalyserna. En annan viktig skillnad är också fokus på och syftet 

med studien där vissa gör jämförelser mellan asfalt- och betongbeläggningar medan andra syftar till att 

göra jämförelser mellan alternativet att deponera restprodukter, som exempelvis slagg, istället för att 

använda dem i vägkonstruktioner. 

 

Tabell 4. Inkluderade livscykelsteg i de studier som ingår i översikten. 

Studie Livscykelstadie 

 Konstruktion Underhåll Användning 

 Markarbete Beläggning  Trafik 

Häkkinen & Mäkele (1996)  X X X 

Mroueh m.fl. (2001) X X X X 

Stripple (2001) X X X X 

Chappat & Bilal (2003)  X X X 

Hoang m.fl. (2005)  X X  

Olsson m.fl. (2006) X    

Birgisdottir m.fl. (2007) X X   

Huang m.fl. (2009)  X   

Sayagh m.fl. (2010)  X X  

ECRPD (2010)  X X  

 

På grund av att det finns så många otydligheter vid användningen av livscykelstudier så startade 

University of California Pavement Research Center (UCPRC, Davis and Berkeley) och University of 

California Institute of Transportation Studies (Berkeley and Davis) ett samarbete för att ta fram en 

gemensam rekommendation för hur man ska använda livscykelstudier när man undersöker 

beläggningar (Harvey m.fl. 2010). Man hade sett att även om det genomförts flera LCA-studier på 

vägar så har många av dem fokuserat på valet av beläggning och resultaten har visat på motstridiga 

resultat. En anledning till detta är just att det saknas en gemensam metodik samt att olika datakällor 

har använts i arbetet. En del problem som återkommer är funktionella enheter och analysperioder som 

inte är representativa. Det är också en bristande insyn i hur fördelningen av effekter sker i raffinerings-

processen för bitumen och bedömningen av hela livscykeln kan vara ofullständig. Dessa är brister som 

behöver åtgärdas vid användningen av LCA för att utvärdera beläggningar.  

Som en del i arbetet att identifiera rekommendationer, anordnade UC David en workshop i ämnet 

värdering av beläggningar i ett livscykelperspektiv. Under workshopen presenterades och diskuterades 

bland annat hur energin i råmaterialet bitumen ska hanteras, hur allokeringen av resurser ska ske då det 

finns biprodukter som kan komma till användning, och användningen av genomsnittlig eller lokal 
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data. Ett förslag på ramverk för livscykelstudier av beläggningar togs fram, se Bilaga 1, och det 

rekommenderades att inkludera alla egenskaper på beläggningen som interagerar med omgivningen6.  

2.3.2. Livscykelstudier av energianvändning för vägunderhåll och trafik 

Två separata livscykelstudier genomfördes i SP3. En vid VTI som studerade val av underhållsåtgärder 

för två olika vägsträckor och hur det påverkade det totala energibehovet, vilket inkluderar energi för 

underhåll och trafik (Karlsson m.fl. 2012). Den andra genomfördes vid UC Davis i USA och bestod av 

fyra fallstudier av Caltrans beläggningsunderhåll (Wang m.fl. 2012) där både betong och asfaltsvägar 

studerades. 

Studierna utgick från det ramverk som tagits fram för att genomföra LCA för beläggningar (Bilaga 1). 

Modellen ger möjlighet att analysera det energibehov som hör till produktion av material, konstruktion 

samt trafiken. För trafikens energibehov ingår effekten av beläggningens egenskaper i form av 

ojämnhet och textur. 

I studien genomförd vid VTI studerades två fall med olika typer av vägar med fokus på hur väg-

förvaltning kan minska de totala energibehoven genom att minska vägens rullmotstånd med hjälp av 

minskad makrotextur och ökad jämnhet. Beräkningen av energianvändning har genomförts stegvis, se 

en översiktlig beskrivning i Figur 5. Fallstudierna var en motorväg, E20 vid Örebro, och en 2-fälts 

landsväg, Rv47 vid Falköping, se Tabell 5. Den funktionella enheten var 1 km vägbeläggning. De 

värden på MPD och IRI som användes i beräkningarna för trafikens bränsleanvändning redovisas i 

Tabell 6.  

Data med avseende på vägytans egenskaper hämtades från PMSv37. I databasen finns maxvärden för 

spårdjup och IRI (höger och vänster hjulspår) och den genomsnittliga makrotexturen (MPD) för höger 

och vänstra hjulspåret. Framtida tillstånd på beläggningen avseende spårdjup och IRI extrapolerades 

med antagande om en linjär utveckling, då det ansågs vara tillräcklig bra approximation för svenska 

vägar. Det gav ett antagande om den årliga tillståndsutvecklingen av olika variabler samt indikerade 

vilket år som en underhållsåtgärd sannolikt behövde vidtas. Valet av underhåll baserades på historiska 

data om tillståndet på vägytan och vägens bärighet. För att förutsäga effekter av olika källor av 

aggregat och maximal storlek på aggregat användes modellen VTI Wear (Wågberg & Jacobson 1997). 

Endast traditionella underhållsåtgärder beaktades för att få en enkel och transparent basnivå och för att 

undersöka om och när sådana åtgärder kan bli energieffektiva. För att beräkna den totala 

energianvändningen i fallstudierna användes VETO-modellen (Hammarström & Karlsson 1987) för 

att få trafikens energibehov och ett livscykelperspektiv där underhållsaktiviteterna undersöktes i detalj.  

 

                                                      

6 På websidan www.ucprc.ucdavis.edu/P-LCA/presentations.html finns nedladdningsbara filer av de 

presentationer som hölls under denna workshop. 2016-05-18 

7 PMSv3 är Trafikverkets system med information om mätta och beräknade tillstånd på de belagda statliga 

vägarna i Sverige ( https://pmsv3.trafikverket.se/ ). 

https://pmsv3.trafikverket.se/
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Figur 5. Stegvis beräkning av energianvändning (översatt från Karlsson m.fl. 2012). 

 

Tabell 5. Beskrivning av fallstudier (Karlsson m.fl. 2012). 

 E20 Örebro RV47 Falköping 

Typ 2+2 motorväg 1+1 landsväg 

Längd 1 km 1 km 

Hastighet 110 km/h 90 km/h 

ÅDT1) Totalt: 19 400 (norr); 17 400 (söder) 

Lastbil: 1 001; 887 

Lastbil, släp: 1 016; 918 

Totalt: 4 280 

Lastbil: 275 

Lastbil, släp: 458 

Åtgärdsalternativ 1) Remixing (huvudalternativ)  

2) ABS11 

3) ABS8 

Förbättrad dränering, byte av bundna lager och placering 
av obundna och bundna lager enligt standard. 

1) 100 procent av vägen 

2) 15 procent av vägen 

3) 30 procent av vägen 

1) ÅDT, årsdygnstrafik, är hämtad från TIKK (Trafikinformation klickbar karta). 
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Tabell 6. Värden på IRI och MPD i fallstudierna (Karlsson m.fl. 2012). 

E20 (norr) 
 

1) Remixing 2) SMA11/ABS11 3) SMA8/ABS8 

IRI År 1 [mm/m] 0,70 0,70 0,80 

Lutning IRI [mm/m, år] 0,04 0,02 0,04 

MPD År 1 [mm] 1,00 0,95 0,80 

MPD från år 2 [mm] 0,75 0,70 0,60 

RV47 (väster) 

 1) 100 procent 2) 15 procent 3) 30 procent 

IRI År 1 [mm/m] 1,00 1,30 1,30 

Lutning IRI [mm/m, år] 0,15 0,20 0,20 

MPD År 1 [mm] 1,00 0,79 0,83 

MPD från år 2 [mm] 0,75 0,75 0,75 

 

I Tabell 7 sammanställs resultaten av beräkningarna för respektive vägsträcka och för körfält i en 

riktning (norr respektive väster) där den totala energin är uppdelad på underhålls- och trafikenergi. 

Tabellen visar även den beräknade livslängden på respektive underhållsåtgärd. I Figur 6 och Figur 7 

redovisas hur det årliga totala energibehovet utvecklas över åren för de två fallen. Energibehovet i 

tabellen och figuren representerar den primära energin, vilket innebär summan av det direkta energi-

behovet inklusive den energi som behövs för att omvandla den primära energikällan, t.ex. diesel-

förbrukningen av arbetsmaskiner (direkt) plus energin för att ta upp och omvandla råolja till diesel. 

 

Tabell 7. Totalt primärt energibehov (GJ/km och år). 

E20 (norr) 

Underhållsåtgärd Livslängd Underhålls- 
energi 

Trafik- 
energi 

Total 
energi 

1) Remixing 5 56 22 108 22 164 

2) SMA11/ABS11 6 95 22 123 22 218 

3) SMA8/ABS8 5 76 22 083 22 159 

RV47 (väster) 

Underhållsåtgärd Livslängd Underhålls- 
energi 

Trafik- 
energi 

Total 
energi 

1) 100 procent 12 142 5 601 5 743 

2) 15 procent 1 130 5 726 5 856 

3) 30 procent 3 87 5 686 5 773 
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Figur 6. Årligt totalt primärt energibehov efter utförd underhållsåtgärd, E20 norr. 

 

 

Figur 7. Årligt totalt primärt energibehov efter utförd underhållsåtgärd, RV47 väster. 

 

Som framgår i Tabell 7 så utgör energibehovet för underhållet en mindre del av det totala energi-

behovet. För E20 är den 0,3 procent till 0,4 procent medan den för RV47 ligger på 1,5 procent till 2,5 

procent. En anledning till att det skiljer sig åt mellan vägtyperna är att motorvägen har en betydligt 

högre ÅDT, vilket innebär att trafikens energibehov är betydligt större än vad det är för riksvägen. 

Dessutom är de föreslagna underhållsåtgärderna för riksvägen mer genomgripande än de som föreslås 

för motorvägen. Detta grundar sig på att riksvägen är i behov av ett större underhåll pga. att den 

befintliga kvaliteten på vägen är sämre, både vad gäller beläggning och vägkropp. Även med detta 

som förutsättning så utgör underhållet endast en mindre del.  

I Figur 6, som visar de årliga energibehoven för trafiken för E20, ses att behovet sjunker året efter en 

åtgärd. Det beror främst på att MPD har minskat. Efter den initiala minskningen börjar energibehoven 

att öka igen i och med att vägytans egenskaper försämras med avseende på rullmotstånd (IRI). De 

kommer dock inte upp i samma nivå som när åtgärden genomfördes innan det är dags för underhåll 

igen pga. hur spårdjupet utvecklat sig. Av Figur 7 framgår att samma utveckling sker för RV47 och 

med en åtgärd som omfattar hela vägsträckan. För åtgärderna som utgör 15 respektive 30 procent av 

vägsträckan ses att det inte blir en likadan minskning av energibehoven efter år 1. Det beror sannolikt 

på att en mindre del av vägsträckan åtgärdas och att de inte är lika omfattande, och den dominerande 
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effekten på trafikens energibehov utgörs av egenskaperna hos den del av vägsträckan som inte 

åtgärdas. 

Generella slutsatser av studien är att: 

 En väg med högt trafikflöde drar mer nytta av en sänkning av rullmotståndet. 

 Tunga fordon har mer nytta av lägre rullmotstånd än lättare fordon. 

 Rullmotstånd är relativt viktigare vid lägre hastigheter jämfört med högre hastigheter där 

luftmotståndet spelar större roll. 

 Ett lågt rullmotstånd ger mest nytta på vägsträckor där trafiken kan hålla en konstant hastighet, 

dvs där man inte behöver accelerera eller bromsa mycket. En vägsträcka som lutar utför 

alternativt där hastighetsgränsen blir lägre och fordonen måste sakta in, har troligen inte någon 

nytta av lägre rullmotstånd.  

 

I rapporten ges också rekommendationer till väghållaren vad gäller energieffektivt vägunderhåll med 

avseende på ett minskat rullmotstånd. 

1. Identifiera möjliga underhållsåtgärderna. Dessa bör baseras på de förutsättningar som gäller 

för den specifika vägsträckan.  

2. Beräkna det energibehov som behövs för underhållet. 

3. Förutspå vilken effekt underhållet kommer att ha på vägytans egenskaper på såväl kort som 

lång sikt. Uppskatta hur lång tid det kommer att vara tills en ny underhållsåtgärd behövs.  

4. Använd den årliga utvecklingen av egenskaperna på vägytan för att beräkna trafikens 

energibehov.  

5. Jämför underhållsåtgärderna. Två grundläggande metoder kan väljas. Ett sätt är att utgå från 

ett långt tidsperspektiv, t.ex. 40 år som kan innehålla flera underhållstillfällen, och där 

energibehoven för denna period presenteras som en totalsumma alternativt mängd per år. Ett 

annat sätt är att beräkna energibehovet för en specifik åtgärd och ta genomsnittet per år tills 

nästa gång en åtgärds genomförs. 

Sett som komplement till punkt 1 så kan det vid val av lämplig åtgärd vara värt att närmare undersöka 

orsaken till ett högt rullmotstånd, vilket indikeras av höga värden på IRI och MPD. Exempelvis så kan 

en undermålig underbyggnad vara en anledning, vilket i sig kan bero på dåligt material alternativt att 

dräneringen inte fungerar. Ett sätt att på lång sikt spara energi är därför att åtgärda de grundläggande 

problemen och inte symptomen på det verkliga problemet. 

I VTI:s studie fokuserades det på energiåtgången och beräkningarna som gjorts var relativt 

okomplicerade, under förutsättning att det fanns basdata att tillgå. Det behövs dock metoder för att 

kunna beakta osäkerheter i såväl indata som hur åtgärder påverkar vägytans egenskaper, samt ett sätt 

att kunna förutspå vägens tillståndsutveckling och hur länge en underhållsåtgärd kan förväntas hålla. 

I den motsvarande studien genomförd av UC Davis studerades fyra stycken alternativ, se Tabell 8. 

Målet med fallstudierna var att de skulle ge en första indikation på hur mycket nettoeffekten skulle bli 

om man ändrade textur och ojämnhet. Två plana asfaltsvägar och två plana betongvägar ingick i 

studien och för varje beläggning fanns en åtgärd med alternativet att välja mellan två olika material. 

För asfalten kunde man välja HMA (varmblandad asfalt) med 15 procent återvunnen asfalt eller 

RHMA (gummerad varmblandad asfalt) med 1,5 procent återvunnen däckgummi men utan återvunnen 

asfalt. För betong fanns alternativen Typ III Portland cementbetong och CSA (kalciumsulfo-aluminat 

betong). Dessa åtgärder och materialval jämfördes med alternativet att inte göra något.  

Till detta studerades hur olika nivåer av tillväxt i trafiken skulle påverka resultaten. De trafiknivåer 

som användes var; Ingen tillväxt och Enligt tidigare tillväxt. De besparingar som skulle kunna göras 

med avseende på trafikens energianvändning i och med en bättre beläggningsegenskap jämfördes även 

med de strategier som California Air Resource Board har för att minska koldioxidutsläpp, vilket är 

projekterade tekniska förbättringar inom fordonsflottan samt minskat antal körda fordonskilometer.  
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Tabell 8. Vägar i fallstudien och dess egenskaper (Wang m.fl. 2012). 

Fallstudie KER-5 BUT-70 LA-5 IMP-86 

Region Kern Butt Los Angeles Imperial 

Väg I-5 Southbound SR-70 Westbound I- procent Southbound SR-86 Westbound 

Vägyta Asfalt Asfalt Betong Betong 

Livslängd 5 år 5 år 10 år 10 år 

Längd vägsektion 16 093 m (10 miles) 8 042 m (5 miles) 16 093 m (10 miles) 8 042 m (5 miles) 

Antal körfält 2 2 4 2 

Bredd körfält 3,66 m 3,66 m 3,66 m 3,66 m 

ÅDT 34 000 3 200 86 000 11 200 

Andel tung trafik 35 procent 15 procent 25 procent 29 procent 

Åtgärd Fräsning och 
beläggning asfalt 

Fräsning och 
beläggning asfalt 

CPR-B3  CPR-B3 

3) CPR-B: 3 procent av betongplattorna ersätts och alla körfält slipas.  

 

För asfaltsvägarna ligger den initiala IRI på 2,7 mm/m (KER-5) respektive 3 mm/m (BUT-70). Efter 

åtgärd är IRI 1,00 mm/m (jämn) respektive 1,67 mm/m (mindre jämn). För betongvägarna beräknades 

IRI efter åtgärd vara mellan 1,3 till 2,8 mm/m för LA-5 samt mellan 1,0 till 2,3 mm/m för IMP-86. 

Variationen berodde dels på vilken jämnhet som själva åtgärden resulterar i, dels vilket körfält det är. 

Efter första året räknade man med en utveckling av IRI samt MPD som varierade för väg och körfält 

på väg, se avsnitt 7.1.3.2 i Wang m.fl. (2012). 

I Figur 8 och Figur 9 redovisas de beräknade totala energibesparingarna med att genomföra under-

hållsåtgärder. För en hög ÅDT visar resultaten att de besparingar av energi, och med det även CO2, 

som uppstår under användningsfasen kan vara väsentligt större än den mängd som används under 

produktion och konstruktion. Storleken på trafikens minskade energianvändning är främst beroende av 

jämnheten på vägytan medan det blev en minde effekt av texturen. I jämförelse med andra strategier 

för att minska koldioxidutsläpp från vägtrafiken så visar beräkningarna att besparingar i bränsle pga. 

jämnare vägyta kan vara större än de som kan resultera från tekniska förbättringar och ändrade 

körvanor (färre antal fordonskilometer). 

För en låg ÅDT kunde resultaten visa på ett positivt såväl som negativt resultat för nettoanvändningen 

av energi. Detta var beroende på vilket material som använts vid åtgärd och vilken jämnhet på vägytan 

som kunde uppnås. Om en låg trafikvolym och en dålig konstruktion inträffade samtidigt så kunde 

nettoenergianvändning bli högre jämfört med att inte göra någon åtgärd under en femårsperiod. 

I Tabell 9 redovisas en sammanställning av de energibesparingar per år och km som kan uppnås med 

att genomföra underhållsåtgärder jämfört med att inte göra något.  
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Figur 8. Total energibesparing under 5 år med underhållsåtgärd på asfaltsbeläggning [106 MJ].  

 

 

Figur 9. Total energibesparing under 10 år med underhållsåtgärd på betongbeläggning [106 MJ]. 

 

Tabell 9. Energibesparing vid olika åtgärder och vägbeläggningar relativt att inte göra någon åtgärd 

[GJ/km och år]. 

 Hög ÅDT Låg ÅDT 

Asfaltsväg 550 till 1 000 GJ -259 till -170 GJ 

Betongväg 350 till 3 800 GJ -2 till 400 GJ 

 

Även om både asfalt och betong finns representerade som alternativ, anser författarna att dessa 

alternativt inte direkt kan jämföras med varandra. Anledningen är att det inte fanns en subrutin som 

kunde beskriva andra skillnader annat än just textur och ojämnhet i den LCA-modell som användes. 
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2.4. SP4 – Hinder och krav för en implementering 

En enkätundersökning genomfördes inom ramen för projektet (Mauko m.fl. 2011). Målet var att ta 

reda på de hinder och krav som finns för att implementera parametrar som hanterar rullmotstånd i de 

förvaltningssystem för vägar som finns idag för att optimera och besluta om strategier inom underhåll 

av vägbeläggningar. I samband med enkätundersökningen identifierades även de nuvarande tillämp-

ningarna med avseende på vägar och energieffektivitet. 

Enkäten omfattade generell information om tillämpningar och i vilken utsträckning vägmyndigheter 

inkluderar parametrar som är klimatrelaterade i sin strategi avseende underhåll av vägbeläggningar. 

Tre målgrupper identifierades: 

 medlemmar i MIRIAM-konsortiet 

 forskningskoordinatorer på FEHRL 

 andra som t.ex. experter och medarbetare på vägmyndigheter.  

Total kontaktades 32 personer från Europa, USA, Israel och Sydafrika, varav 13 stycken svarade. 

Enligt resultaten av enkätundersökningen anses rullmotstånd vara en viktig parameter att ta hänsyn till 

i arbetet för att öka energieffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser. Detta gäller speciellt 

för vägar med hög trafikmängd. I de flesta länder används MPD och IRI som mått för att utvärdera 

vägytans egenskaper, vilka är de parametrar som också identifierats som viktiga för att kunna beräkna 

rullmotstånd. En svårighet som identifierades var att det i vissa fall är svårt att få tillförlitliga data på 

vägens tillstånd. De som besvarade enkäten såg även en svårighet att mäta och att göra kontinuerliga 

uppföljningar av hur rullmotstånd utvecklar sig över tiden.  

En majoritet av de som svarade ansåg att det finns en möjlighet att modellera rullmotstånd och att det 

även är realistiskt att få fram en modell för hur vägytan bryts ner. Det kan dock vara svårt att få till-

förlitliga modeller som kan användas generellt och inte enbart på specifika typfall. Andra aspekter som 

lyftes fram var att ett införande av rullmotstånd som parameter kan leda till ytterligare fler positiva 

effekter som minskat buller och utsläpp av slitagepartiklar samt mindre slitage på fordon. Men vissa 

respondenter såg också att det kan finnas en konfliktsituation med andra aspekter som exempelvis 

säkerhet samt att det kan uppstå andra negativa effekter som högre kostnader för underhåll och att det 

kan bli mer spårbildning och sämre livslängd på beläggningen. En annan svårighet kan vara att 

inkludera nya parametrar i de befintliga systemen. Vissa ansåg också att det kan vara mer relevant att 

utgå från däckens egenskaper och hur de bidrar till rullmotstånd än att se till vägytans bidrag.  

Några generella steg som behöver genomföras för att kunna ta hänsyn till rullmotstånd i planerings-

processen för vägunderhåll och drift:  

 Forskning som leder till bättre möjligheter att kunna bestämma vägytans egenskaper som är 

relevanta för rullmotstånd. Mätutrustningar behöver utvecklas vidare och relationen mellan 

enskilda vägyteegenskaper och energi respektive utsläpp av CO2 bör förbättras. Resultaten bör 

sedan appliceras på ett flertal fallstudier. Ett ytterligare behov är att formulera modeller som 

kan implementeras i befintliga förvaltningssystem för vägar. 

 Beslutsfattare behöver övertygas. Det kan göras genom att, med hjälp av första punkten, ta 

fram tillförlitliga resultat som visar att det finns betydande nyttor med att ta hänsyn till 

rullmotstånd för ökad på energieffektivitet och minskat utsläpp av CO2. 

 Formulering av ny förordning. 
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3. MIRIAM – BVFF 

I Fas I av samarbetsprojektet fanns en gemensam finansiering i och med att de deltagande 

organisationerna själva bidrog med medel för detta. I denna fas var det också ett mer uttalat samarbete 

i de olika delprojekten. I Fas II övergick projekten till att respektive organisation beslutade om att 

genomföra de projekt de ansåg vara till mest nytta för dem. Samarbete fortsatte därför mer i form av 

en plattform för informationsutbyte om utvecklingen i respektive projekt och resultat av dessa. I detta 

kapitel redovisas de studier som genomförts i den svenska delen av MIRIAM-samarbetet och som 

finansierats av Trafikverket via BVFF (Bana Väg För Framtiden). 

A. Vägytans egenskaper och modellering. 

- A.1. Fordonshastighet och vägyta. 

- A.2. Modell för att uppskatta variationen av MPD och IRI tvärs vägen. 

- A.3. Fördjupade analyser av tidigare utrullningsmätningar med hjulexponering och 

alternativa vägytemått i fokus 

B. Inverkan av vått väglag på rullmotståndet. 

C. Total material- och energianvändning med avseende på rullmotstånd och 

beläggningsunderhåll i ett LCA-perspektiv. 

D. Våta väglag – betydelsen av slitlagrets makrotextur och tvärfall för avrinning och mätning. 

3.1. Vägytans egenskaper och modellering 

I delprojektet Vägytans egenskaper och modellering togs två aspekter upp som identifierats i MIRIAM 

I och i SP2 och som man ansåg var intressanta att forska vidare på. Det ena var att studera vägytans 

egenskaper och hur det påverkar fordonens hastighet. Det andra var hur värden för IRI och MPD 

varierar tvärs vägen.  

3.1.1. Fordonshastighet och vägyta 

I rapporten Hastighet – vägyta. Problemet, kunskapsläget, utvidgad analys samt förslag till fortsatt 

forskning (Hammarström m.fl. 2016) undersöktes hur egenskaper hos vägytan kan påverka hastigheten 

hos fordon. Påverkan kan ske dels genom körbeteende, som bland annat kan vara relaterat till komfort 

och säkerhet, dels genom fordonsprestanda relativt färdmotstånd. Tidigare studier har visat att 

hastigheten blir lägre med ökat spårdjup och ojämnhet. Med det i åtanke kan man anta att fordons-

hastigheten kommer att bli högre efter en beläggningsåtgärd eftersom spår och ojämnheter minskar. 

Genom att beakta detta finns en förbättrad möjlighet att undersöka de samlade effekterna på trafikens 

bränsleförbrukning vid en beläggningsåtgärd, där både ett förändrat rullmotstånd och en ändring i 

hastighet påverkar slutresultatet. I viss mån kan dessa aspekter ta ut varandra, vilket visats i 

Hammarström m.fl. (2012). I Hammarström m.fl. (2016) konstaterar man att det inte finns kunskap 

om vilken påverkan texturen på en vägyta kan ha på hastigheten. Det primära syftet med att genomföra 

denna studie har därför varit att komplettera den befintliga litteraturen med en eventuell MPD-effekt 

på hastighet. En sådan hastighetseffekt skulle exempelvis kunna bero på:  

 Att med lägre hastighet reducera kupébullret vid hög MPD (ökad komfort) 

 Att den bedömda friktionen anses bättre med ökande MPD (ökad upplevd säkerhet) 

 Att en upplevelse av nyare beläggning möjligen kan bidra till en ökad hastighet, där ett högre 

MPD ofta motsvaras av en nyare beläggning. 
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Studien baseras på befintlig mätdata från vägytemätningar och punkthastighetsmätningar som sker 

inom Trafikverkets årliga mätprogram. Data för Västra Götaland har använts, vilket är en mindre 

mängd av de data som finns tillgängliga. Anledningen till begränsningen är att det krävs mycket 

resurser för att sammanlänka mätdata för hastighet och vägyta. För hastighetsmätningar har endast de 

mättimmar som tillhör frifordonsintervallet tagits med, dvs när det är fritt flöde i trafiken. De 

egenskaper hos vägen som ingår som förklaringsvariabler i analysen är vägbredd, hastighetsgräns, 

horisontell kurvatur (ADC), vertikal kurvatur (RF), spårbildning (RUT8), ojämnheter (IRI) och 

makrotextur (MPD). Vägbredd och hastighetsgräns ingår som klassindelare. Fyra fordonstyper och två 

vägtyper studerades. Fordonstyperna var personbilar, personbilar med släp, tunga lastbilar och tunga 

lastbilar med släp. Vägtyperna var vägar med hastighetsgräns på 70 respektive 90 km/h. Modellen som 

resultaten baseras på är i sig baserad på följande modellansats: 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑏×𝐼𝑅𝐼 + 𝑐×𝑀𝑃𝐷 + 𝑑×𝑅𝑈𝑇 + 𝑒×𝑅𝐹 + 𝑓×𝐴𝐷𝐶 

IRI: Ojämnhet [mm/m] 

MPD: Makrotextur [mm] 

RUT: Spårdjup [mm] 

RF: Ett lutningsmått [m/km] 

ADC: Ett kurvaturmått [rad/km] 

v: Resulterande hastighet [km/h] 

v0: Hastighet på rak, horisontell och plan väg utan spårbildning [km/h]. 

En detaljerad beskrivning av metoden och hur man har gått tillväga i analysen finns i rapporten 

(Hammarström m.fl. 2016). 

Resultaten av studien visar att vägytans egenskaper har större betydelse för hastigheten än vad 

linjeföringen har. Det gäller för såväl personbilar som lastbilar med släp där värdena för personbilar är 

signifikanta medan de inte är det för lastbilar med släp. IRI har störst betydelse följt av MPD och 

RUT. Det finns dock stora skillnader i vilken effekt vägytans egenskaper har på hastigheten mellan 

vägar med en hastighetsgräns på 70 km/h respektive 90 km/h.  

I Tabell 10 visas några av de framräknade hastighetseffekterna för fordonskategorierna personbil samt 

lastbil med släp på 70 respektive 90-väg och där föresträckan9 är 400 m. Denna längd på föresträckan 

var den bästa baserat dels på p-värden inom gruppen av vägytevariabler, dels totalt för alla fordon 

enligt förklaringsgraden (R2). Hastighetseffekten har beräknats genom att multiplicera parameter-

värden som framkommit i regressionsanalysen med medianvärde för respektive vägegenskap. De 

totala variationerna i hastighetseffekten för de olika vägvariablerna presenteras i Tabell 11 där 

variationen beror på längden på föresträckan. De har beräknats genom att kombinera skattade 

parametrar med medianvärden för tillhörande förklaringsvariabler. Det minsta värdet står till vänster 

om snedstrecket och det högsta värdet står till höger. Ytterligare resultat finns att läsa i rapporten. 

 

 

 

                                                      

8 I Hammarström m.fl. (2016) benämns spårdjup med SPÅR samt TRD.  

9 Sträckan före hastighetsmätpunkt där data för vägegenskaperna ADC, RF, RUT, IRI och MPD har 

medelvärdesbildats. 
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Tabell 10. Hastighetseffekt i km/h för personbil och lastbil med släp med avseende på olika 

vägegenskaper där föresträckan är 400m. 
 

Personbil Lastbil med släp 
 

70 km/h 90 km/h 70 km/h 90 km/h 

ADC -0,8 -1,5 0,5 -0,6 

RF -0,4 0 -2,7 0,5 

RUT 5,6 -1,3 6,6 -0,8 

IRI -14,1 -3,9 -15,3 -2,4 

MPD 1,9 -2,2 -2,1 -1,6 

 

Tabell 11. Variation i hastighetseffekt i km/h för personbil och lastbil med släp med avseende på olika 

längd på föresträckor1, min- och maxvärde. 
 

Personbil Lastbil med släp 
 

70 km/h 90 km/h 70 km/h 90 km/h 

ADC -2,5 / -0,4 -2 / -1,1 -0,7 / 1,3 1,3 / -1 

RF -0,7 / 0,9 -0,2 / 1,4 -2,7 / -1,8 -1,8 / 0,2 

RUT -6,3 / 5,6 -1,5 / -0,7 -6,4 / 6,6 6,6 / -1 

IRI -14,1 / 2,3 -5,4 / -3 -15,3 / 3,6 3,6 / -2,4 

MPD 1,9 / 4,1 -2,2 / -1,2 -2,1 / -0,6 -0,6 / -1,6 

1 Föresträckornas längd är 100 m, 400 m, 500 m och 1 000 m. 

 

Enligt rapporten är de resultat som erhållits svårtolkade och de motsvarar inte tidigare resultat i andra 

studier inom området. Några orsaker till att det är svårtolkat är: 

 att storleken på de skattade parametrarna för respektive fordonstyp har en stor variation med 

avseende på föresträcka och de är både positiva och negativa värden  

 att bästa föresträcka med avseende på R2 är varierar beroende på hastighetsgräns och 

fordonstyp 

 att bästa föresträcka med avseende på medelvärde av antal signifikanta skattningar av p-värde 

är olika för olika vägegenskaper. 

Enligt rapporten finns det fortfarande ett stort kunskapsbehov inom detta område. Exempelvis ger det 

som framkommit i denna studie endast trovärdig information om hastighetseffekter av olika egen-

skaper hos vägytan för vägar med en hastighetsgräns på 90 km/h och vägbredd 8–10 m. För att få mer 

användbar information som omfattar fler typer av vägar ges förslag på ett antal möjliga utvecklings-

punkter att arbeta vidare med. Till exempel är en slutsats att det behövs mer forskning om metod-

utveckling. Det skulle kunna användas för att utveckla nya generella samband mellan vägyta och 

hastighet för alla viktigare vägklasser, som definieras av vägtyp, vägbredd, hastighetsgräns och 

linjeföringsstandard. Även en fördjupad studie behövs för att hitta förklaringar till de resultat som 

framkommit och kompletterande analyser som baseras på ett större underlag av information bör 

genomföras.  
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3.1.2. IRI och MPD tvärs vägen 

I Hammarström m.fl. (2012) togs en generell rullmotståndsmodell fram som inkluderar variabler som 

beskriver vägytans egenskaper. Denna generella modell tar hänsyn till att vägens egenskaper varierar 

längs vägen men inte att de även kan variera tvärs vägen. Detta är något som författarna förväntade sig 

skulle vara mer betydelsefullt för tyngre fordon än för lätta fordon. För att undersöka om, och i så fall 

hur mycket, egenskaperna för IRI och MPD varierar tvärs vägen genomfördes en studie på detta. 

Resultaten har publicerats i Eriksson och Lundberg (2016). 

Längsgående ojämnheter (IRI) och makrotextur (MPD) mäts på det statliga vägnätet i Sverige och det 

är data som kan användas till att uppskatta värden för olika egenskaper som rullmotstånd, komfort och 

fordonsslitage. Mätningarna sker i spår som motsvarar ett sidoläge för kontaktytan för däcken på en 

personbil. Spåret för personbilsdäck och lastbilsdäck är i stort sett desamma för vänsterspår, men i och 

med att lastbilar har en bredare hjulaxel så skiljer sig kontaktytan åt för höger sida (McGarvey 2016). 

Se ett exempel på fordons position tvärs vägen i Figur 10. Detta förhållande gäller större och bredare 

vägar som motorvägar och andra breda huvudvägar. Då vägytans tillstånd inte mäts på de områden 

som representerar hjulspår för lastbilar, är det viktigt att veta hur det skiljer sig från de områden som 

blir mätta. Dessa kunskaper om yttillståndet för kontaktytan behövs för att kunna uppskatta rull-

motstånd, och i förlängningen bränsleförbrukning och klimatgasutsläpp, för stora lastbilar på såväl 

objektsnivå som ett helt vägnät. 

För att få reda på de olika fordonens laterala lägen utrustades VTI:s mätbil RST10 med två extra 

texturlasrar. Dessa monterades till höger om den vanliga texturlasern i höger hjulspår. Med mätbilen 

samlades data in på ett vägnät med blandade grupper av vägstandard, från sekundära vägar till 

motorvägar. Vägarna mättes upp i båda riktningarna och den totala uppmätta längden var 1 000 km.  

Med informationen analyserades IRI- och MPD-värden för olika sidolägen. De värden som 

analyserades motsvarar tillståndet för positionen för personbilars högra däck och två andra spår som 

ligger 25 (HGV1) respektive 45 centimeter (HGV2) längre till höger, vilket motsvarar lägen för 

lastbilars hjulspår. Denna analys gjordes för att kunna förutsäga lokala samt genomsnittliga skillnader.  

 

Figur 10. Tvärprofil och sidopositioner för olika fordonskategorier (del av bild från McGarvey 2016). 

 

För att kunna göra jämförelser mellan två olika sidolägen föreslås i rapporten en statistisk analysmetod 

som kan användas för att beräkna genomsnittlig skillnad och en felmarginal. En ansats var att kunna 

förutse skillnaderna mellan spåren för varje 20-meterssträcka. Men resultaten var inkonsekventa, 

vilket innebar att ansatsen inte fungerade. Men även om det är svårt att förklara eller förutsäga lokala 

skillnader så kan genomsnittliga skillnader och felmarginaler på ett helt vägnät uppskattas.  

                                                      

10 Road Surface Tester 
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Utifrån den information som mätningarna gav så visade det sig att skillnaderna var ganska små för 

genomsnittliga värden för MPD och för de olika sidolägena på vägen. Därför anser författarna att det 

går att använda MPD mätt i spåren för personbilar som en tillräckligt god approximation för medel-

stora till stora fordon. För IRI visar studien att man inte kan bortse från de skillnader som finns i 

mätvärdena tvärs vägbanan. Om det bara finns mätvärden för personbilars position bör man addera till 

värden enligt det som mätts upp i studien för att få med representativa basvärden. Detta gäller på 

nätverksnivå men inte på objektnivå. Med den statistiska metoden får man fram hur skillnaderna 

mellan de olika spåren ser ut vid olika beläggningstyper samt dess beräknade felmarginal. I Figur 11 

visas en översiktlig bild av de genomsnittliga skillnaderna avseende MPD och IRI. Värdena 

representerar hur mycket MPD respektive IRI i spåren för 25 respektive 45 cm skiljer sig från 

personbilsspåret. Medan skillnaderna för IRI följer ett konsekvent mönster där IRI är större närmare 

vägrenen, så är mönstret för MPD inte lika konsekvent.  

 

  

Figur 11. Medelvärde på skillnader med avseende på MPD och IRI mellan spårläge för personbil 

(_00) och större fordon (_25 respektive _45), för olika beläggningar (data från Eriksson & Lundberg 

2016).  

3.1.3. Fördjupade analyser av tidigare utrullningsmätningar med hjulexponering och 
alternativa vägytemått i fokus 

I VTI-projekt (Karlsson m.fl. 2011) har sambandet mellan rullmotstånd och vägytans tillstånd 

studerats för personbil och tung lastbil. Studien visade att skattningar av värden på parametrar i en 

funktionsansats bedömdes som osäkra för tung lastbil. En möjlig förklaring till osäkerheten att vägyte-

data som mäts med RST-bilen (Road Surface Tester) inte är representativa för hjulens kontaktytor på 

utrullningsfordon, vilket kan bero på olika sidolägen. Hammarström (2016) redogör för en utredning 

om detta samt om insatser för att göra resultatet från det tidigare projektet säkrare. I studien användes 

data från sju utrullningsförsök som genomförts på sex olika vägsträckor och i två riktningar. Dessutom 

undersöks möjligheten att förbättra metodiken.  

Några möjliga orsaker till de osäkra bedömningarna för tung lastbil har identifierats i studien. Dessa 

är: 

 att sidoläget varierar för både det fordon som används till utrullningarna och för RST-bilen 

 att bredden av hjulens kontaktytor är mycket större än detektorspåren  

 att vägytans tillstånd varierar tvärs vägen och att avståndet mellan utrullningsfordonets hjul 

skiljer sig från avståndet mellan de yttersta RST-detektorerna. 
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För variation i sidoläget identifierades att vid utrullningsförsöken varierade medelvärdet för avvikel-

sen mot en medellinje med 0,04 till 0,15. Max-värdet för variationen låg mellan 0,19 till 0,49 m. 

Sidolägesdata saknas för RST-bilen och det går därför inte att göra en jämförelse mellan RST-bilen 

och utrullningsfordonet. I och med att det är olika förare till de olika fordonen så finns det en risk med 

systematiska fel i sidolägespositionen. Det kan t.ex. bero på att förarna uppfattat direktiven de fått om 

hur de ska köra, på olika sätt.  

Hammarström (2016) visade också att det finns ett exponeringsproblem för tunga lastbilar på grund av 

att det finns en skillnad med RST-bilen vad gäller avståndet mellan hjulen. Problemet finns även om 

förarna till de olika fordonen skulle uppfylla instruktioner för sidoläge längs hela sträckan. Dessa 

instruktioner är att höger hjul ska följa höger hjulspår på vägar med mittlinje (breda vägar). För vägar 

utan mittlinje (smala vägar) ska fordonet köra i mitten av vägbredden. På breda vägar kommer hjulen 

på lastbilens högra sida inte att sammanfalla med RST-bilens högra detektorspår. De ligger ca 0,59 till 

0,72 m till höger om detektorspåret, förutsatt att de vänstra hjulen för lastbilen och RST-bilen ligger i 

samma spår. För smala vägar kommer lastbilens hjul på både höger och vänster sida att ligga utanför 

RST-spåren.  

För att uppskatta betydelsen av en variation av vägyteegenskaperna tvärs vägen, användes tre olika 

metoder (Hammarström 2016). En metod utgick från en tidigare studie om sidolägesposition vid 

mätning av vägytans egenskaper (Lundberg & Sjögren 2012). En annan metod var att studera 

differensen för IRI och MPD mellan höger och vänster hjulspår för RST-bilen. Och den tredje utgick 

från att utgå från data om spårbildning i vänster hjulspår och anta en positiv korrelation till IRI. Med 

dessa olika sätt att uppskatta värden för IRI och MPD visade Hammarström (2016) att medelvärdet på 

variationen uppgick till mellan 12 till 17 procent för IRI jämfört med uppskattningar enligt tidigare 

metod. För MPD var variationen mellan 0 och 10 procent. Analysen visade att de gamla värdena 

underskattade värden på IRI och MPD i tre av fyra fall.  

I studien ingår även test av alternativa eller kompletterande vägytemått till IRI och MPD för att se om 

förklaringsgraden vid regressionsanalys av utrullningsdata kan förbättras. De två alternativen som 

undersöktes var megatextur (MRMS) och Quarter car Tire Roughness Index (QTRI). MRMS är ett 

mått avseende våglängden 50 till 500 mm medan QTRI är ett mått på ojämnhet och beskriver 

avståndsförändringar mellan hjulnav och vägyta per körd sträckenhet. Analysen utgick ifrån 

utrullningsdata för personbilar som samlats in i ECRPD (Hammarström m.fl. 2008). Nya parameter-

värden beräknades där olika kombinationer av IRI, MPD, MRMS och QTRI användes som 

förklaringsvariabler. De nya skattningarna resulterade i att det fortfarande är MPD och IRI som 

uppvisar den högsta förklaringsgraden om enbart två vägytetermer används. Att komplettera dessa två 

med QTRI gav en något högre förklaringsgrad medan MRMS inte verkade tillföra något. 

3.2. Inverkan av vått väglag på rullmotstånd 

När mätningar av rullmotstånd genomförs på vägar så sker de av praktiska skäl vanligtvis då vägbanan 

är torr. Men med tanke på att vägarna är våta eller fuktiga en stor del av året så är det av intresse att 

undersöka hur detta påverkar rullmotståndet. Som ett led i MIRIAM samt projekten ROLRES och 

ROSANNE, genomförde TUG (Technical University of Gdánsk) och VTI ett gemensamt projekt där 

man studerade denna effekt (Ejsmont m.fl. 2015b). Studien genomfördes med TUG:s trailer för 

rullmotståndsmätningar (R2Mk.2) där man testade flera däck på olika beläggningar och i olika 

hastigheter. Testsektionerna bestod av landsvägar samt en testbana i Horsens, Danmark (Bygholm 

Center). Testbanan är en nedlagd landningsbana för flyg som numera används som testbana för olika 

forskningsstudier och som är utrustad med sensorer i beläggningen för att mäta mängd väta. 

Resultaten visar att en fuktig vägyta ökar rullmotståndet markant där ökningen för vissa däck och 

vägytor var upp till 50 procent vid mycket regn. Generellt sett var rullmotståndet högre vid högre 

hastigheter samt att tjockleken på vattenfilmen hade betydelse, se exempel i Figur 12. Man såg att 
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även en mycket tunn film av väta på vägytan hade en stor påverkan. Det beror sannolikt på en kyl-

effekt av däcken, där en 6 till 7ºC lägre temperatur på däcken ledde till ca 10 procent högre rull-

motstånd. I genomsnitt brukar man säga att rullmotstånd för däck ökar med 1 procent för varje ºC 

lägre temperatur. När tjockleken på vätan översteg 0,1 mm är det fler orsaker än en temperatureffekt 

som påverkar rullmotståndet. Då spelar även den så kallade hydrodynamiska effekten en roll, dvs. att 

däcken måste flytta på vattnet och det bildas en stående våg i framkanten av kontaktytan mellan däck 

och väg som det krävs mer kraft för att överkomma. Vägytans egenskaper har en betydelse i samman-

hanget då dess dräneringsegenskaper påverkar hur tjock fuktytan är. Författarna noterade att för 

beläggningar med en större storlek på stenarna var dräneringen bättre och med det fanns bättre förut-

sättningar för att rullmotståndet inte skulle öka mycket vid kraftiga regn.  

Vid jämförelser av resultaten för olika hastigheter såg man att vid 30 km/h så var ökningen i rull-

motståndskoefficienten väl korrelerad med tjockleken på vattenfilmen. Vid 0,8 mm tjock vattenfilm 

var Cr ca 30 procent högre jämfört med torr vägyta. Vid högre hastigheter, 80 km/h, ökade Cr mer 

med en tjockare vattenfilm relativt vad det gjorde vid 30 km/h. Vid en vattenfilm på 0,3 mm var Cr ca 

40 procent högre vid 80 km/h jämfört med en torr vägyta.  

 

  

Figur 12. Exempel på resultat av rullmotståndsmätningar med vattenfilm på vägytan och i 30 km/h 

respektive 80 km/h (figurer från Ejsmont m.fl. 2015b). 

I Carlson m.fl. (2016) genomfördes beräkningar med VETO-programmet på vilken effekt vatten och 

snö har på bränsleförbrukningen. Beräkningarna gjordes för de vägar som utgjorde fallstudier för 

livscykelstudien som redovisats i Karlsson m.fl. (2012). Noteras bör att rullmotståndsfunktionerna för 

vatten och snö är av en äldre version och de är inte baserade på nya, uppdaterade data. Resultatet kan 

dock ge en indikation på nederbördens betydelse vad gäller rullmotstånd. Sammantaget visar 

beräkningarna att bränsleförbrukningen påverkas väsentligt. Ett exempel ses i Figur 13 som visar 

bränsleförbrukningen för en personbil på en motorväg med hastighetsgräns 110 km/h. IRI varierar från  

1,0 till 4,0 mm/m, tjockleken på vattenytan är från 0,5 till 5,0 mm och MPD är 1,0 mm. Ju tjockare 

vattenmängd som finns på vägytan desto mer måste däcken trycka undan, vilket kan ge mer än dubbelt 

så hög bränsleförbrukning relativt en torr vägyta. Samma samband kan ses för andra hastigheter och 

andra fordonstyper. Vid en IRI på 3,0 så visar beräkningarna att bränsleförbrukningen är lägre för Väta 

= 5,0 mm jämfört med Väta = 4,0 mm. Det beror på en hastighetseffekt där det ökade motståndet som 

den extra vattenmängden medför leder till att fordonet kör i en något långsammare hastighet. 

För snö varierade det ökade bränsleförbrukningen beroende på snömängd och även på vilken kvalitet 

(densitet) snön hade, dvs om det var nysnö, pudersnö, blötsnö eller kompakt snö. Ju högre densitet och 

ju tjockare snötäcke desto högre bränsleförbrukning. För en vägyta med MPD = 1,0 och IRI = 1,0 och 

en personbil i 90 km/h innebar 1 mm nysnö en ökad bränsleåtgång med ca 4 procent medan 5 mm 

blötsnö innebar ca 90 procent högre bränsleförbrukning.  
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Figur 13. Bränsleförbrukning i dm3/10 km vid olika IRI och tjocklek på vattenyta på väg och vid  

MPD = 1,0. Personbil, motorväg (data från Carlson m.fl. 2016). 

 

Även om vägytan är fuktig eller våt en stor del av året så är det svårt att få fram specifik information 

om hur länge en vägsträcka är fuktig och hur tjock vattenfilmen är. Anledningen är att det finns många 

aspekter som spelar roll i detta sammanhang (Ejsmont m.fl. 2015b). Några orsaker som är viktiga vad 

gäller vägkonstruktionen är dess dräneringsmöjligheter samt beläggningens material och struktur. Av 

stor vikt är också vägytans egenskaper som tvärfall, spårbildning samt funktionen av dränerings-

systemen. Detta är något som kan påverkas av underhållsåtgärder. Andra orsaker som inte kan 

påverkas är avdunstning samt stänk och uppvärmning från trafiken.  

En enkel uppskattning av hur mycket bränsleförbrukningen kan påverkas under ett år med en vägbana 

som under året är torr, fuktig respektive snötäckt presenteras i Carlson m.fl. (2016). Meteorologiska 

data är tagna från RWiS (Road Weather information System) och visar antalet timmar med nederbörd. 

Mängden snö respektive fukt antogs för enkelhetens skull vara 10 mm respektive 1 mm. 

Uppskattningen visar att genom att ta hänsyn till rullmotstånd pga. nederbörd så blir bränsle-

förbrukningen från 1 till 3 procent högre under ett år. Då räknas bara de timmar som det är faktisk 

nederbörd men tiden då vägbanan faktiskt är fuktig omfattar fler timmar än så, och speciellt om det 

finns stående vatten i hjulspår. 

3.3. Total material- och energianvändning med avseende på 
rullmotstånd och beläggningsunderhåll i ett LCA-perspektiv. 

I Carlson m.fl. (2016) fortsatte arbetet från Karlsson m.fl. (2012) med att i ett livscykelperspektiv 

undersöka åtgärder som leder till ett lägre rullmotstånd för att på så vis få totalt sett lägre 

energianvändning för en vägsträcka. I denna del undersöktes hur man kan välja ett vägunderhåll som 

minskar den totala energianvändningen samtidigt som det tas hänsyn till kostnader och osäkerheter i 

data. Att kunna ta hänsyn till åtgärdskostnader är viktigt då det finns budgetrestriktioner som måste 

följas. Genom att inkludera detta i beslutsunderlaget skulle det bli möjligt att identifiera energi-

effektiva åtgärder som också är ekonomiskt försvarbara samt att det också kan gå att identifiera var 

pengarna gör mest nytta. Osäkerheter i indata till beräkningarna togs med i analysen eftersom relativt 

små förändringar i indata kan påverka vilken åtgärd som bedöms vara den mest energieffektiva.  
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Osäkerheter kan exempelvis uppstå vid bedömningar av: 

 befintliga förhållanden och effekterna av att göra ingenting 

 kostnader och energianvändning i samband med beläggningsunderhåll 

 beläggningens tillstånd direkt efter genomfört underhåll och tillståndsutvecklingen för 

beläggningen 

 trafikens energianvändning 

 framtida beläggningsunderhåll. 

Genom att inkludera osäkerheter i beräkningarna blir det lättare att se om en vald strategi är stabil i 

förhållande till andra alternativ. 

Målet med studien var att härleda en meningsfull tumregel som kan användas för beslutsfattande när 

man väljer vilket vägunderhåll som ska utföras om både energi och kostnader ingår. Ett generellt 

kriterium, kallat CR, utarbetades vilket jämför två alternativa åtgärder med varandra. CR säger inte 

direkt vilket av underhållsalternativen som är det bästa. Det kan däremot ange om man vid en 

jämförelse mellan två alternativ ska välja med avseende på kostnad eller energi. Kriteriet innehåller 

den energi och de kostnader som uppstår under en livscykel för beläggningsunderhåll och trafik. För 

att göra det jämförbart har alla delar uttryckts i pengar. Tillvägagångssättet bygger på en kostnads-

nyttoanalys. Med hjälp av denna metod visar studien att valet mellan två alternativ är relativt 

okomplicerat under vissa förutsättningar.  

Kriteriet är formulerat enligt: 𝐶𝑅 = 1 +
(€ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝐴−€ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝐵)

(€ 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝐴−€ 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝐵)
 

Om: 

 CR > 0 så ska man välja det alternativ som kostar minst (strategi = kostnad) 

 CR = 0 så är alternativen likvärdiga 

 CR < 0 så ska man välja det alternativ som innebär lägst energiåtgång (strategi = energi). 

I Figur 14 visas ett grafiskt exempel på hur CR-kriteriet kan användas då en underhållsåtgärd behöver 

utföras på en vägsträcka. I exemplet kan Alternativ 1 ses som en standardåtgärd och Alternativ 2a, 2b 

samt 2c är de alternativa åtgärder som identifierats. Alternativen representeras av punkter i 

diagrammet. Lutningen på linjerna som kopplar ihop punkterna ger värdet på CR. I jämförelsen mellan 

Alternativ 2b och 1 så är skillnaderna i energi lägre än skillnaderna i underhållskostnader. Även om 

Alternativ 1 ger lägre energikostnad så övervägs den av att underhållskostnaden är relativt högre. I 

detta fall bör strategin därför vara att välja med avseende på lägst underhållskostnad, dvs 2b. I 

jämförelsen mellan 2c och 1 så är skillnaden i kostnad för underhåll lägre än skillnaden i kostnaden för 

energi. Strategin i detta fall är att välja med avseende på lägst energi, dvs 1, då den extra kostnaden för 

underhåll övervägs av vinsten i energi. Alternativet 2a och 1 är i detta exempel likvärdiga då den lägre 

underhållskostnaden för 2a motsvaras av den lägre energikostnaden i 1.  
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Figur 14. Exempel på jämförelse mellan olika alternativ och användningen av CR-kriteriet (Carlson 

m.fl. 2016).  

 

Figur 14 visar fyra enkla alternativ där osäkerhetsfaktorn inte är medtagen. I Figur 15 visas ett 

exempel där Alternativ 1 och 2b jämförs och där osäkerheter inkluderats när CR beräknats. Som 

framgår av figuren blir det en spridning av respektive alternativ vad gäller kostnad för 

underhållsåtgärder och energi. Genom att slumpmässigt para ihop punkter för Alternativ 1 med 

punkter för Alternativ 2b erhålls ett antal värden på CR. Dessa värden har sammanställts under 

diagrammet i Figur 15 och placerats in på en linje som visar dess olika CR-värde. Enligt tidigare ska 

underhållskostnaden väljas som strategi om CR > 0 och energikostnaden om CR < 0. Som framgår av 

figuren nedan är det i de flesta fall rätt strategi att välja underhållskostnaden. Men det finns en risk att 

det är fel val eftersom det i två fall istället är valet att använda energikostnaden som beslutsstrategi 

som är det rätta alternativet. Detta visar att genom att även ta med osäkerheter så får man en indikation 

på hur säkert ett strategival är.  

 

  

Figur 15. Jämförelse av alternativ för underhållsåtgärder med osäkerheter inkluderade (figur från 

Carlson m.fl. 2016). 
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För att undersöka användbarheten av kriteriet genomfördes fallstudier där grunden för fallstudien var 

en 1 km lång och 8 m bred vägsträcka med en ÅDT på 8 000. Tolv alternativ jämfördes med varandra, 

två och två. Vissa jämförelser sållades bort på grund av liknande underhållskostnader vilket 

resulterade i att analysen omfattade 48 stycken jämförelser. Fördelning av CR togs fram med 100 000 

simuleringar för varje jämförelse. Dessa jämförelser omfattade även olika egenskaper på vägarna som 

hastighetsgränser, kurvatur, backighet och fordonssammansättning. Kostnad och energibehov för 

underhållet antogs vara normalfördelade och definierades med ett förväntat värde samt standard-

avvikelse och korrelation på 0,25. Vidare antogs IRI och MPD vara normalfördelade med väntevärde 

och standardavvikelse men okorrelerade med varandra och med underhållskostnad och underhålls-

energi. Livslängden på underhållsåtgärderna var fixa. 

Fallstudien visade att valet av underhållsstrategi kunde hamna i fyra olika kategorier:  

1. Ingen större skillnad i kostnad och energi, vilket leder till att det är en osäker beslutssituation 

och andra aspekter bör vara avgörande vid ett val. 

2. Om CR är nära 0 och om skillnaden i kostnad och energi är större än variabiliteten och 

osäkerheten så ger det en tydlighet i skillnaden mellan alternativen, men de är i stort sett lika 

bra varför kriteriet inte ger en tydlig riktning för vilket beslut som är att föredra. 

3. Om CR är mindre än 0 och om skillnaden i kostnad och energi är större än variabiliteten och 

osäkerheten så bör strategin för val av underhåll utgå från att minimera den totala 

energianvändningen. 

4. Om CR är större än 0 och om skillnaden i kostnad och energi är större än variabiliteten och 

osäkerheten så bör strategin för val av underhåll utgå från att minimera totala kostnaden. 

Fallstudien visar att det är svårt att fastställa en enkel tumregel och att det kriterium som tagits fram 

har sina begränsningar. För att det ska kunna ge ett svar som kan anses vara tillförlitligt så behöver 

CR-värdet vara skiljt ifrån 0 samt skillnaderna i kostnad och energi mellan alternativen vara större än 

osäkerheten. I Bilaga 2 finns en illustration av olika fall och hur de kan tolkas.   

Ett ytterligare resultat av fallstudien är att det finns behov av förenklingar för att CR-kriteriet ska 

kunna vara ett enkelt och användbart verktyg vid beslutsfattande. I rapporten identifieras att det är 

viktigt att det finns beslutstöd som inkluderar bedömningar av energi, kostnader och vägytans 

egenskaper, speciellt på objektnivå. Det finns också ett behov att förenkla bränsleförbruknings-

funktionen för att på ett mer användbart sätt kunna undersöka hur olika egenskaper påverkar. En 

förenkling skulle också underlätta en implementering av funktionen i Trafikverkets beslutsunderlag så 

att rullmotstånd enklare kan beaktas. 

3.4. Våta väglag – betydelsen av slitlagrets makrotextur och tvärfall för 
avrinning och mätning 

Projektet inleddes under 2014, och under projektets gång har ett antal olika tekniska lösningar för att 

åstadkomma en repeterbar vattenbegjutning av beläggningsplattor testats och avfärdats fram till 

nuvarande lösning. Föreliggande regnsimulator bygger på en höj- och sänkbar linjekälla (30 cm bred) 

med upp till nio munstycken (Figur 16) som förses med vätska från en 20 liters tank. Flödet bestäms 

från en egenprogrammerad (VTI, Mätlab) mjukvara som via en elektronisk kontrollbox styr en 

varvtalsregulator som levererar en spänning till den elmotor som driver slangpumpen som suger 

vätskan från tanken till munstyckena på linjekällan. Den nuvarande tekniska lösningen tillåter flöden 

mellan 0,1 och 2,1 liter per minut och klarar detta med god repeterbarhet (cv <2 procent). 
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Skarpa mätningar för att bestämma förmågan till vattenretention hos beläggningar av olika 

konstruktion, textur och tvärfall genomförs under mars 2017. I förlängningen avses regnsimulatorn 

kunna användas för att i fält utvärdera både autentiska beläggningars avvattningsegenskaper och i 

beläggningar installerade väglagssensorers funktion (fukt- och salt). Det senare genom att exponera 

dem för kända flöden av olika saltkoncentration. 

 

 

Figur 16. Regnsimulatorns linjekälla med upp till nio munstycken. 
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4. Projekt med beröringspunkter till MIRIAM 

Det finns projekt som har en koppling till MIRIAM-samarbetet och som delvis består av samma 

medlemmar. Dessa är COOEE11 som ör ett nationellt projekt i Danmark, samt MIRAVEC12 och 

ROSANNE13 som är europeiska samarbetsprojekt. Det arbete som har skett och som planeras ske 

inom projekten samt de resultat som tas fram, sprids inom MIRIAM-samarbetet. I detta kapitel 

sammanfattas publikationer från dessa projekt. 

4.1. MIRAVEC 

MIRAVEC står för Modelling Infrastructure Influence on Road Vehicle Energy Consumption. Det 

finansierades av ERANET Road, och pågick mellan 2011-2013 och hade deltagare från AIT 

(projektledare) VTI, ZAG, TRL och CDR. Syftet med projektet var att ge rekommendationer avseende 

konstruktion och underhåll av vägar. Rekommendationerna ska leda till lägre energianvändning och 

utsläpp av klimatgaser. I projektet sammanställdes de effekter och egenskaper som är kopplade till 

vägtrafikens energibehov (Haider & Conter 2012). Studien visade att dessa egenskaper kan delas in i 

fem kategorier; vägytans egenskaper, vägens design och layout; trafikens sammansättning och 

trafikflöde; egenskaper på fordon och däck; meteorologiska aspekter. 

Som en del av det arbetspaketet genomfördes en känslighetsanalys över hur bränsleförbrukningen 

påverkas av en förändring av de variabler som beskriver vägens egenskaper (Carlson m.fl. 2013). De 

variabler som undersöktes var IRI, MPD, kurvighet (ADC), backighet (RF) och spårdjup. 

Utgångspunkten var det statliga vägnätet i Sverige och de bränsleförbrukningsfunktioner som 

användes är de som togs fram i SP2 i MIRIAM I. I Figur 17 visas ett exempel på resultat från 

beräkningarna. Figuren visar hur mycket bränsleförbrukningen förändras procentuellt sett om det sker 

en relativ förändring av en variabel, allt annat lika. Den största effekten har en förändring av 

backigheten, men detta och även kurvighet är inte aspekter som normalt underhåll av vägar påverkar.  

Av de egenskaper som har med själva vägytan att göra så är det en förändring av MPD som ger den 

största förändringen i bränsleanvändning. För IRI och spårighet finns det en aspekt avseende hastighet 

som innebär att när dessa egenskaper ökar i värde så ökar rullmotståndet men samtidigt minskar 

hastigheten. Effekten av ett ökat rullmotstånd uppvägs och tas över av en hastighetseffekt som totalt 

sett ger en lägre bränsleförbrukning. Denna effekt gäller för personbilar och lastbilar, medan det för 

lastbilar med släp blir en ökad bränsleåtgång även när IRI och spår ökar.  

Vidare blir de relativa förändringarna större ju tyngre fordonet är, och det är också beroende av 

vägtypen. Sett till MPD och IRI och dess effekt på det svenska vägnätet så ger, enligt beräkningen, en 

ökning av MPD med 50 procent en relativ ökad bränsleförbrukning med 1,2, 1,5 och 2,1 procent-

enheter för personbilar, lastbilar respektive lastbil med släp. För IRI är dessa siffror -0,15, - 0,05 

respektive 0,35 procentenheter.  

 

                                                      

11 COOEE – CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance modelling of pavements 

(http://www.cooee-co2.dk) 

12 MIRAVEC – Modelling Infrastructure influence of RoAd Vehicle Energy Consumption 

(http://www.eranetroad.org/) 

13 ROSANNE – Rolling resistance, Skid resistance, And Noise Emission measurement standards for road 

surfaces. (http://rosanne-project.eu/). 
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Figur 17. Exempel på relativa förändringar av bränsleförbrukningen med avseende på procentuell 

förändring av olika vägegenskaper. Personbilar. (Översatt från Carlson m.fl. 2013). 

En av slutprodukterna i MIRAVEC var att ett beräkningsverktyg baserat på Excel, togs fram, vilket 

kan användas för att utvärdera möjliga besparingar i energianvändningen som kan uppnås genom olika 

åtgärder (Benbow m.fl. 2013). Verktyget består av indata som rör fördelningen av trafiken mellan 

olika fordonstyper, trafikflödet, vägens layout, hastigheten och vägytans egenskaper. Dessutom 

sammanställdes en rekommendation i fem steg som beskriver hur det ska gå att implementera 

energieffektivitet i förvaltningssystem för vägar (Kokot & Stryk 2013). Dessa steg definierades enligt: 

1. Förbered tydliga policymål och regler. 

2. Genomför teoretiska studier för att få fram tillräckligt bra modeller för interaktionen 

fordon/vägyta, vägnedbrytning samt optimering. 

3. Genomför och utvärdera fallstudier, sammanställa goda erfarenheter runt om i Europa, 

verifiera modeller och ställa upp en lämplig form för de indata som behövs.  

4. Förbered implementeringsprocessen. 

5. Börja använda fordonsenergi/CO2 som indikator på prestanda.  

4.2. ROSANNE 

ROSANNE (Rolling resistance, Skid resistance, And Noise Emisson measurement standards for road 

surfaces) är ett samarbetsprojekt inom EU:s 7:e ramverk. Målet är att utveckla och samordna mät-

metoder för friktion, buller och rullmotstånd. Arbetet syftar till att få till stånd standardiserade metoder 

för mätning. För rullmotstånd (WP3) bygger arbetsgruppen vidare på resultat från MIRIAM vad gäller 

befintliga mätmetoder och mätutrustning i Europa. Standardiserade mätmetoder finns redan för att 

mäta rullmotstånd för däck i laboratoriemiljö, vilka sker med trummetoden. Tanken är att ROSANNE 

ska ge ett förslag till standardiseringsmetod för att i fält använda mättrailer i syfte att få fram rull-

motståndskoefficienter för vägytor. I projektet ska trailermetoden förbättras och man ska studera 

företeelser som kan störa mätningar samt ta fram korrigeringsfaktorer som kompenserar för dessa 

störningar.  

I Zöller (2014) finns en sammanställning på faktorer som påverkar rullmotstånd. I stort kan dessa 

variabler delas in i faktorer som återfinns hos vägytan, däck samt vilka förutsättningar som råder vid 

mätning. För vägytan är det texturens egenskaper samt dess yttempertur. För däcken är det till 

exempel temperatur, storlek (bredd och höjd), hastighetsindex, och materialets egenskaper. Vid 
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mätning kommer hastighet, axeltryck, däckens lufttryck, uteluftens temperatur, luftmotstånd samt 

hjulens cambervinkel14 och slipvinkel15 att påverka resultaten.  

En genomgång av studier angående vägytans egenskaper och dess effekt på rullmotstånd samman-

ställdes i Goulbert (2014). Kort sammanfattat menar författaren att det har åskådliggjorts att det finns 

en korrelation mellan en vägytas makro-, megatextur och ojämnhet och att detta verkar vara robusta 

resultat. Vidare har korrelationen mellan rullmotstånd och måttet MPD visats vara god enligt flera 

studier. Det behövs dock mer arbete för att klargöra vissa inkonsekvenser som har att göra med olika 

mätutrustningar för mätning i fält.  

I ROSANNE har man beskrivit de mättrailers som finns i Europa med avseende på mätmetod och 

kalibreringsprocedur i de fall där det finns information om detta. Även utrustningar som kan användas 

på själva fordonen för att mäta rullmotstånd beskrivs (Zöller 2014). Slutsatsen av sammanställningen 

är att mätning av rullmotstånd på väg i fält är komplicerad och det finns ett flertal potentiella problem 

och felkällor som man behöver ta hänsyn till. Speciellt gäller detta om man vill få fram absoluta 

värden på rullmotståndskoefficienter.  

Vid TUG genomfördes inom projektet ett flertal mätningar av däckens rullmotstånd där man dels 

använde trummetoden i laboratoriemiljö, dels en mättrailer (Ejsmont 2015, Ejsmont m.fl. 2015a). 

Syftet var att fastställa påverkan av vägbeläggning, hastighet, axellast, lufttryck, temperatur, rotations-

riktning och väta. Vid mätning i trumma undersöktes fem olika underlag och 23 stycken däck. 

Mätningarna i trumma kompletterades med fältmätning med trailer på fyra vägsträckor, två med en 

SMA8 som beläggning, en med grov vägyta (MPD = 2) och en med en slät yta (MPD = 0,44). Tre 

däck testades vid en hastighet på 50 km/h och på både torrt och fuktigt underlag. 

Resultaten visar, som tidigare, att texturen har en betydande effekt på rullmotstånd där man visade i 

mätningar i trumma att en kopia av en ojämn vägyta gav nästa två gånger högre rullmotstånd som för 

en yta av stål (Ejsmont m.fl. 2015a). Inverkan av lufttrycket i däcken visar att rullmotstånds-

koefficienten blir lägre med ett högre lufttryck och vid konstant axeltryck. Lutningen på den kurvan är 

dock beroende på det absoluta värdet på Cr, där däck med lågt rullmotstånd är relativt okänsliga för 

ändrat lufttryck. Däck med högt rullmotstånd är däremot mycket känsliga. Sett till axeltryck så är en 

slutsats av mätningarna att rullmotståndet ökar med ett ökat tryck, givet däck, vägtyp och hastighet. 

Däremot kunde man se att rullmotståndskoefficient kan såväl öka som minska med ett ökat tryck, 

beroende på vilket däck och underlag som testas, se sid 11 i Ejsmont m.fl. (2015b).  

En högre temperatur ger ett lägre rullmotstånd. Detta förhållande gäller både för omgivande 

temperatur och för temperatur på däcken. Hur mycket det påverkar beror både på egenskaper hos 

däcken och hos vägytan, se exempel på mätresultat i Figur 18. I figuren visas effekten av olika 

utomhustemperaturer för olika personbilsdäck på samma vägyta (vänster) samt för ett personbilsdäck 

på olika vägytor (höger). Den viktigaste faktorn vad gäller temperatur är däckens struktur. Men 

eftersom det är svårt och inte särskilt praktiskt att mäta däckens temperatur under tester så föreslår 

författarna att man istället ska mäta omgivningstemperaturen. Det är då viktigt att se till att däcken är 

tillräckligt uppvärmda innan själva testerna genomförs samt att fastställa någon form av betingelser för 

en ”normaliserad” avkylning.  

Väta på vägytan har en betydande effekt på däckens rullmotstånd, med observationer upp mot 70 

procent högre Cr. Hur stor påverkan blir beror på mängden väta, däckens egenskaper och vägytans 

textur. Författarna menar att lite väta på vägen ger en lägre temperatur på däcken, vilket i sig leder till 

högre rullmotstånd. När mängden väta ökar så ökar även avkylningseffekten samtidigt som det till-

kommer motstånd i och med att däcken behöver trycka bort vatten.  

                                                      

14 Hjulets vertikala vinkel jämfört med karossens vertikala vinkel. 

15 Vinkeln mellan färdriktningen och den riktning som hjulet pekar i. 
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Sett till aspekten rotationsriktningen hos däck så har det inte en effekt på rullmotstånd. När man tittade 

på hastighet så visade resultaten att det har enbart en försumbar effekt vid mätningar i trumma och för 

hastigheter mellan 30-100 km/h. 

 

  

Figur 18. Exempel på temperaturens inverkan på rullmotståndskoefficienten (figurer från Ejsmont 

m.fl. 2015b).  

I ROSANNE ska en slutrapport publiceras där man ger rekommendationer till hur man ska gå vidare 

med standardisering för rullmotståndsmätningar på väg. Den kommer att publiceras på ROSANNEs 

hemsida16 när den är färdig. Eftersom den fortfarande var under bearbetning när denna samman-

ställning skrevs så fanns inte möjligheten att inkludera informationen från den. 

4.3. COOEE 

COOEE17 är ett samarbete mellan fem partners i Danmark: Vejdirektoratet (DRD), Roskilde 

universitet, Tekniska universitetet i Danmark, NCC Roads och Dynatest AB. Projektet startade 2011 

och finansieras av det Strategiske forskningsrådet i Danmark. Det handlar om att reducera vägtrafikens 

utsläpp av CO2 och NOx där man enligt tidigare uppskattningar skulle kunna spara 3 till 5 procent av 

bränsleförbrukningen genom att minska rullmotståndet. I Danmark motsvarar det ca 48 miljoner liter 

bränsle per år, vilket för med sig 45 000 ton lägre utsläpp av CO2 och 76 ton lägre utsläpp av NOx 

(Schmidt 2012a,2012b). 

Huvudprojektet består av fem delar som omfattar nya beläggningstyper, tillståndsutveckling av 

beläggningar, mätning av rullmotstånd, modeller för rullmotstånd samt implementering i förvaltnings-

system för vägar. COOEE ingår som en del av MIRIAM-samarbetet och bidrar med resultat och 

kunskaper till det internationella samarbetet.  

4.3.1. Nya beläggningstyper 

En av utmaningarna i COOEE är att utveckla en beläggning med ett lågt rullmotstånd samtidigt som 

den har en hållbarhet om minst 15 år (Schmidt 2015). För att klara detta ska beläggningen kunna tåla 

slitage och bibehålla jämnhet och bärförmåga samt undvika spårbildning (Schmidt 2012a). 

                                                      

16 http://rosanne-project.eu/ 

17 http://www.cooee-co2.dk 
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Beläggningen ska också uppfylla andra viktiga egenskaper som tillräckligt hög friktion med avseende 

på trafiksäkerhet och låga bullernivåer på grund av miljöskäl. 

För att kunna uppfylla målet med det låga rullmotståndet utgick man från att aggregaten skulle ha en 

max storlek på 6 till 8 mm. Nyckeln till att hitta en beläggning med de egenskaper man vill ha var att 

hitta en lämplig mix av storleksfördelningen av stenmaterial, sammansättningen av bitumen och 

bindingsmedel, typen av filler, ett aggregat > 2 mm samt typ och kvalitet av bitumen. En förstudie 

genomfördes där man testade designen av olika mixar. Resultaten finns att läsa i COOEE – Novel 

pavements (Vejdirektoratet 2013).  

Man gjorde två mixer, en SMA6 och en SMA8, där man hade ett starkare bindemedel för att minska 

släppet av aggregat och för att se till att ytstrukturen bibehålls under hela livslängden av minst 15 år. 

Även texturdjupet ska vara lågt för att säkerställa ett lågt rullmotstånd samtidigt som det ska vara bra 

friktionsegenskaper (Pettinari m.fl. 2014a). Mer information om de olika beläggningarna finns att läsa 

i New surface layers with low rolling resistance tested in Denmark (Pettinari m.fl. 2014b) och i Low 

rolling resistance pavements in Denmark (Pettinari m.fl. 2016). 

Med vissa modifikationer i mixarna över tid, har dessa beläggningsmixer lagts ut på tre teststräckor på 

trafikerade vägar i Danmark, två huvudvägar och en landsväg. Målet var att nå ett MPD på 0,6 mm, 

vilket inte uppnåddes på första utläggningen på en huvudväg. Vid första utläggningen såg man också 

potentiella problem med hållbarheten då aggregaten i beläggningen sprack samt att kompakteringen 

inte uppfyllde de uppställda kraven. Till andra utläggningen, som var en landsväg, gjordes några 

ändringar utifrån de erfarenheter man gjort vid första omgången. Nu kom man också ned till de nivåer 

på MPD som önskades. Då friktionen också visade sig vara tillfredsställande valde man att göra en 

teststräcka, utläggning nummer 3, på en huvudväg med hög trafikvolym. Även denna utläggning 

visade på bra initiala resultat för textur och friktion.  

Mätningar av rullmotståndet har genomförts på de tre teststräckorna som belagts med den framtagna 

asfalten (Pettinari m.fl. 2014a, Pettinari m.fl. 2014b, Schmidt 2015, Pettinari m.fl. 2016). Vid mätning 

har man använt TUG:s mättrailer och tre olika typer av däck. För att få referensvärden uppmättes 

ytterligare 250 km av de statliga vägarna. Urvalet av dessa vägar gjordes med avsikten att få en 

blandning av ålder, typ och slitage som ger en bra representation av de vägar som finns i Danmark. 

Mätningarna visade att rullmotståndet på alla teststräckorna är lägre relativt rullmotståndet på 

referensbeläggningen, speciellt gäller detta för SMA6. Det kan enligt Schmidt (2015) bero på 

skillnader i MPD där referensbeläggningen hade 0,95 mm och teststräckorna från 0,55 till 0,72 mm. 

Man såg också att rullmotståndets storlek är starkt beroende av vilket typ av däck som testas. 

Rangordningen av storleken på rullmotståndet för de olika teststräckorna var dock i stort sett lika 

oavsett däckstyp.  

Genom att utgå från att en reducering av rullmotståndet med 10 procent leder till en minskning av 

bränsleförbrukningen med 2 respektive 3 procent så beräknades hur mycket bränsle som skulle kunna 

sparas genom att lägga en beläggning med lågt rullmotstånd. Ett mål med COOEE var att ta fram en 

vägbeläggning som gav ca 3 procent lägre bränsleförbrukning, vilket har visat sig vara möjligt 

(Pettinari m.fl. 2014, Schmidt 2015). 

4.3.2. Tillståndsutveckling av beläggningar 

Vägbeläggningars egenskaper ändras över tiden på grund av slitage och ålder. I COOEE undersöks 

hur detta ser ut för de nya beläggningarna, vilket sker med accelererande åldringsförsök samt genom 

modellering som kan beskriva tillståndsutvecklingen av materialet över tid. Det kommer i så fall att 

möjliggöra att det går att förutspå tillståndsutvecklingen och livslängden på beläggningen. Vidare ska 

man i projektet ta fram vilka parametrar som påverkar rullmotståndet och som behöver mätas samt hur 

noggrant mätningarna behöver vara. Även betydelsen av temperaturen på omgivande luft, däck och 
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vägyta undersökas. En matematisk modell tas fram som beskriver rullmotstånd och som innehåller de 

viktigare variablerna som identifierats. 

I projektet har man gjort uppföljning av teststräckorna vad gäller vägyteegenskaper för att se hur de 

ändrar sig över tid. Då den första beläggningen lades under 2013 så finns det inte så mycket data att 

basera resultaten på. Vad man kunde se var att hållbarheten på den första teststräckan kan bli ett 

problem, som tidigare nämnts, där MPD ökade vid det tredje året efter utläggningen. Den andra 

teststräckan visar lägre andel sprickor jämfört med den första. Den tredje teststräckan anses vara den 

som bäst kan ge underlag för tillståndsutveckling och hållbarhet på grund av dess typ och trafikvolym. 

Teststräckan anlades 2014 och då kunde man se en minskning av rullmotståndet med upp till 

20 procent. Mer data och resultat beräknas komma inom några år då beläggningen legat ett tag och 

blivit utsatt för slitage. 

Av de egenskaper som en beläggning har så ser man att det är texturen som är det som har den 

dominerande effekten på rullmotståndet. För att få tillförlitliga resultat behövs dock utveckling ske av 

mätning av rullmotstånd med avseende på interaktionen vägyta och däck där man bland annat behöver 

bestämma vilken mätmetod som ska användas och kriterier för detta. Ytterligare fokus bör läggas på 

att titta på korrektionsfaktorer för temperatur samt hur ojämnhet längs väg (IRI) påverkar rull-

motståndet (Pettinari m.fl. 2016). 

4.3.3. Förvaltningssystem för vägar 

I projektet såg man också vikten av att kunna modellera bränsleförbrukningen med avseende på 

vägytans egenskaper för att på så vis kunna optimera beläggningar och få en representativ modell för 

brukarkostnader (Schmidt 2015). Därför är ett mål att de modeller som tas fram ska kunna användas i 

de förvaltningssystem för väginfrastruktur som finns och vara en faktor som påverkar de ekonomiska 

analyser som är inkluderade i dessa system. Med detta ska det vara möjligt att reducera CO2 genom att 

optimera vägunderhållet och strategin för underhåll av vägytan (Schmidt 2012a). En optimering kräver 

dock att de modeller, som ligger till grund för beräkningarna, är tillförlitlig (Andersen m.fl. 2015).  

Med data från mätningar med utrullningsmetoden (coast down) som genomförts vid VTI har en coast 

down-modell tagits fram i COOEE (Grinderslev Andersen & Kampmann Larsen 2015). Funktionen 

togs fram genom att använda funktionell data analys (FDA) och en osäkerhetsanalys genomfördes. 

Några slutsatser var att FDA metoden kan användas i fall, som detta, där det finns detaljerad data. 

Modellen som togs fram visade sig ha en god överensstämmelse mellan simulerade och uppmätta 

värden i de flesta fall. För några få vägsträckor avvek dock de simulerade värdena mycket från de 

uppmätta och det finns ett behov av att närmare undersöka vad det beror på för att kunna vidare-

utveckla modellen. En generell slutsats är att modellen har vissa brister, vilket kan bero på de 

empiriska data som modellen baseras på som t.ex. rullmotståndets storlek och vägegenskaper. Genom 

att modifiera coast down-funktionen skulle modellen kunna bli bättre.  

I COOEE bedriver man också ett arbete där man implementerar rullmotstånd, och dess påverkan på 

bränsleförbrukning, i en samhällsekonomisk modell. Som ett första steg har man testat modellen på 

några olika vägar för att se om det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att ta hänsyn till rull-

motstånd. Resultaten i detta arbete är ännu så länge preliminära och en rapport med de första resultaten 

är under bearbetning.  
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5. Slutsatser 

5.1. Mätmetoder och mätutrustning 

Det finns ett behov av att vidareutveckla mätmetoder och mätutrustning för att kunna genomföra 

rullmotståndsmätningar på väg med mer konsistenta och tillförlitliga resultat. Det finns fortfarande 

sannolikt systematiska fel som gör det problematiskt att uppnå detta vid upprepade mätningar. I dags-

läget finns det också olika typer av trailers som utgår från olika mätmetoder och som har olika sätt att 

kalibrera mätutrustningen. Därför har man identifierat ett behov av att ta fram en standard alternativt 

ett systematiskt arbetssätt för en gemensam mätmetod som kan användas till genomförande av tester 

och mätningar av rullmotstånd på väg. Det arbetet har påbörjats i ROSANNE där man har kommit en 

bit på väg men man lyckades inte ta fram ett färdigt förslag innan projekttiden löpte ut. En idé som 

presenterats i ROSANNE var att man ska utgå från hur mätningar görs för buller vad gäller 

interaktionen däck och vägyta. Enligt de standarderna så ska ett referensdäck användas som har ett 

bestämt lufttryck och temperatur och mätningen sker vid en specifik hastighet. Det finns även 

standarder för mätning av däckens rullmotstånd i trumma, vilka man också skulle kunna ta i 

beaktande. 

Flertalet av de utrustningar som finns för fältmätningar är anpassade för personbilsdäck. Större och 

tyngre fordon påverkas dock mer av rullmotstånd än vad mindre och lättare fordon gör. Det finns 

därför ett behov av att utveckla utrustningarna så att de även kan testa däck till större fordon. Ett 

förslag är att börja med att se till så att mätvagnarna kan mäta däck som har minst 16"-fälgar, vilket 

innebär att även de minsta däcken som används till lastbilar kan undersökas. Vid konstruktion av nya 

mätvagnar bör man dessutom planera för att kunna mäta däck med 19"-fälgar, speciellt då en 

bedömning är att användningen av sådana däck kommer att öka.  

5.2. Tester och mätning 

I de tester och mätningar som genomförts har det upptäckts att det är av vikt att vidare undersöka 

reproducerbarhet och stabilitet av kalibreringar vid tester och mätningar. Det kopplar tillbaka till 

behovet av att vidareutveckla mätutrustningen så att den blir stabilare i de mätvärden som produceras. 

Övriga resultat av de tester och mätningar som genomförts visar att det fortfarande finns ett behov av 

att kunna fastställa korrelationen mellan rullmotstånd och IRI respektive MPD där MPD kan komma 

att behöva kompletteras med andra texturparametrar (Schmidt 2015). Även styvhetens eventuella 

effekt på rullmotstånd är intressant att titta närmare på. Man ser också gärna att fler Round Robin 

tester görs som inkluderar både mätvagn och utrullning, med minst ett lätt och ett tungt fordon för 

utrullning. Vid sådana testtillfällen bör även mätningen av vägytan göras mer detaljerad genom att 

exempelvis inkludera IRI och styvhet. Det skulle ge mer indata till analysen av vad som påverkar 

rullmotståndets storlek och leda till bättre modelluppskattningar. 

Ytterligare frågor som uppstått vid mätning av rullmotstånd är vilken typ av däck som ska användas 

samt att det är viktigt att man använder korrektionsfaktorer som gör att data som uppmätts vid olika 

omgivande förhållanden blir jämförbara (Schmidt 2015). Där har studierna som genomförts visat på 

ett behov av att ta fram förbättrade korrektionsfaktorer. En sådan aspekt som man behöver utveckla en 

förbättrad korrektonsfaktor för är temperaturen. Eftersom det är svårt att kontrollera temperaturen i 

däcken så har det föreslagits att man i stället kontrollerar omgivande lufttemperatur. För varje däck 

behöver man ta fram individuella korrigeringskoefficienter (Ejsmont m.fl. 2015b). Ytterligare förslag 

från studier inom ramen för MIRIAM är att mätningen av rullmotstånd bör ske i hjulspåren på vägen 

och att testdäcken ska vara inbyggda för att minimera påverkan från luftmotstånd. Dessutom kan det 

däcket få en stabilare temperatur och tryck om det pumpas med kväve istället för med luft (Sandberg 

m.fl. 2012). 
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Studier visar att väta på vägytan har en stor betydelse för rullmotståndet, dels på grund av en 

nedkylningseffekt, dels på grund av ett ökat motstånd i och med att däcket måste trycka undan vatten. 

För att få säkrare kunskap om samband mellan rullmotstånd och väta på vägytan behövs ytterligare 

mätningar som undersöker denna effekt. Det är information som kan utgöra ett komplement till 

analyser om vägytan och dess dräneringsmöjligheter samt vilken effekt det i förlängningen har på 

rullmotstånd och fordonens bränsleförbrukning.  

5.3. Fallstudier 

De beräkningar som genomförts av potentialen för en minskad bränsleanvändning av att ha lägre 

rullmotstånd visar att den kan vara av betydelse. Sett till hela det svenska vägnätet uppskattades att 

energibehovet för trafiken kan minska med 1,1 procent om MPD minskar överlag med 0,5 mm. Det 

skulle ge en bränslebesparing med nästan 100 000 m3 per år, motsvarande drygt 240 000 ton CO2 

utifrån den bränsleförbrukning som trafiken stod för år 2015 (Energimyndigheten 2016). För Danmark 

uppskattades att man skulle kunna minska bränsleåtgången med 3 till 5 procent motsvarande ca 48 000 

m3 bränsle per år. I dessa beräkningar ingick dock inte energiåtgången för det underhåll av vägarna 

som behöver genomföras för att kunna uppnå det minskade rullmotståndet. För att få en mer korrekt 

bild av besparingspotentialen så bör även denna del tas med i beräkningarna. 

I förarbeten till delprojekten i MIRIAM, som behandlade betydelsen av rullmotstånd med avseende på 

totalt energibehov och utsläpp av CO2, såg man att tidigare liknande studier av vägar och beläggningar 

har använt olika förutsättningar vid beräkningarna. Det gör att resultaten inte är jämförbara med 

varandra. Det fanns också många otydligheter i användningen av livscykelstudier. Därför identifiera-

des behovet av allmänna rekommendationer och en gemensam metod för hur man ska använda 

livscykelstudier för att studera vägbeläggningars påverkan på rullmotståndet. Sådana har också tagits 

fram och finns nu som underlag att använda när man vill göra LCA-studier.  

Utifrån dessa rekommendationer genomfördes fallstudier vilka visade att det finns en potential att 

minska det totala energibehovet, dvs summan av trafik- och underhållsenergi, genom att ta hänsyn till 

rullmotståndets betydelse vid beslut om underhållsåtgärder. I de svenska studierna jämfördes olika 

åtgärder med varandra. Beräkningarna visade att och skillnaderna i total energiåtgång var relativt liten 

mellan alternativen, se avsnitt 2.3.2. I den amerikanska studien jämfördes underhållsåtgärder med att 

inte göra något, vilket visade en stor besparingspotential för högtrafikerade vägar räknat på en 

femårsperiod. För en väg med en liten trafikvolym var resultatet dock att den totala energianvänd-

ningen under en femårsperiod kunde bli högre med en underhållsåtgärd. Detta visar vikten av att se till 

hur de lokala förutsättningarna är för en väg innan man bestämmer att genomföra en underhållsåtgärd 

som leder till minskat rullmotstånd. 

Trafikens bidrag till utgör över 95 % av den totala energianvändningen och är således betydligt större 

än energianvändningen för anläggning och underhåll av vägarna. Hur stor andelen är beror till stor del 

på trafikvolymen samt underhållsbehovet på respektive väg. Ju större trafikvolym och ju bättre väg, 

desto större andel av energiåtgången utgörs av trafiken behov. Det innebär att det ger mer i utbyte att 

minska rullmotståndet på vägar med en hög trafikvolym och där behovet av underhåll inte är så 

genomgripande. Eftersom tyngre fordon påverkas mer av rullmotstånd än lätta fordon så har vägar 

med en stor mängd tung trafik större potential till besparingar av energi och CO2.  

Genom att ta hänsyn till att de parametrar som tas med i beslutsunderlaget är behäftade med osäker-

heter kan man undersöka vilken betydelse dessa osäkerheter har med avseende på om det beslut som 

fattas angående underhållsåtgärder är det rätta eller ej. Det går också lättare att se hur stabil en besluts-

strategi är. Ett första förslag till ett kriterium baserat på cost-ratio, CR, togs fram där även osäker-

heterna tas i beaktande. Den studien visade att det är svårt att fastställa en enkel tumregel. Det 

föreslagna CR-kriteriet är dock användbart under vissa givna förutsättningar och kan då utgöra ett 

beslutstöd vid val av underhåll. Grunden för beslutsstödet utgörs av bedömningar av energi, kostnader 
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och vägytans egenskaper. Att kunna göra tillförlitliga bedömningar är speciellt viktigt på objektnivå 

där det blir mer sårbart att välja fel. 

5.4. Implementering 

Intervjuenkäten som sammanställdes i SP4 i MIRIAM Fas I visade att rullmotstånd anses vara en 

viktig parameter att ta hänsyn till i arbetet för att öka energieffektiviteten och minska utsläppen av 

växthusgaser, speciellt för vägar med hög trafikvolym. Det intervjuade framförde vidare att införandet 

av rullmotstånd som en parameter i förvaltningssystem för väginfrastruktur kan leda till ytterligare 

positiva effekter i samhället som minskat buller och minskade utsläpp av slitagepartiklar samt mindre 

slitage på fordon. En farhåga fanns dock angående en potentiell målkonflikt mellan trafiksäkerhet 

(minskad friktion) och nämnda positiva effekter. Dessutom framfördes farhågan att det kan bli sämre 

hållbarhet och livslängd på beläggningen samt högre kostnader för underhåll. Vad gäller säkerhet 

kopplat friktion så har studierna som genomförts i COOEE visat att det inte behöver finnas någon 

målkonflikt, då friktion var tillfredställande samtidigt som rullmotståndet minskade med den nya 

asfaltsmixen som testades. De andra möjliga negativa effekterna behöver utvärderas vidare. 

Resultat frånsåväl mätning som modellarbete och fallstudier har visat att MPD och IRI är de para-

metrar som har störst betydelse för vägytans effekt på rullmotståndet och bränsleförbrukning. 

Eftersom dessa parametrar registreras som mått på vägytans egenskaper i ett flertal länder i Europa så 

finns det en god möjlighet att kunna inkludera rullmotstånd i förvaltningssystem på i Europa. En 

svårighet som identifierades är att det i vissa fall kan vara svårt att få tillförlitliga data på vägens 

tillstånd. Dessutom finns det svårigheter att mäta och att göra kontinuerliga uppföljningar av hur 

rullmotståndet utvecklar sig över tiden.  

Implementeringen av de resultat som tagits fram är en viktig del i MIRIAM. Det arbetet har till viss 

del påbörjats. Danska Vejdirektoratet är först ute med studier om att inkludera rullmotstånd i samhälls-

ekonomiska kalkyler. För att implementering ska kunna ske behövs tillförlitliga modeller som kan 

användas allmänt och inte enbart på generella typfall. Det kan uppnås genom att ytterligare förbättra 

mätutrustning och mätningar för att mer säkert kunna bestämma relationen mellan olika vägegen-

skaper, energiåtgång och utsläpp av CO2. Dessa resultat sedan används för att formulera modeller som 

kan inkluderas i kostnads- och effektmodeller och appliceras på ett flertal fallstudier. För att undvika 

suboptimering bör modellering av rullmotstånd ske i kombination med andra parametrar. Beslut om 

underhållsalternativ ska i förlängningen även baseras på ett bredare perspektiv än bara energi och 

underhållskostnader och bör också omfatta andra aspekter av miljö, hållbarhet och säkerhet.  

Att ta fram tillförlitliga resultat som kan visa nyttan med att ta hänsyn till rullmotstånd med avseende 

på energieffektivitet och minskat utsläpp av CO2, samtidigt som det inte leder till konflikter med andra 

mål, kan vara en punkt för MIRIAM Fas III att fokusera mer på för att implementeringen i PMS/AMS 

ska kunna ske. 
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6. Fortsatt arbete 

6.1. MIRIAM Fas III 

Vid partnermötet den 27 oktober 2016 på Vejdirektoratets kontor i Köpenhamn beslutades hur det 

fortsatta arbetet ska samordnas inom ett antal arbetspaket med olika fokusområden. Fokus för 

fortsättningen ska vara att påvisa mervärdet av ett minskat rullmotstånd samt arbeta för att det ska 

kunna implementeras i förvaltningssystem för vägar. En AP-ledare (organisation) och möjliga 

deltagare utsågs för respektive arbetspaket. Dessa listas nedan. 

6.1.1. Arbetspaket I - Implementering 

Ledare: DRD 

Preliminära deltagare: DRD, STA, UCPRC, BRRC, ZAG 

Huvudrubriker på fokusområden: 

a. Fallstudier. 

b. Samhällsekonomi, mervärde. 

c. Implementering i nätverk, design av projekt, förvaltningssystem för vägar, 

specificering av material. 

d. Rullmotstånd som en ingående del i anbudsförfarandet. 

e. Rullmotstånd som del av framtidens förvaltningssystem för väg. 

6.1.2. Arbetspaket II – Spridning/Kommunikation 

Ledare: BRRC 

Preliminära deltagare: DRD, UCPRC, STA, ZAG, BRRC 

Huvudrubriker på fokusområden: 

a. Författande av Vit- och Grönpapper, illustrera avgränsning – analys – 

implementering, färdplan. 

b. Samhällsekonomi, mervärde. 

c. Benchmarking, tillståndet vad gäller rullmotstånd (tillgänglighet av data, trafikmängd 

mätmetoder). 

d. Riktlinjer. 

e. Svara på CEDRs frågor. 

6.1.3. Arbetspaket III – MIRIAM, State-of-the-art 

Ledare: VTI 

Preliminära deltagare: VTI, UCPRC, DRD, TUG, ZAG, STA, BRRC 

Huvudrubriker på fokusområden: 

a. Kunskap om grundläggande material, ramen (kontexten) för olika trafiktyper, 

hastigheter etc. 

b. Parametrar som genom rullmotstånd påverkar bränsleekonomin. 

c. Tillvägagångssätt för implementering: 

i. Enkla beräkningar 

ii. Projekt design 

iii. Specificering av material  

iv. Grundläggande metoder för mätning av viktiga parametrar 

d. Synergieffekter med energieffektiva beläggningar 

v. Lägre bullernivåer 

vi. Mindre spray 
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e. Beräkning av inverkan i ett livscykelperspektiv (UCPRC, STA, BRRC) 

f. Livscykelkostnad, LCC  

g. Goda exempel av ovan stående punkter 

6.1.4. Arbetspaket IV – Pågående och planerade projekt som relaterar till MIRIAM 

Ledare: UCPRC 

Preliminära deltagare: VTI, DRD, TUG, UCPRC, STA, BRRC 

Huvudrubriker på fokusområden: 

a. Validering av utvecklingen. 

b. Validering av mätningar, t.ex. texturmätning. 

c. Rullmotstånd och bränsleförbrukning. 

d. Virtuell referensyta. 

e. Kategorisering av beläggningar som leder till olika nivåer av emissioner. 

f. Referensdäck – lastbil och personbil. 

g. Effekten av våta vägytor. 

h. Bättre tester för kvalitetskontroll av textur. 

i. Hållbarhet hos energieffektiva beläggningar.  

j. Databas och standardiserad datainsamling på testsektioner. 

k. Utveckla material som leder till bättre värden på buller, rullmotstånd, spray och 

rullmotstånd. Även dubbdäck ska tas i beaktande. 

6.2. Projekt i Trafikverkets regi som utförs av VTI 

VTI gav under 2016 ett förslag på ett ramprojekt bestående av tio delprojekt med rullmotstånd som 

gemensam nämnare. Trafikverket prioriterade sedan tidsmässigt fyra stycken av dessa delprojekt, vilka 

kommer att genomföras i ett första steg. Utifrån resultatet av studierna kan övriga sex delprojekt, eller 

delar av dessa, komma att genomföras i ett senare steg.  

6.2.1. DP1. Förenklad bränsleförbrukningsfunktion som är en funktion av fordons 
relation till vägyteegenskaper/tillstånd.  

Projektet bygger vidare på SP2 i MIRIAM Fas I, där en olinjär bränsleförbrukningsfunktion togs fram 

med hjälp av regressionsanalys. Funktionen har ett bra förklaringsvärde, nära 1, och tar hänsyn till 

vägyteegenskaper som IRI och MPD, vägens utformning med gradient och kurvatur samt hastighet 

(Hammarström m.fl. 2012). Nackdelen är att den i sin nuvarande form är svår att hantera för att 

studera enskilda aspekter som påverkar bränsleförbrukningen. Det finns ett behov av att ta fram en 

förenklad modell bränsleförbrukningsmodell som blir enklare att implementera i beslutsunderlag och 

det blir en tydligare uppdelning i separerbara komponenter med större möjlighet att diskutera t.ex. 

vägytans betydelse till bränsleförbrukningen. 

6.2.2. DP3. Utveckling av vägytor med lågt rullmotstånd och hög slitstyrka 

Projektet avser att utveckla en ny generation av svenska beläggningar, framförallt ABS16 och TSK16, 

för det högtrafikerade vägnätet för att minska rullmotståndet samtidigt som hållbarhet och påverkan på 

miljömål utvärderas och beaktas. Nästa generations beläggningar skall ha samma slitstyrka som 

dagens beläggningar har, men samtidigt erhålla en lägre textur efter slitage av dubbdäck än dagens 

slitlager får. Den nya generationens beläggningar kommer ge ett minskat rullmotstånd och därmed 

bränsleförbrukning för vägtransportarbetet vid implementering. Dubbdäckslitage i Sverige gör att vi 

inte kan tillämpa de texturoptimerade beläggningar som tagits fram i t.ex. Danmark för att minska på 

rullmotstånd och däck-vägbanebuller. För att lyckas med optimeringen av beläggningen är det viktigt 

att ha ett instrument som kan användas för slitagetester av olika beläggningar på ett naturtroget och 

repeterbart sätt. Den cirkulära provvägsmaskinen (PVM) som finns på VTI kommer att utnyttjas i de 

första stegen. Men även fältförsök och i ett senare skede enklare labb-tester kommer att genomföras 
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för att få en heltäckande kedja av försök som korrelerar enklare labb-tester med egenskaper i fält. 

Delprojektet är indelat i två etapper där Etapp 1 omfattar att validera konceptet. Det innehåller 

fältstudier och provtagning, labbstudier samt validering av PVM som metod för texturutveckling. 

Medan Etapp 2 syftar till att optimera beläggning efter slitage. 

6.2.3. DP9. Utveckling av emissionsmodellen PHEM 

VETO är det simuleringsprogram som använts för att beräkna hur bränsleförbrukningen påverkas av 

vägytans egenskaper, bl.a. med olika värden på IRI och MPD (Hammarström & Karlsson 1987). Det 

går att få bra uppskattningar av just bränsleförbrukning och utsläpp av CO2. Detta delprojekt syftar till 

att utveckla simuleringsverktyget PHEM (Passenger car and Heavy duty Emission Model) 

(Hausberger m.fl. 2013) så att man bättre kan beakta vägytans egenskaper vid beräkning av såväl 

bränsleförbrukning som emissioner. Steg 1 i delprojektet är en inledande studie om möjligheter, hinder 

och kravställningar på en utveckling av PHEM. Utgångspunkten är dels de beräkningsmöjligheter som 

omfattas av VETO idag, dels de resultat om rullmotstånd som tagits fram i tidigare delprojekt i 

MIRIAM. I detta steg tas även en kravställning fram avseende hur vägytans egenskaper ska inkluderas 

i PHEM samt vilken detaljnivå på vägytans egenskaper som är önskvärd och tillräcklig. I Steg 2, som 

planeras ske i ett senare skede, genomförs utvecklingen av PHEM utifrån den definierade 

kravställningen. 

6.2.4. DP10. State-of-the-art inverkan av vatten och snö på rullmotstånd.  

Delprojektet syftar till att göra en översiktlig sammanställning av befintliga studier och resultat, som 

på senare tid har behandlat hur regn och snö påverkar rullmotståndet. Sverige är vägar till stor del av 

tiden under året fuktiga på grund av regn eller av smältande snö och is. Den information som tas fram i 

delprojektet kan sedan användas för att uppdatera sambandet mellan väta på väg respektive 

vinterväglag och rullmotstånd/bränsleförbrukning. Uppdateringen av detta kan ske i 

beräkningsmodulen för bränsleförbrukning med avseende på snöväglag i Vintermodellen (Arvidsson 

2015) samt i VETO- respektive PHEM-modellen för både väta och snö.   

6.2.5. Delprojekt som inte prioriterades i ett första läge 

 DP2. Mätning av egenskaper på vägyta och bränsleförbrukning på svenska vägar med VTI:s 

profilometer, VTI RST. 

 DP4. Vinterväglag och dess effekt på rullmotstånd. Delprojekt ska undersöka tillgång på nyare 

rullmotståndsfunktioner för förekomst av snö samt arbeta med hur en implementering av dessa 

kunskaper ska göras för att få en uppdaterad Vintermodell och VETO-modell.  

 DP5. Våta beläggningar och dess effekt på rullmotståndet. Delprojekt ska fortsätta att 

undersöka våta beläggningar och dess effekt på rullmotståndet samt också inkludera vägytans 

dräneringsegenskaper i studierna. Tidigare undersökningar visar att våta beläggningar har en 

stor effekt på rullmotstånd. Detta projekt ska vidare hantera hur detta på ett praktiskt sätt kan 

implementeras i befintliga modeller eller läggas till de nyutvecklade modellerna. En enkel 

konsekvensanalys ska också göras. 

 DP6. Årstidens inverkan på rullmotstånd för betong- och asfaltsvägar. Delprojektet ska 

genomföra rullmotståndsmätningar på betong respektive asfaltsväg för att göra kontrollerade 

försök om temperaturens betydelse för rullmotstånd för de olika beläggningstyperna.  

 DP7. Utveckling av mätvagn för olika miljöparametrar. Projektet ska ta fram en specifikation 

på en mätvagn som samtidigt kan mäta rullmotstånd, buller och slitagepartiklar och som 

exempelvis kan användas för uppföljning av parametrarnas utveckling. 
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 DP8. Implementering av rullmotstånd. Delprojektet ska vidareutveckla kriterium för val av 

energi- och kostnadseffektiva beläggningar och implementera rullmotstånd i Trafikverkets 

beslutsstöd. Samtidigt ska man inom projektet ta hänsyn till andra samhällsekonomiska 

aspekter samt utvärdera minsta livslängd för att en beläggning ska bli lönsam med avseende 

på nettonuvärde (LCC). 

 

Delar av DP4 och DP5 kommer genomföras inom ramen för DP10. Dessutom kommer en viss del av 

DP8 att genomföras inom ramen för DP1.  



 

60  VTI rapport 927 

 



 

VTI rapport 927  61 

Referenser 

Publikationer 

Andersen, L.G., Larsen, J.K., Fraser, E.S., Schmidt, B., Dyre, J.C. (2015) Rolling Resistance 

Measurement and Model Development. Journal of Transportation Engineering, Volume 141 Issue 2 - 

February 2015. 

Benbow, E., Brittain, S. & Viner, H. (2013). Potentials for NRAs to provide energy reducing road 

infrastructure. MIRAVEC Deliverable D3.1, ERA Net Road Energy. 

Berglers, A., Goulbert, L., Anfosso-Lédée, F., Dujardin, N., Ejsmont, J.A., Sandberg, U., Zöller, M. 

(2011). Comparison of rolling resistance measuring equipment - Pilot study. Deliverable No 3 

MIRIAM, SP 1, Final version 2011-12-31. 

Carlson, A. (2011). Life cycle assessment of roads and pavements - Studies made in Europe. VTI 

rapport 736A. 

Carlson, A., Hammarström, U. & Eriksson, O. (2013). Models and methods for the estimation of fuel 

consumption due to infrastructure parameters. MIRAVEC Deliverable D2.1, ERA Net Road Energy. 

Carlson, A., Karlsson, R. & Eriksson, O. (2016). Energy use due to traffic and pavement maintenance 

- The cost effectiveness of reducing rolling resistance. VTI notat 9A-2016. 

Ejsmont, J. (2015). Results of rolling resistance laboratory drum test. Deliverable D3.2 in 

ROSANNE, 2015-03-11. 

Ejsmont, J., Sjögren, L., Świeczko-Żurek, B. & Ronowski, G. (2015a). Influence of Road Wetness on 

Tire-Pavement Rolling Resistance. Journal of Civil Engineering and Architecture. 9(2015) 1302-

1310. 

Ejsmont, J., Taryma, S., Ronowski, G. & Świeczko-Żurek, B. (2015b). Parameters influencing rolling 

resistance and possible correction procedures. Deliverable 3.3 in ROSANNE, 2015-02-14. 

Energimyndigheten (2016). Transportsektorns energianvändning 2015. ES 2016:03. 

Eriksson, O. & Lundgren, T. (2016). MPD and IRI in the position of large goods vehicles - Network 

measurements. VTI rapport 879A. 

Europeiska kommissionen (2014). Meddelande från kommissioner till Europaparlamentet, Rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - En klimat- och energipolitisk 

ram för perioden 2020–2030, COM(2014) 15 final, Bryssel den 22.1.2014,  

Goulbert, L. (2014) State-of-the-art concerning texture influence on skid resistance, noise emission 

and rolling resistance. Deliverable D4.1 in Rosanne, 2014-04-30. 

Grinderslev Andersen L. & Kampmann Larsen, J. (2015). Introducing Functional Data Analysis to 

Coast down, Modeling for Rolling Resistance Estimation. SAE Int. J. Passeng. Cars - Mech. Syst. 

8(2):786-796. 

Haider, M., Conter, M. (2012). Report on the road infrastructure effects contributing to road vehicle 

energy consumption and their governing parameters. MIRAVEC Deliverable D1.1, ERA Net Road-

Energy. 

Hammarström, U., Göransson, N-G &Yahya, M-R (2008). Road deterioration models. ECRPD 

Deliverable 5b, 2008-10-08. 

Hammarström, U., Björketun, U., Eriksson, O. & Yahya M-R (2016). Hastighet – Vägyta, Problemet, 

kunskapsläget, utvidgad analys samt förslag till fortsatt forskning. VTI rapport 902.  



 

62  VTI rapport 927 

Hammarström, U., Eriksson, K., Karlsson, R. & Yahya M-R (2012). Rolling resistance model, fuel 

consumption model and the traffic energy saving potential from changed road surface conditions. VTI 

rapport 748A 

Hammarström, U. & Karlsson, B. (1987) VETO: ett datorprogram för beräkning av 

transportkostnader som funktion av vägstandard. VTI meddelande 501. 

Harvey, J., Kendall, A., Lee, I.-S., Santero, N., Van Dam, T. & Wang, T. (2010). Pavement Life Cycle 

Assessment Workshop: Discussion Summary and Guidelines. UCPRC-TM-2010-03, University of 

California, Davis, May 2010. 

Hausberger, S., Rexeis, M. & Luz, R. (2013) PHEM Passenger car and Heavy duty Emissions Model 

User guide for Version 11. Graz University of Technology. Institute for Internal Combustion Engines 

and Thermodynamic 

ISO (2005). Passenger car, truck, bus and motorcycle tyres – Methods of measuring rolling 

resistance. ISO 18164:2005, International Organization for Standardization (ISO). 

ISO (2009). Passenger car, truck and bus tyres -- Methods of measuring rolling resistance - Single 

point test and correlation of measurement results. ISO 28580:2009, International Organization for 

Standardization (ISO). 

Karlsson, R., Carlson, A. Dolk, E. (2012). Energy use generated by traffic and pavement maintenance 

- Decision support for optimization of low rolling resistance maintenance treatments. VTI notat 36A–

2012. 

Kokot, D. & Stryk, J. (2013). Recommendations for implementation of road vehicle energy 

consumption in pavement and asset management systems. MIRAVEC Deliverable D4.1, ERA Net 

Road Energy. 

Lundgren, T. & Sjögren, L. (2012). The influence of lateral position when measuring road surface 

characteristics data. Introductory study. VTI notat 20A-2012. 

Mauko, A., Schmidt, B., Der-Stepanian, A., Kokot, D. (2011). Constraints /requirements to 

implementation: Questionnaire Report. MIRIAM Subproject SP4, 2011-11-30. 

McGarvey, T. (2016). Vehicle lateral position depending on road type and lane width - Vehicle 

position surveys carried out on the Swedish road network. VTI rapport 892A. 

Pettinari, M., Jensen, B.B & Schmidt, B. (2014a). Ny belægningstype med lav rullemodstand. Trafik 

& Veje, 2014 April 

Pettinari, M., Schmidt, B, Jensen, B.B, & Hededal, O. (2014b) New surface layers with low rolling 

resistance tested in Denmark. Article in proceedings – Annual report year: 2014, 12th ISAP 

Conference on Asphalt Pavements - Raleigh, NC, United States. 

Pettinari, M., Lund-Jensen, B.B. & Schmidt, B. (2016). Low rolling resistance pavements in Denmark. 

E&E Congress 2016, 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress, 1-3 June 2016, Prague, Czech Republic. 

Regeringskansliet (2008a). En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat. Regeringens 

proposition 2008/09:162. 

Regeringskansliet (2008b). En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi. Regeringens 

proposition 2008/09:163. 

Regeringskansliet (2012). Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första 

uppsättning etappmål. Ds 2012:23, Miljödepartementet. 

SAE (1999). Stepwise coastdown methodology for measuring tire rolling resistance standard. 

J2452_199906, SAE International. 



 

VTI rapport 927  63 

SAE (2006). Rolling resistance measurement procedure for passenger car, light truck, and highway 

truck and bus tires. Standard, J1269_200609, SAE International. 

Sandberg, U. (2011). Rolling resistance – Basic information and state-of-the-art on measurement 

methods, Deliverable No 1 in MIRIAM SP 1, Final version, updated 2011-06-01. 

Sandberg, U., Bergiers, A., Ejsmont, J.A., Goubert, L., Karlsson, R., Zöller, M. (2011). Road surface 

influence on tyre/road rolling resistance. Deliverable No 4 in MIRIAM SP 1, 2011-12-31. 

Sandberg, U., Bergiers, A., Ejsmont, J.A., Goubert, L., Zöller, M. (2012). Rolling resistance – 

Measurement methods for studies of road surface effects, Deliverable No 2 in MIRIAM SP 1, 2012-

02-26. 

Schmidt, B. (2012a). COOEE, CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance modelling 

of pavements. 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, 13-15th June 2012, Istanbul 

Schmidt, B. (2012b). Reduktion af CO2 udslippet gennem lavere rullemodstand. Trafik & Veje, Mars 

2012. 

Schmidt, B. (2015). New pavement types reduce rolling resistance. Routes-Roads. No 366, 2015. 

Vejdirektoratet (2013). COOEE – Novel pavements, Pre-study of mix design of green asphalt 6 - 

Results of tests performed by Vejdirektoratet. Technical note 166, 2013. 

Wang, T., Lee, L-S., Harvey, J., Kendall, A., Lee E.B. & Kim, C. (2012). UCPRC Life Cycle 

Assessment Methodology and Initial Case Studies on Energy Consumption and GHG Emissions for 

Pavement Preservation Treatments with Different Rolling Resistance, Research Report: UCPRC-RR-

2012-02, April 2012. 

Wågberg, L-G & Jacobson, T. (1997). Utveckling av prognosmodell för beläggningsslitage, 

slitageprofil och årsmodell. VTI notat 21-1997. 

Zöller, M. (2014). State of the art on rolling resistance measurements devices. Deliverable D3.1 in 

ROSANNE, 2014-02-28. 

 

 

Hemsidor 

COOEE http://www.cooee-co2.dk 

MIRAVEC http://www.eranetroad.org/ 

MIRIAM http://miriam-co2.net/ 

ROSANNE http://rosanne-project.eu/ 

UCDavis www.ucprc.ucdavis.edu/P-LCA/presentations.html 

 

  

http://www.cooee-co2.dk/
http://www.eranetroad.org/
http://miriam-co2.net/
http://rosanne-project.eu/
http://www.ucprc.ucdavis.edu/P-LCA/presentations.html


 

64  VTI rapport 927 

 



 

VTI rapport 927  65 

Bilaga 1 Föreslaget ramverk gällande LCA för beläggningar 

 

Figur från Harvey m.fl. (2010) 
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Bilaga 2 Fallstudier med CR-kriteriet 

 

Figur från Carlson m.fl. (2016). 

 

A. Alternativen har nästan samma förväntade kostnad och energianvändning och det går inte att 

ge en klar och tydlig rekommendation. 

B. Alternativen har olika förväntade kostnader men nästan samma energianvändning. Det är 

sannolikt bäst att välja det alternativ med lägst kostnad men det är ett osäkert beslut och risken 

att ta ett felaktigt beslut behöver beaktas.  

C. Alternativen är klart skilda åt i kostnader och energi. Det går ändå inte att säga vilket 

alternativ som är bäst då alternativet med det lägre energibehovet kompenseras av den lägre 

kostnad som det andra alternativet innebär.  

D. Alternativen har nästa samma förväntade kostnad men olika energibehov. CR varierar mellan 

ett högt negativt värde och ett högt positivt värde varför kriteriet inte ger ett entydigt svar. 

Genom att titta på figuren så borde valet dock bli det alternativ som har lägst energiåtgång.  

E. Alternativen är klart åtskilda och enligt CR bör man välja strategin som innebär lägst energi. 

F. Enligt CR bör man välja enligt lägsta kostnad i de flesta fall vid jämförelse mellan 

alternativen. Beslutet skulle bli säkrare om man kunde minska på osäkerheterna för de värden 

som berör energianvändningen. 
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Bilaga 3 Lista över förkortningar 

AAV4 Testdäck Avon AV4 

ADC Kurvighet [rad/km] (Average Degree of Curvature)  

AIT Austrian Institute of Technology 

BASt Die Bundesanstalt für Straßenwesen 

BRRC Belgian Road Research Centre 

Caltrans California Department of Transportation 

CDR Centrum Dopravniho Vyzkumu 

CEDR Conference of European Directors of Roads 

CO Kolmonoxid 

CO2 Koldioxid 

COOEE CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance 
modelling of pavements 

Cr Rullmotståndskoefficient 

CR Ett generellt kriterium som jämför två alternativa åtgärder med 
varandra med avseende på kostnader för energi respektive 
underhåll (Cost Ratio) 

DRD Danish Road Directorate/Vejdirektoratet 

ES14 Michelin Energy Saver 14”-däck 

ES16 Michelin Energy Saver 16”-däck 

Fair Luftmotstånd 

Fcs Bränsleförbrukningsfunktion för [l/10 km] 

Fct Bränsleförbrukningsfunktion för en väglänk [l/h] 

FEHRL Forum of European National Highway Research Laboratories 

Fr Rullmotstånd 

g Gravitation [m/s2] 

HGV1 Hjulspår, höger hjul, medelstor lastbil, 25 cm till höger om LV 

HGV2 Hjulspår, höger hjul, stor lastbil, 45 cm till höger om LV 

IFSTTAR Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l'aménagement et des réseaux 

IRI Ojämnhet [m/km] 

LMa Makrotextur 

LMe Megatextur 
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LV Hjulspår, höger hjul personbil 

m1, m2 Fordonets massa [kg], m1 = motorfordonet, och m2 = släpet 

MIRAVEC Modelling Infrastructure Influence on Road Vehicle Energy 
Consumption 

MIRIAM Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset 
Management Systems 

MPD Makrotextur [mm] 

NOx Kväveoxid 

RF Backighet [m/km] (Rise and Fall) 

ROSANNE Rolling resistance, Skid resistance, And Noise Emisson 
measurement standards for road surfaces 

RUT Spårdjup [mm] 

SO2 Svaveldioxid 

SRTT Standard Reference Test Tyre 

STA Swedish Transport Administration 

TIKK Trafikinformation klickbar karta 

TRD Spårdjup [mm] 

TRL Transport Research Laboratory 

TUG Technical University of Gdansk 

v Hastighet [m/s] 

VOC Lättflyktiga organiska ämnen 

VTI Väg- och transportforskningsinstitutet 

UCPRC University of California Pavement Research Center 

ZAG Zavod za Gradbeništvo Slovenije 

ÅDT Årsmedeldygnstrafik 
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