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Effekt av ringtryck på bränsleförbrukning – metodbeskrivning och resultat 
av Per Jonsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Det förekommer informationskampanjer om de möjliga vinster som kan göras i bränsle-
förbrukning genom att hålla rätt ringtryck. Endast i undantagsfall redovisas de underlag 
som använts. Flera undersökningar är dock gjorda av hur stor del av bilisterna som kör 
med för lågt ringtryck. Syftet med denna rapport är därför att undersöka vilka skillnader 
i bränsleförbrukning som kan uppmätas vid rekommenderat ringtryck i jämförelse med 
15 procent under rekommenderat ringtryck. Vidare är syftet att kontrollera precisionen 
av de luftpumpar bilister ofta använder sig av och som är tillgängliga vid bensinsta-
tioner. Resultaten av detta kan användas för att ta reda på om bilister har möjlighet att 
fylla sina däck till rätt tryck och därmed få del av möjliga besparingar i 
bränsleförbrukning. 

Metoden som använts bygger på fältmätningar i verklig vägmiljö. Parametrar som varit 
kontrollerade inkluderar mätbilens egenskaper, däckens egenskaper, mätsträckans egen-
skaper, bränslets egenskaper samt rådande väder under mätningarna.  

Mätbilen, en Volvo 940 av 1992 års modell, har instrumentering som bland annat loggar 
bränsleförbrukning och hastighet. Mätningar gjordes med rekommenderat ringtryck 
enligt manualen samt med ringtryck 15 procent under detta. Mätsträckan utgjordes av 
en raksträcka längs riksväg 1050 mellan Fornåsa och Klockrike, cirka 17 km nordväst 
Linköping. Mätsträckan om 645 m lutade 0,35 procent. Mätningar gjordes nattetid för 
att undvika möten och övrig trafik samt höga vindhastigheter då dessa parametrar kan 
påverka bränsleförbrukningen. 

Innan mätningarna gjordes pilotförsök under mindre ideala förhållanden. Analys av 
resultatens spriding visade att 50 mätningar krävdes, i vardera riktningen och för varje 
ringtryck, för att påvisa 1 procents skillnad i bränsleförbrukning mellan de två valda 
ringtrycken. Sammantaget gjordes över 200 mätningar under fyra nätter. 

Resultaten av mätningarna visade att bränsleförbrukningen sjönk med 2,7 procent då 
ringtrycket ökades från 15 procent under rekommenderat tryck till rekommenderat 
tryck. Dessa skillnader var oberoende av körriktning (uppförslut/nedförslut) och visas 
vara statistiskt signifikanta enligt ett T-test.  

När det gäller hur väl 31 bensinstationers luftpumpar anger ringtryck visar resultaten att 
en typ av pumpar, hinkpumpar, är rättvisande. Kompressorslangar, där mätklockan 
finns på munstycket, uppvisar resultat med väsentligt större spriding och kan visa både 
för högt och för lågt ringtryck. Generellt sett visar den förra typen sällan ett ringtryck 
som är högt i förhållande till det verkliga ringtrycket; mindre än 3 procent av pumparna 
visade ett fel som var större än 5 procent. Detta innebär att bilister har alla möjligheter 
att välja rätt ringtryck och kan därmed göra vinster i bränsleförbrukning, om denna typ 
av pump används. 

Metoden visar också att relativt små skillnader i bränsleförbrukning kan detekteras. Det 
öppnar för fortsatta studier som till exempel kan syfta till att undersöka olika däcktypers 
(dubb-, friktions- och sommardäck) inverkan på bränsleförbrukning. 
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Effect of tire pressure on fuel consumption – methodology and results 
by Per Jonsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
Information to motorists declares that the fuel consumption can be reduced by inflating 
tires to the correct pressure. However, few sources mention the methodology behind the 
estimates. On the other hand there are plentiful investigations on the extent of under-
inflated tires. The objective of this study is therefore to investigate what the real differ-
rences in fuel consumption are between recommended pressure and a pressure 
15 percent below the recommendation. Further, the objective is to investigate the preci-
sion of air pumps at service stations which represent the equipment motorists use to fill 
their tires. Together these parts would indicate if it is possible for motorists to keep a 
recommended pressure in their tires in order to achieve possible fuel savings. 

The method used is based on field measurements on an existing, public road. Controlled 
parameters during the measurements included vehicle properties, tire properties, proper-
ties of the road stretch used, fuel properties and weather conditions. 

The car used for the measurements, a Volvo 940, was equipped with onboard instru-
mentation that logs fuel consumption and speed among other parameters. Measurements 
were done at recommended pressure and a pressure 15 percent below the recommenda-
tion according to the manual. The road stretch where the field measurements were made 
was 645 m of length and had a slope of 0.35 percent. All measurements were made 
during night-time in order to exclude possible effects of traffic and high wind speeds on 
fuel consumption. 

Prior to the final measurements, two sets of pilot measurements were made during less 
ideal conditions. These measurements showed a spread that indicated that 50 measure-
ments were needed in each direction and for each pressure in order to demonstrate a 
1 percent difference in fuel consumption between the pressures. A total of 200 measure-
ments were made during four separate nights. 

The results of the measurements showed that the fuel consumption decreased by 
2.7 percent as the pressure was increased from 15 percent below recommendation, to 
the recommended pressure. These differences were independent of travelling direction 
(uphill/downhill) and were statistically significant at the 5 percent level according to a 
T-test. 

The precision of the air pumps at 31 service stations along a 210 km long road stretch is 
shown to be good. Especially the portable compression tanks that are detachable from 
the compressor were precise. Among pumps of this type, only a few showed a pressure 
that was above the actual tire pressure: less than 3 percent of the pumps showed a 
deviation more than 5 percent above the actual pressure. Therefore motorists are likely 
to inflate tires to the intended pressure and benefit from fuel savings accordingly, as 
long as this pump type is chosen. 

The method also showed that it is possible to detect relatively small differences in fuel 
consumption. This fact opens for further studies that can include the difference in fuel 
consumption between different tire types. 

VTI rapport 564 7 



 

 

8 VTI rapport 564 



 

1 Inledning 
Bränsle används i fordon för att accelerera, driva extrautrustning, övervinna rull- och 
vindmotstånd samt förluster i drivlina och suspension. Särskilt rullmotstånd är beroende 
av interaktionen mellan beläggning och däck och hur de är utformade (Gyenses och 
Mitchell, 1994). Rullmotståndets inverkan på bränsleförbrukning är sedan länge känt 
(Schnuth et al., 1999).  

Hammarström (2001) har undersökt beläggningens egenskaper och dess effekter på 
bränsleförbrukning. Det påvisades att vägojämnheter och yttextur ger ökad bränsleför-
brukning, medan en sådan ökning inte kunde fastställas som effekt av spårbildning. 
Andra har funnit att vägbeläggningar kan stå för en fördubbling av rullmotståndet och 
kan motsvara en ökning av bränsleförbrukningen på upp till 10 % (Bendtsen, 2004). 
Undersökningar i Finland har visat att halt och snöigt väglag och ojämna beläggningar, 
kan öka bränsleförbrukningen med upp till 15 % i jämförelse med torra, jämna bar-
marksbeläggningar (Scheibe, 2002).  

Däckens egenskaper påverkar bränsleförbrukning och för Sveriges del finns behov av 
både sommar- och vinterdäck. Undersökningar om skillnader i rullmotstånd mellan 
dessa olika däcktyper förekommer dock sparsamt. Dubbdäck beskrivs av Scheibe 
(2002) att medföra en ökad bränsleförbrukning om 1,2 % i jämförelse med odubbade 
däck. Carlsson et al. (1995) anser inte att det finns någon grund att anta en skillnad i 
bränsleförbrukning mellan dubbade och odubbade vinterdäck; däremot antas dubbdäck 
öka förbrukningen med 2 % i jämförelse med sommardäck. Enligt mätningar gjorda av 
Lenner (1998) leder inte dubbdäck till någon påvisbar ökning i bränsleförbrukning. 
Även Gustafsson et al. (2006) ger visst medhåll åt denna uppfattning i en sammanfatt-
ning av studier. Här visade det sig att friktionsdäck, dvs. dubbfria vinterdäck, har lägre 
rullmotstånd än både sommar- och dubbdäck. Överlag finns dock få resultat från fält-
mätningar av bränsleförbrukning med olika däcktyper.  

Något mer information finns tillgänglig om ringtryckets betydelse för bränsleförbruk-
ningen. Grugett et al. (1981) beskriver att för lågt ringtryck är en stor bidragande faktor 
till överskriden bränsleförbrukning. Denna studie ger även resultat av hur mycket 
bränsleförbrukning minskar med ökat ringtryck: cirka 1 % minskning vid en ökning av 
ringtrycket med 20 kPa, eller 0,2 bar, vid representativa körförhållanden. Levine (1983) 
uppger motsvarande minskning i bränsleförbrukning.  

Rullmotstånd och bränsleförbrukning påverkas även av temperatur med avseende på 
däckens egenskaper. Levine (1983) uppger att yttertemperatur också påverkar bränsle-
förbrukning med avseende på däckens förändrade egenskaper. Siffran som anges är 
0,1 % lägre bränsleförbrukning för varje ökad grad Celsius (°C). Även Warholic (1982) 
har undersökt effekt av däcktemperatur på bränsleförbrukning, med särskild inriktning 
mot uppvärmningsfasen. Resultaten visade att medan däck som nått ”steady-state”-
temperatur under längre körsträckor har utvecklats till att vara energieffektiva, är 
rullmotståndet väsentligt högre under uppvärmningsfasen, som under kortare kör-
sträckor. Efter cirka 40 minuters körning har ett typiskt däck nått sin ”steady-state”-
temperatur (Warholic, 1982). På samma sätt påpekar MacLean och Checkel (1992) att 
ett däck som redan har för lågt ringtryck får ett än högre rullmotstånd i kalla tempera-
turer.  

LaClair (2005) ger ytterligare exempel på betydelsen av både däcktemperatur och ring-
tryck för rullmotståndet. Vid en minskning av omgivningstemperaturen med 1°C ökar 
rullmotståndet med 0,6 % och således medför 10°C temperaturförändring 6 % ökning 
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av rullmotståndet. En motsvarande ökning av rullmotstånd kan också fås genom att 
minska ringtrycket från 2,1 bar till 1,8 bar, dvs. en minskning med 15 % (LaClair, 
2005).  

I Sverige förekommer diskussioner och information till allmänheten att ”öka trycket”. 
Exempelvis har Bilprovningen (2002) gjort en av få svenska undersökningar av hur 
förändring i ringtryck påverkar bränsleförbrukning. Tio olika bilar kördes med ring-
trycken 2,0 bar följt av 1,6 bar, dvs. en minskning med 20 %. För olika hastigheter var 
den genomsnittliga ökningen i bränsleförbrukning 3 %.  

Under senare år har undersökningar av ringtryck bland slumpvis utvalda bilar gjorts. 
Bilprovningens (2002) resultat från en sådan undersökning av 1 000 fordon visade att 
20 % höll ett ringtryck som var 20 % för lågt. En annan undersökning av drygt 4 100 
fordon visade att 10 % höll ett ringtryck under 1,6 bar vilket rapporteras vara alldeles 
för lågt (Däckrazzia, 2006). Vägverket (2006b) rapporterar från den största undersök-
ningen som inkluderade 9 000 fordon; 60 % körde med ett ringtryck som var minst 0,1 
bar under det rekommenderade ringtrycket för varje bil. Tabell 1 visar en 
sammanställning av undersökningar om ringtryck som figurerat på Internet. 
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Tabell 1  Översikt av information om ringtryck och effekter av att hålla rätt ringtryck. 

Källa Huvudsaklig slutsats 
www.bilprovningen.se 
(2000) 

34 % av undersökta bilar med sommardäck hade ringtryck <1,7; 
42 % 1,8–2,0. Genomsnitt 1,8. Tryckenhet ospecificerad. 

www.bilprovningen.se 
(2002) 

Kontroll av 1 000 slumpvis utvalda fordon. 20 % hade 20 % för 
lågt ringtryck. Genomsnittligt rekommenderat ringtryck i Sverige 
200 kPa. Med 20 % för lågt ringtryck ökar förbrukning med 3 %. 

www.bilprovningen.se 
(2005) 

”Däckrazzia” i Sörmland visade att 10 % körde med lägre ring-
tryck än 1,6 bar.  

www.dackinfo.nu 
(2006) 

Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar 
bränsleförbrukningen med cirka tre procent. För en normal bilist 
innebär det 400–500 kronor extra om året.  

www.dackrazzia.se 
(2006) 

Genomsnittliga ringtrycket i nio svenska regioner var 2,3 bar 
bland 4 134 fordon. 10 % hade ringtryck under 1,6 bar. Äldre 
bilar hade generellt lägre ringtryck. 

www.gronabilister.se 
(2006) 

”Den gamla tumregeln 2 kg (bar) är ofta ett för litet tryck. Ha 
10–15 % högre tryck (dvs. +0,2–0,5 bar) än det som rekommen-
deras i instruktionsboken.” Om man kör med 80 % av rekom-
menderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka 3 %. 

www.miljo.stockholm.se 
(2006) 

Att köra på 80 % av rekommenderat ringtryck ger en förlust på 
40 liter bränsle. Om bilister i Stockholms län körde med rätt 
däcktryck skulle nästan 20 miljoner liter bränsle per år sparas. 

www.michelin.se (2006) Michelin testade lufttrycket på totalt 120 bilar. 35 % av bilarna 
hade minst 0,5 bar för lågt lufttryck i däcket eller lägre. Tum-
regeln att 1 bars för lågt tryck ger en ökad förbrukning med 6 % 
anges. 

www.nynashamn.se 
(2006) 

Vid två separata tillfällen hade 64 respektive 70 % av de 
undersökta fordonen för lågt ringtryck. 

www.sr.se (2006) Enligt Vägverkets beräkningar har sex av tio bilar för lågt tryck i 
däcken. Varje bilist som kör med för lågt däcktryck betalar i 
genomsnitt cirka 525 kronor extra om året, eller 40 öre extra per 
liter bensin.  

www.vv.se (2006a) Rätt ringtryck kan spara 3,5 % bränsle i genomsnitt. Vinterdäck 
förbrukar mer.  

www.vv.se (2006b) Kontroll av ringtryck på närmare 9 000 bilar visade att 60 % 
körde med för lågt tryck. I gruppen ”för lågt tryck” hamnade bilar 
där minst tre av däcken hade lägre tryck än 0,1 under den 
lägstanivå som rekommenderas i bilens handbok. 

Tabell 1 visar att det förekommer många bilar med för lågt ringtryck på de svenska 
vägarna, upp till 60 % av alla fordon enligt vissa källor om urvalet anses vara repre-
sentativt.  

När det gäller den vinst som kan göras med att hålla ”rätt” ringtryck förekommer också 
variation. Uppgifter om att bränsleförbrukningen ökar med 3 % vid 80 % av rekommen-
derat ringtryck förekommer på två ställen. Bakgrunden tycks vara en undersökning som 
Bilprovningen (2002; se ovan) har gjort. Vägverket (2006a) har kommit fram till att 
3,5 % bränsle kan besparas i genomsnitt, dock oklart hur detta resultat nåtts. En däck-
tillverkare ger ytterligare en uppgift med att 1 bar sänkning av ringtrycket (100 kPa) 
ökar förbrukningen med 6 % (Michelin, 2006). Sedan tillkommer de som valt att redo-
göra för besparing i liter bränsle per år. 
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I sammanhanget tycks det inte vara brist på information och rekommendationer. Dock 
saknas fullständiga redogörelser för hur dessa uppgifter om möjliga besparingar till-
kommit. Dessutom redogörs inte för om ansvaret för de låga rapporterade ringtrycken 
enbart tillfaller bilisterna.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom fältmätningar utveckla en metod för precisa mät-
ningar av bränsleförbrukning. Vidare är syftet att med denna metod undersöka hur stor 
vinst i bränsleförbrukning som kan uppnås med en vanligt förekommande personbil 
genom att hålla rekommenderat ringtryck i däcken, till skillnad mot att köra med 15 % 
lägre ringtryck än det rekommenderade.  

En andra del av studien undersöker precisionen av luftpumpar vid bensinstationer med 
geografisk spridning. Syftet med detta är att fastställa om privatbilister har möjlighet att 
hålla rekommenderat ringtryck med den utrustning som finns tillgänglig och på så sätt 
få del av de möjligt positiva effekterna på bränsleförbrukning rätt ringtryck medför.   
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3 Metod 
De metoder som använts för att undersöka ringtryckets effekt på bränsleförbrukning 
delas här upp i förberedelser, fältmätningar, analys av insamlad bränsleförbrukningsdata 
samt undersökning av precisionen hos bensinstationers luftpumpar.  

 
3.1 Förberedelser inför fältmätningarna 
Innan själva försöken fördes diskussioner om vilka parametrar som behöver vara 
kontrollerade för att det skall vara möjligt att isolera eventuella skillnader i bränsle-
förbrukning som olika ringtryck kan medföra. De kan delas in i faktorer som är 
relaterade till 

• bilens egenskaper 

• däckens egenskaper 

• bränslekvalitet 

• mätsträckans egenskaper  

• väder 

• resultat av pilotförsök som avslöjar antal mätningar som krävs för att uppnå 
statistiskt signifikanta skillnader mellan olika ringtryck i den mån de före-
kommer. 

 
3.1.1 Mätbilen  
Mätbilen, en Volvo 940 av årsmodell 1992, är själva redskapet för undersökningarna. 
Instrument som finns installerade i bilen och som användes vid mätningarna beskrivs i 
kapitel 3.2.1.  

Volvo 940 är på många sätt en representativ bil i den svenska bilparken. Dess bränsle-
förbrukning är 9,20 l/100 km (1993 års modell; Konsumentverket, 2006) vilket kan 
jämföras med det nationella medeltalet 2003 på 8,81 l/100 km (SCB, 2006). Tjänste-
vikten (1 430 kg) var under första hälften av 1990-talet representativ för storbilsklassen 
då intervallet 1 400–1 500 kg utgjorde cirka 28 % av den totala fordonsparken. År 2002 
hade andelen för detta intervall av tjänstevikt sjunkit till cirka 13 % medan större fordon 
tagit andelar (Vägverket, 2004).  

Hur mätbilen är konfigurerad under mätningarna är av största vikt för att jämföra 
bränsleförbrukning vid olika ringtryck. Vilken elektrisk apparatur som används under 
mätningar är ett exempel och bilens vikt ett annat. När det gäller den elektriska appara-
turen beslöts att effektuttaget från generator skulle hållas så konstant som möjligt. Detta 
gäller apparatur som manövreras från kupén (kupéfläkt, inre och yttre belysning, radio 
etc.) och även automatisk extern utrustning. Här avses kylarfläkten som låstes fast för 
att alltid vara påslagen. Samtliga fönster var stängda under mätningarna. 

Bilens massa bör också hållas konstant för att möjliggöra jämförelse mellan olika för-
sök. Eftersom mätbilen är utrustad med mätutrustning är dess vikt högre än en mot-
svarande bil i originalskick. Tjänstevikten (körklar bil plus förare) uppgår till 1 430 kg 
medan totalvikt är 1 860 kg. Mätbilens verkliga massa med förare, full tank och utrust-
ning uppgick till 1 640 kg. Mätning av massa gjordes på en fordonsvåg vid trafikplats 
Linköping västra där trafikpolis på plats uppgav mätnogrannheten till ±20 kg. Bilen 
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fulltankades före varje mätning vilket innebär att vikten minskade fortlöpande under 
varje mätning.  

Hastigheten för bränsleförbrukningsmätningarna bestämdes till landsvägshastighet, 
cirka 90 km/h. Grunden för detta är att 65 % av allt trafikarbete i Sverige utförs i denna 
eller högre hastighet. 

 
3.1.2 Däckens egenskaper 
Valet av däck utgick ifrån vilka däck som använts i andra typer av undersökningar och 
som möjligen kan ha behållning av denna studies resultat. Gustafsson et al. (2005) har i 
en studie undersökt olika däcks partikelgenererande egenskaper som omfattade dubb-
däck, friktionsdäck och sommardäck. Två sommardäck som undersöktes var Nokian 
NRHi samt Michelin Energy. Vid en rundringning till slumpvis utvalda däckverkstäder 
i Linköping och Norrköping frågades vilket av de två däckfabrikaten som ansågs vara 
vanligast förekommande. Av de tillfrågade svarade 7 av 8 Michelin Energy. Då denna 
däcktyp redan var monterade på mätbilen och dessutom inkörda användes Michelin 
Energy under mätningarna.  

Rekommenderat ringtryck anges av fordonstillverkaren i instruktionsboken. I denna 
studie antas att det är efter denna uppgift som bilister fyller sina däck. I fallet med 
Volvo 940 anges rekommenderat ringtryck i enheten kPa. Andra vanligt förekommande 
tryckenheter är bar (1 bar = 100 kPa) och kg cm-2 (1 kg cm-2 = 98,07 kPa). För fram- 
respektive bakhjul anges olika rekommenderade tryck samt olika rekommendationer för 
olika lastmängder. För 1–3 personer finns en uppsättning ringtryck för fram- och bak-
däck och för 4 personer plus släpkärra ytterligare en uppsättning rekommenderade ring-
tryck. I det förra fallet antogs att tjänstevikt avses (1 430 kg) och i det senare totalvikt 
(1 860 kg). Då mätbilens verkliga vikt med förare, full tank och utrustning uppgick till 
1 640 kg interpolerades ringtryck för fram- respektive bakdäck till denna vikt efter att 
respektive funktion tagits fram (tabell 2). 

Tabell 2  Rekommenderade ringtryck fram/bak för mätbilen (Volvo 940) vid olika 
belastningar. Funktioner som använts att beräkna rekommenderat ringtryck vid 
mätbilens verkliga massa står angivna. 

Fordonsvikt (kg) Rekommenderat ringtryck 
fram (kPa) 

Rekommenderat ringtryck 
bak (kPa) 

1 430 (tjänstevikt) 190 190 

1 860 (totalvikt) 210 260 

194 220 1 640 (verklig vikt) 

(y = 0,0005 × 1 640 + 
1,1249) 

(y = 0,0016 × 1 640–0,4279) 

Det förordas ofta att ringtrycket kan höjas 10–15 % utöver det rekommenderade trycket 
för att sänka bränsleförbrukning och förlänga däckens livslängd. Denna studie fokuserar 
istället på eventuella vinster i bränsleförbrukning som kan göras om rekommenderat 
tryck upprätthålls. Särskilt intressant var att fastställa om en relativt liten sänkning i 
ringtryck påverkar bränsleförbrukning; 15 % under rekommenderat ringtryck valdes 
därför. För fram- respektive bakdäck beräknades då ringtrycket till 167 kPa respektive 
187 kPa och betecknas fortsättningsvis REK-15 %. 
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3.1.3 Bränslekvalitet 
Det förmodades att bränslekvalitet är en viktig parameter att beakta vid jämförelse av 
bränsleförbrukning. Exempelvis skulle en varierande halt av etanol kunna försvåra 
jämförelse med tanke på inblandningsmedlets relativt låga energiinnehåll. En ansats 
gjordes därför till att undersöka om bränslekvalitet varierar mellan leveranser till en och 
samma bensinstation. Preems marknadsavdelning bekräftade farhågan med att bensin 
kan variera något till sin sammansättning. En större mängd bränsle, cirka 250 l, inhand-
lades därför vid samma tillfälle för att täcka behovet under kommande mätperiod.  

Innan mätbilen tankades med detta homogena bränsle förbrukades kvarvarande bränsle-
mängd tills det att motorn stannade. Av de 250 l tankades cirka 50 l i mätbilen och 
resterande mängd i bensindunkar (18 l) av plast.  

 
3.1.4 Mätsträckans egenskaper 
Vid mätning av bränsleförbrukning är det viktigt att yttre påverkande faktorer är 
kontrollerade. Möjligheten att göra framgångsrika mätningar längs en lång sträcka är 
därför små eftersom  

• beläggningsegenskaper och lutning kan antas variera mer desto längre sträckan 
är 

• risk för mötande trafik som orsakar turbulens och därmed störningar i mät-
ningarna ökar 

• risk att väderförhållanden förändras ökar också ju längre tid som förflyter.  

Med dessa förutsättningar söktes möjliga mätsträckor. Valet föll på riksväg 1050 mellan 
Fornåsa och Klockrike, cirka 17 km nv om Linköping, som är en raksträcka. Rak-
sträckan är breddad till 12 m. Beläggningen är välunderhållen, spårbildningen är svag 
och inga brott i beläggningen påträffades. Raksträckan löper genom ett homogent 
skogsparti vilket ger ett skyddat vindläge.   

Längs flygsträckan utsågs en mätsträcka. Kriterierna för denna var att den skulle vara 
belägen mitt i skogspartiet så att hela mätförloppet skulle ske i samma vindförhållanden. 
Dessutom var accelerationssträckor både öster och väster om mätsträckan önskvärda så 
att vald hastighet kunde uppnås med lätthet innan mätning påbörjades. Hastighetsbe-
gränsningen är 90 km/h. 

Trots att den 2 080 m långa raksträckan ger intryck av att vara nära horisontell är höjd-
skillnaden mellan de västra och östra ändpunkterna 5,2 m, vilket ger en genomsnittlig 
lutning på 0,25 %. Mätsträckan om cirka 645 m har en höjdskillnad på 2,3 m och en 
genomsnittlig lutning på 0,35 % med stupning österut (figur 1). 
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Figur 1  Höjdprofil och längd på mät- respektive flygsträckan lagda ovanpå riksväg 
1050. Källa: Vägverkets vägdatabank. 

Mätsträckans början och slut i väster- och östergående körfält markerades på befintliga 
reflexstolpar. I riktning västerut var sträckan 645,3 m, och i riktning öster 644,8 m. 
Sträckorna var uppmätta med mäthjul.  

 
3.1.5 Väder  
Ett välkänt faktum är att vindmotstånd är den huvudsakliga kraft som motverkar ett 
fordons framfart i högre hastigheter; vindmotståndet ökar proportionellt med kvadraten 
av vindhastigheten (Thompson och Reineman, 1981). Skillnaden i bränsleförbrukning 
mellan stiltje och med- eller motvind kan därför förväntas vara stor. Likaså har luft-
temperatur och beläggningens yttemperatur viss inverkan på motor och rullmotstånd. 
Utan att i detalj undersöka dessa samband beslöts att enbart göra mätningar under lugna 
vindförhållanden, idealt vid total stiltje. Gällande temperatur ansågs en större variation 
vara acceptabel.  

Innan fältmätningarna upprättades en klimatmast vid mätsträckans östra ände. På 2 m 
höjd mättes vindhastighet och vindriktning med Young anemometer model 05103. 
Detta instrument har en mätnoggrannhet på ±0,3 m/s respektive ±3°. Sensorn riktades 
mot norr genom kompassyftning. Vinddatan loggades som minutmedelvärde.  

På samma klimatmast mättes temperatur och relativ fuktighet på 1,5 m höjd med Young 
model 41003 med mätnogrannhet på ±0,3°C respektive ±2 %. Datan loggades som 
tiominutersmedelvärde.  

 
3.1.6 Pilotförsök 
För att få en första uppfattning om vilka skillnader i bränsleförbrukning som kan för-
väntas vid olika ringtryck utfördes två serier pilotförsök. Andra syften var att skapa 
mätrutin och att utröna hur många mätningar som krävdes för att uppnå acceptabelt 
konfidensintervall.  

Det första pilotförsöket gjordes under dagtid (12–14:15, 9 augusti 2006) på ovan nämnd 
vägsträcka. Mätsträckan var kortare och inte placerad längs samma sträckning som den i 
figur 1. Den valda tidpunkten innebar viss vind och dessutom flera möten. Vid detta 
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tillfälle beslöts därför att kommande försök skulle ske nattetid. Däcken (Michelin 
Energy) pumpades till drygt 15 % över rekommenderat tryck. I fält släpptes luft ut att 
motsvara +15 % efter 0,5 h varmkörning. Därefter gjordes 8 mätningar i västlig rikt-
ning, varefter ytterligare luft släpptes ut för att motsvara rekommenderat tryck. Samma 
antal nya mätningar gjordes och därefter sänktes ringtrycket till 15 % under rekom-
menderad nivå. Det stod här klart att ändring av ringtryck i fält är en potentiellt stor 
felkälla beroende på att ringtrycket ökar med ökad däcktemperatur. Dessutom användes 
vid detta tillfälle ingen kalibrerad manometer.  

Ett starkt samband mellan medelacceleration och bränsleförbrukning för varje mätom-
gång upptäcktes. För samma medelacceleration skiljde de tre serierna (REK+15 %, 
REK samt REK-15 %) sig åt i bränsleförbrukning där det lägsta ringtrycket gav lägst 
förbrukning. Denna orimlighet pekade åter på att bränsleförbrukningsmätningar är 
mycket känsliga för yttre omständigheter som vindförhållanden. Dessa mätningar 
användes sedan inte vidare. 

Det andra pilotförsöket gjordes därför under mer ideala förhållanden. Två mornar med 
stiltje inväntades; under den första gjordes försök med REK ringtryck (8:45–10, 
17 augusti 2006) och den andra med REK+15 % (8:30–10, 18 augusti 2006). Vid dessa 
tillfällen användes en kalibrerad manometer. Före respektive dags mätningar tempere-
rades bil och däck i garage innan ringtrycket justerades i de kalla däcken. På vägen till 
mätsträckan fulltankades bilen respektive morgon. Mätsträckan justerades till den slut-
giltiga utformningen som beskrivs under 3.1.4. Mätningar gjordes både i riktning mot 
väster och öster. Innan det andra pilotförsökets två mätdagar, uppmättes en kilometer-
sträcka som utstakats av Vägverket. Då sträckans längd varierade systematiskt enligt 
mätbilens instrument beroende på ringtryck (cirka 0,6 m längre uppmätt sträcka med det 
lägre ringtrycket) beslöts att detta bör justeras för under kommande mätningar.  

För respektive ringtryck gjordes 10 mätningar i riktning väster och öster i 90 km/h.  

Resultaten av denna mätomgång visade att en höjning av ringtrycket från REK till 
REK+15 % minskade bränsleförbrukningen med 4,5 % i riktning västerut, medan 
bränsleförbrukningen ökade med 0,3 % österut. Tilltagande vind under båda mät-
dagarna, och skilda vindriktningar, gjorde jämförelse i princip omöjlig. Detta pilotför-
sök gav dock en uppfattning om mätresultatens spridning. För att kunna påvisa signi-
fikanta skillnader i bränsleförbrukning på 1 % krävdes att ca 50 mätningar gjordes vid 
varje ringtryck. För att kunna negligera inverkan av väder var minst två mätdagar för 
varje ringtryck önskvärda vilket resulterar i totalt 200 mätningar.  

För att med säkerhet uppfylla kravet på fyra nätters mätningar med stiltje och likartad 
temperatur begränsades studiens syfte till att undersöka skillnad i bränsleförbrukning 
mellan två ringtryck; REK och REK-15%. Högtrycksbetonad väderlek med lugna nätter 
inväntades för mätningarna.  

 
3.2 Fältmätning av bränsleförbrukning 
3.2.1 Mätrutin och försöksupplägg 
Ett stabilt högtryck var placerat över södra Sverige under vecka 37 (11–15 september) 
2006 och det beslöts att mätningarna skulle genomföras under denna vecka, om möjligt 
samtliga fyra mätomgångar. Mätningar gjordes under nätterna mellan måndag–fredag. 
Under den sista av dessa tilltog vindhastigheten men mätningarna genomfördes ändå. 
Denna data kasserades senare och ersattes av data från natten mellan följande söndag–
måndag (17–18 september). 
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Vid de fyra mättillfällena som senare presenteras följdes samma procedur: 

22–22:30  Däcken pumpades till önskat tryck efter att mätbilen stått i tempererat 
garage minst 18 timmar, klockan i datorn till mätinstrumenten korrige-
rades till rätt tid och samplingsfrekvensen sattes till 5 Hz 

22:45 Avfärd från VTI, bil inklusive däck varmkördes längs en 72 km lång 
landsvägssträcka. Tidsåtgång för detta varierade mellan 63–68 min. 
Medelhastigheten var således cirka 65 km/h  

23:45-24 Stolpar (start-stopp i vardera riktning) i början och slutet av den cirka 
645 m långa mätsträckan markerades med reflexer 

0:00 Mätbilen fulltankades med medhavd bensin av samma kvalitet, överbliven 
mängd lämnades utanför bilen 

0:10–2:40 Bränsleförbrukningsmätningar upprepades 26 gånger i vardera riktningen 
väster- och österut. Efter varje individuell mätning antecknades vald 
hastighet, sluttid samt eventuella möten (totalt 2 möten under samtliga 
mätningar). 

Som tidigare nämnts upptäcktes att mätsträckans längd varierade systematiskt enligt 
mätinstrumenten ombord som funktion av ringtryck. Om beräkningarna av bränsle-
förbrukning (volym per sträckenhet) skulle baseras på den längd mätbilens instrument 
angav skulle ett systematiskt fel introduceras i datan. Därför valdes den konstanta 
sträckan uppmätt med mäthjul.  

Tidsåtgången för att köra från start- till slutpunkt markerades i dataserien genom 
manuell knapptryckning. Även här introduceras ett fel eftersom föraren kan antas trycka 
på knappen vid olika tillfällen. Detta fel är dock att föredra eftersom det inte är syste-
matiskt som funktion av ringtryck. Dessutom hade en rutin för manuell markering i 
dataserien inarbetats. Ett alternativ som beaktades var att upprätta automatisk start-
/stoppinstrumentering, men genomfördes inte pga. tidsbrist. 

Att mätsträckans längd (uppmätt av bilens instrument) är en funktion av ringtryck 
innebär också att mätbilens uppvisade hastighet beror på ringtryck. Eftersom bilen 
framfördes efter den hastighet datorn ombord visade skulle detta potentiellt resultera i 
olika bränsleförbrukningar som enbart beror på fel hastighetsvisning. 

För att undkomma detta problem gjordes mätningarna i två hastigheter efter datorns 
angivelse: 80 respektive 90 km/h. I själva verket var den verkliga hastigheterna inte 80 
och 90 km/h, utan varierade kring dessa värden beroende på varierande ringtryck. 
Genom att beräkna bränsleförbrukningen för ”verkliga hastigheter”, dvs. den tid det tog 
att förflytta sig den uppmätta mätsträckans längd, kunde bränsleförbrukningen inter-
poleras till 85 km/h. För denna interpolation krävs att en uppsättning mätningar i 80 
respektive 90 km/h paras ihop. Mätschemat utformades därför enligt följande: först 
mättes i 90 km/h västerut (V 1), efter vändning 90 km/h österut (Ö 2). Därefter 
upprepades denna cykel i 80 km/h (V 2, Ö 2), sedan återigen i 90 km/h (V 3, Ö 3) osv. 
(tabell 3).  
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Tabell 3  Mätschema för vardera riktning (öst/väst) samt hur parbildning av mätning i 
80 respektive 90 km/h gjorts. Totalt 52 mätningar per natt i båda riktningarna gav 26 
par i vardera riktningen. Bränsleförbrukningen för 80 respektive 90 km/h interpolera-
des till 85 km/h. 

Riktning 
väst, # 

Hastighet 
(km/h) 

Par för 
interpolering 

Riktning öst 
# 

Hastighet 
(km/h) 

Par för 
interpolering 

V 1 90 Ö 1 90 

V 2 80 
1 

Ö 2 80 
2 

V… … … Ö… … … 

V… … … Ö… … … 

V 25 90 Ö 25 90 

V 26 
25 26 

80 80 Ö 26 

De fyra nätterna med mätningar följde denna ordning av ringtryck; REK, REK-15 %, 
REK-15 %, REK. Under samtliga mätningar framfördes mätbilen på högsta växeln. 

Under varje enskild mätning registrerade mätbilens instrument följande parametrar med 
samplingsfrekvensen 5 Hz: 

• Tid sedan mätningens början (ackumulerat) 

• Sträcka sedan mätningens början  (ackumulerat) 

• Hastighet 

• Motorvarv 

• Bränsleförbrukning sedan mätningens början (ackumulerat) 

• Bensintemperatur 

• Temperatur för omgivningsluft, katalysator, kylvatten, olja.  

Av dessa användes de under den sista punkten enbart för kontroll av instrumentens 
funktion. Bränslemätaren kalibrerades i maj 2006 av Sveriges Tekniska Forsknings-
institut (SP). 

 
3.2.2 Beräkningar och statistisk analys 
Att beräkna den exakta bränsleförbrukningen kräver också korrigering av åtgången 
bränslevolym. Mätinstrumenten anger förbrukad volym (ml) sedan mätningen på-
börjades. Energiinnehållet i en viss volym bränsle, i detta fall 85-oktanig bensin, är 
densitetsberoende, vilket är en funktion av temperatur. Istället för volym räknades 
bränsleförbrukning om till massa per längdenhet vid en bensintemperatur på 20°C. 

Med bränsleförbrukning omvandlat till g beräknades sedan åtgång per sträckenhet, g/m. 
Sträckan som användes var den som uppmättes med mäthjul för att undkomma de syste-
matiska fel som beskrivits ovan. För varje par av bränsleförbrukningsmätningar i 80 
respektive 90 km/h (ex. V 1, V 2; se tabell 3) interpolerades förbrukningen till 85 km/h, 
både i västlig och östlig riktning.   

Nästa steg bestod i att avgöra om mättillfällena var jämförbara. För att göra detta 
användes multipelregression med dummyfaktorer. Med dummyfaktorer menas här att 
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faktorer som inte är numerära ändå ges ett värde för att kunna urskilja om dessa faktorer 
har inverkan på bränsleförbrukning. Följande fall exemplifierar metoden. 

Resultatet av ett par mätningar (80 respektive 90 km/h i samma riktning; interpolation 
till 85 km/h) längs mätsträckan ger bränsleförbrukning i g/m. Ringtryck (REK eller 
REK-15 %), riktning (väst eller öst) och mätdag för respektive ringtryck (1 eller 2) kan 
antas påverka resultatet. Ytterligare en faktor, produkten av mätdag och ringtryck, 
medtogs för att möjliggöra upptäckt av samvariation mellan de två. Vad gäller mätdag 
medger metoden en möjlighet att verifiera om de två mätdagarna för varje ringtryck 
påverkar jämförelsen. Sålunda gavs respektive ringtryck, färdriktning och mätdag 
värdet 0 respektive 1. Multipelregression med bränsleförbrukning (g/m) som beroende 
faktor ger då vilken eller vilka av de oberoende faktorerna som är signifikanta (P=0,05). 
Metoden ger också ett konfidensintervall där de verkliga skillnaderna ligger inom. En 
multipelregression gjordes för samtliga data, dvs. datan delades inte in efter färdrikt-
ning.   

Förutom multipelregression gjordes även ett T-test. Även denna metod möjliggör att 
utröna om skillnaderna mellan REK och REK-15 % är signifikanta. Skillnaden mellan 
multipelregression och T-test i detta sammanhang är att den förra ger insyn om vilka 
faktorer som påverkar förbrukning och när det är klarlagt kan T-test ytterligare påvisa 
skillnader mellan olika ringtryck. Tre T-test gjordes; ett där resultat från enbart västliga 
mätfärder medtogs, ett där resultat från enbart östliga mätfärder medtogs och ett där 
genomsnittet av de beräknade bränsleförbrukningarna i 85 km/h för båda riktningarna 
inkluderades.  

 
3.3 Fältmätning av precision av bensinstationers luftpumpar 
I sammanhanget är det viktigt att även bilister har möjlighet att avgöra vad som är rätt 
tryck, dvs. om pumpanordningar vid bensinstationer är rättvisande eller inte. Detta 
undersöktes genom kontrollmätning av luftpumpar på ett antal bensinstationer med 
avseende på exakthet i jämförelse med en referensmanometer. Manometern som an-
vändes vid försöken var densamma som beskrevs i tidigare kapitel. Denna var kalibre-
rad av Bodycote/Metech i Linköping före mätningarna utfördes. Mätosäkerheten 
fastställdes till ±1 kPa. 

För att få undersökningen att omfatta bensinstationer med geografisk spridning utsågs 
sträckan Linköping–Borås (210 km), en sträcka som dessutom är tungt trafikerad. I nära 
anslutning till denna vägsträcka utsågs 31 stationer. I de större orterna Linköping, 
Jönköping och Borås undersöktes också stationer inne i samhällena. Gemensamt för 
samtliga stationer var att de var bemannade. Samtliga 31 stationerna tillhörde OKQ8, 
Preem, Shell eller Statoil, med ett undantag (Bilia/Volvo). I de fall flera pumpar fanns 
tillgängliga på samma station undersöktes samtliga. Sammanlagt undersöktes 40 
pumpar. Skillnad mellan vilken typ av pump som undersöktes gjordes i kategorierna 
”hinkpumpar” (portabel; innehåller trycktank och mätklocka) eller ”kompressorslang” 
(slang kopplad till kompressor med mätklocka vid munstycket). 

Vid undersökningarna medtogs ett däck som placerades i fordonets framsäte. Kupéns 
och därmed provdäckets temperatur ansågs vara så nära konstant som metoden medgav.  

Innan mätning vid varje station sattes däckets tryck till 150 kPa. Till däcket kopplades 
referensmanometern och påfyllning av däcket med bensinstationernas pumpar skedde 
genom densamma. Referensmanometern ger då ett värde på däckets lufttryck som kan 
jämföras med det värde som aktuell luftpump anger (figur 2). Samtliga undersökta 
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luftpumpar hade tryckangivelse i antingen bar eller kPa. För att efterlikna verklighets-
trogna förhållanden undersöktes mätnoggrannheten vid tre tryck; 190, 220 samt 
250 kPa. Däcket pumpades till dessa tryck enligt pumpens mätklocka och samtidigt 
avlästes värdet på referens-manometern. Stor vikt lades vid att kopplingarna slöt tätt. 
Efter att önskat tryck uppnåtts enligt respektive bensinstations mätare avlästes omedel-
bart referens-manometerns mätare och antecknades. Efter varje mätning sänktes trycket 
åter till 150 kPa.  

 

 

Provdäck              Referens-       Luftpump 
            manometer   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Schematiskt kopplingsschema för test av luftpumpars precision. 
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4 Resultat 
4.1 Mätning av bränsleförbrukning med olika ringtryck 
4.1.1 Resultat av fältmätningarna 
Medelvärden av temperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning för de 
fyra nätterna då mätningar gjordes presenteras i tabell 4. Samtliga nätter var totalt vind-
stilla under de timmar mätningar gjordes, därför registrerades endast i undantagsfall 
vindhastighet och -riktning. 

Då mätningarna gjordes nattetid sjönk temperaturen successivt. Temperaturavtagandet 
mellan 0:00–3 var 0,6–0,8°C/h. De fyra olika nätterna skiljde sig något i temperatur 
med en ökande trend. Medeltemperaturen för de nätter då mätningar med REK respek-
tive REK-15 % gjordes är lika hög. 

Tabell 4  Klimatdata för fältmätningarna i form av medelvärden under tre timmar 
(0:00–3) för respektive mättillfälle. 

Temperatur 
(°C) 

Relativ luftfukt. 
(%) 

Vindhastighet  
(m/s) 

Vindriktning (°) Datum/ringtryck 

2006-09-11/12    
(REK)

9,1 94,1 0,0 – 

2006-09-12/13     
(REK -15 %) 10,1 92,3 0,01 – 

2006-09-13/14     
(REK -15 %) 10,3 94,8 0,0 – 

2006-09-17/18    
(REK) 11,7 96,8 0,0 – 

I figur 3 presenteras resultaten av bränslemätningarna efter att de interpolerades till 
85 km/h. Datan är uppdelad i de mätningar som gjordes västerut och österut samt medel 
av de två riktningarna.  

De mätningar som gjordes i västlig riktning visar betydligt högre förbrukning än de 
östliga. Detta beror på det svaga uppförslut som färd i riktning västerut innebär. I båda 
riktningarna kan det också utläsas att bränsleförbrukningen är lägre med rekommenderat 
ringtryck i jämförelse med det lägre ringtrycket.  
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Figur 3  Resultat av bränsleförbrukningsmätningarna interpolerade till 85 km/h (N=26 
för varje riktning och ringtryck). Boxarna representerar övre och lägre kvartilerna och 
den horisontella linjen medianen. Whiskers visar min- och maxvärden inklusive extrem-
värden. Förbrukning angivet som g/m (vänstra y-axeln) samt l/mil (högra y-axeln), 
båda korrigerade till en bensintemperatur på 20°C. 

 
4.1.2 Resultat av multipelregression och T-test 
Resultaten av multipelregressionen visade att av de totalt fyra faktorerna (ringtryck, 
riktning, mätdag, ringtryck×mätdag) var två inte signifikanta på 5 %-nivån (P=0,05). 
Dessa var mätdag (P=0,34) och produkten av mätdag och ringtryck (P=0,76). Av detta 
kan man slå fast att skillnaderna i yttre omständigheter (t.ex. vind, temperatur) mellan 
mätdagarna inte påverkade skillnader i bränsleförbrukning. Inte heller förekom sam-
variation mellan mätdag och ringtryck. 

Analysen visade dock att både riktning och ringtryck signifikant påverkar bränsleför-
brukning. Den svaga sluttningen mot öster kan därför sägas ge lägre förbrukning vilket 
även framkom i figur 3. Huvudfrågan om ringtryckets betydelse kom också närmare sitt 
svar; regressionskoefficienten är -0,00157 vilket innebär att bränsleförbrukning minskar 
med 0,00157 g/m när ringtrycket ökar från REK-15 % till REK. Omräknat till mer 
gängse terminologi blir det cirka 0,020 l/mil. Analysen visar också att konfidensinter-
vallet (95 %) är 0,012 l/mil.  

Enkelt uttryckt visar resultatet av denna analys att skillnaden i bränsleförbrukning 
mellan REK och REK-15 % är mellan 0,008–0,032 l/mil med 95 % säkerhet. Notera 
dock att ingen uppdelning i färdriktning gjorts. 
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T-test medger en mer detaljerad bild av vilka resultat som är signifikanta. Tabell 5 visar 
skillnaderna i bränsleförbrukning mellan REK och REK-15 % i västlig och östlig rikt-
ning samt medel för de båda riktningarna. 

Tabell 5  Resultat av T-test för 26 mätningar i vardera riktning (väst respektive öst). T-
värde över 2,05 indikerar signifikanta skillnader på 5 %-nivå. 

 REK V REK-15 % 
V 

REK Ö REK-15 % 
Ö 

MEDEL 
REK 

MEDEL 
REK-15 % 

Medel 
(g/m) 

0,06017 0,06179 0,05639 0,05790 0,05828 0,05985 

St. 
avvikelse 
(g/m) 

0,0026 0,0019 0,0021 0,0027 0,0017 0,0018 

2,58 T-värde 2,26 3,25 

Tabell 6 visar resultaten av genomsnittlig vinst i bränsleförbrukning som kan göras 
uppdelade på riktning; enbart mätfärder västerut respektive österut samt genomsnittlig 
förbrukning för båda riktningarna. T-testet visade att alla skillnader är signifikanta. Som 
sig bör är det genomsnittliga värdet samma som ovan med multipelregression, cirka 
0,02 l/mil. Bränslevinsten med att köra på rekommenderat tryck är något större i svagt 
uppförslut (västerut) i jämförelse med nedförslut (österut). 

Tabell 6 Resultat av mätningarna uppdelade på riktning (västerut och österut) samt 
genomsnittlig besparing i bränsle då ringtryck höjs från REK-15 % till REK. Samtliga 
resultat är signifikanta på 5 % nivå. 

 Minskning av 
bränsleförbrukning vid 
ringtrycksökning 
(REK-15 % → REK) 
(%) 

Minskning av 
bränsleförbrukning 
vid ringtryckshöjning 
(REK-15 % → REK) 
(l/mil) 

Minskning av 
bränsleförbrukning 
vid årlig körsträcka 
1 500 mil 

Genomsnitt (väst 
och öst) 

2,69 % 0,0207 l/mil 

Endast väst 2,69 % 0,0214 l/mil ~ 31 liter bränsle 

2,69 % 0,0200 l/mil Endast öst 

Resultaten av analyserna är samstämmiga. Att hålla rekommenderat ringtryck ger 
bränslebesparing på cirka 2,7 % i jämförelse med 15 % lägre ringtryck. I fallet med 
bilen som använts i denna studie skulle en årlig körsträcka på 1 500 mil ge en besparing 
på cirka 31 liter bränsle med de förutsättningar som beskrivits.  

 
4.2 Kontroll av precision av bensinstationers luftpumpar 
Av de 31 servicestationer som kontrollerades mellan Linköping och Borås hade 22 
enbart hinkpumpar, 7 enbart kompressorslang och 1 både hinkpump och kompressor-
slang. Ytterligare tre servicestationer besöktes där pumpanordningarna inte fungerade 
alls. Dessa behandlas inte vidare. Resultaten av kontrollmätningarna visas i figur 4 
indelat i kategorierna hinkpumpar och kompressorslang. 
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Figur 4  Jämförelse av angivet ringtryck vid 190, 220, 250 hPa och verkligt ringtryck 
för hinkpumpar (N=32) respektive kompressorslangar (N=8). Boxarna representerar 
övre och lägre kvartilerna och den horisontella linjen medianen. Whiskers visar min- 
och maxvärden inklusive extremvärden. 

Några karakteristiska egenskaper går att urskilja. Det första är att hinkpumparna ger 
ringtryck som är relativt väl samlade med enstaka undantag. Medianvärdet är något 
lägre än de inställda trycken 190, 220 och 250 kPa vilket innebär att huvuddelen av 
pumparna visar för högt ringtryck, dvs. däcken har lägre ringtryck än vad pumpens 
mätare ger sken av. Det är dock genomgående små skillnader (<2 kPa) och kan anses 
ligga inom metodens felmarginal. Överlag är alltså hinkpumparna mycket rättvisande.  

Detta står i kontrast till kompressorslangarna som uppvisar stor spridning. Denna data-
series median ligger betydligt högre än för hinkpumparna. Skillnaden mellan angivet 
och verkligt ringtryck uppgår till ~15 kPa.  

Ur bränsleförbrukningsperspektiv är resultaten intressanta. Med tanke på att bränsleför-
brukning ökar vid 15 % lägre lufttryck än rekommenderat är detta avgörande för om rätt 
val av ringtryck kan göras. Risk att gå miste om bränsleförbrukningsvinster finns om 
pumpar visar för högt tryck i relation till det verkliga ringtrycket. Frågan är därför hur 
vanligt förekommande denna typ av felvisning är och om den kan nå 15 %. 

Resultat rörande hinkpumpar visar att en övervägande del, om än med knapp marginal, 
anger för högt tryck i relation till verkligt ringtryck. Huvuddelen av kompressorslangar 
å andra sidan tenderar att ange ett lågt värde, dvs. det verkliga ringtrycket är högre än 
vad angivet tryck på dessa pumpar ger sken av. Precisionen är dock väsentligt sämre på 
dessa kompressorslangar. Tabell 7 sammanfattar resultaten av samtliga pumpars 
precision.  
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Tabell 7  Sammanfattning av pumpkontroll vid 31 bensinstationer med avseende på 
deras precision. Pumpar som visar för högt värde i relation till verkligt ringtryck 
riskerar leda till förhöjd bränsleförbrukning. 

 Hinkpump  Kompressorslang 

Angivet ringtryck (kPa) 190 220 250  190 220 250 

N 32 32 32  8 8 8 

Verkligt ringtryck, median             
(kPa) 188 218,5 248  204,5 235 265 

Verkligt ringtryck, medel               
(kPa) 188 218 247  203 236 269 

Standardavvikelse 5,1 5,1 5,3  29,6 27,3 30,2 

Andel av pumpar som visar 
felaktigt högt ringtryck, negativt 
i bränslesynpunkt (>2,5 %) (%) 

15,6 18,8 12,5  37,5 25 25 

Andel av pumpar som visar 
felaktigt högt ringtryck, negativt 
i bränslesynpunkt (>5 %) (%) 

3,1 3,1 3,1  25 25 12,5 

Andel av pumpar som visar 
felaktigt lågt ringtryck, positivt i 
bränslesynpunkt (>5 %) (%) 

0  0  3,1  50 50 50 

Även om resultaten bygger på ett begränsat dataunderlag (undersökning av 40 pumpar) 
står det klart att särskilt hinkpumparna har relativt god precision. Medelexemplaret av 
denna pumptyp visar ett tryck som ligger 2–3 kPa över det verkliga trycket vilket måste 
anses vara ett gott resultat. De undersökta kompressorslangarna däremot har inte alls 
samma goda precision.  

Tabell 7 visar också en annan viktig detalj, nämligen att relativt få av hinkpumparna 
visar ett felaktigt högt ringtryck vilket skulle kunna påverka bränsleförbrukningen. 
Storleken på felet är dock relativt litet; mellan 13–19 % av hinkpumparna, beroende på 
vilket ringtryck som väljs, visar ett fel som är större än 2,5 %. Ett kriterium på >5 % fel 
reducerar datamängden till cirka 3 %. Ingen av hinkpumparna uppvisade fel som var 
större än 15 %, vare sig för högt eller för lågt.  

När det gäller kompressorslangarna är samtliga fel större än 2,5 %, och 13–25 % av 
denna grupp visar ett ringtryck större än >5 %. Det finns alltså en mycket större risk att 
fylla däcken med för lite luft om kompressorslang används. Två av de undersökta 
kompressorslangarna visade fel som var större än 15 %, men då visade de för lågt vilket 
i detta sammanhang är positivt för bränsleförbrukningen. Få data för denna pumptyp 
hindrar vidare analys, men ger ändå en hänvisning till felens storleksklass. 
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Denna del av studien visar alltså att det förekommer pumpar vid servicestationer som 
visar ett för högt ringtryck i relation till det egentliga ringtrycket. Denna missvisning, 
som potentiellt kan leda till en ofrivilligt förhöjd bensinförbrukning, är dock i de flesta 
fall liten. Endast ett fåtal hinkpumpar, som är de vanligast förekommande, visar ett fel 
större än 5 % vilket skall ses i relation till de relativt små effekter på bensinförbrukning, 
cirka 2,7 %, som 15 % förändring i ringtryck kan ge upphov till.  
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5 Diskussion  
5.1 Bränsleförbrukningsmätningar 
Denna studie är en av få som utförligt beskriver hur bränsleförbrukningsmätningar kan 
utföras. Skillnad i förbrukning mellan rekommenderat ringtryck (REK) och 15 % under 
rekommenderat ringtryck (REK-15 %) visades uppgå till cirka 2,7 %. Om mätbilen 
skulle framföras på det sätt som beskrivs kan en besparing på cirka 31 liter bränsle per 
år uppnås vid en årlig körsträcka på 1 500 mil. 

Metoden som beskrivs i denna rapport påvisar svårigheterna att upptäcka skillnader i 
bränsleförbrukning under korta mätsträckor. De korta sträckorna är dock nödvändiga för 
att kunna negligera effekter av väderparametrar och möten med andra fordon.  

Resultatet får anses vara nära de uppgifter som publicerats av bl.a. Bilprovningen 
(2002), Däckinfo (2006) och Gröna bilister (2006). Samtliga uppger att en sänkning av 
ringtrycket med 20 % ger en ökning i bränsleförbrukning på 3 %. Översätts detta resul-
tat till en sänkning av ringtrycket med 15 % som använts i denna studie blir ökningen i 
bränsleförbrukning cirka 2,3 %, vilket är relativt nära de 2,7 % som är resultatet från 
denna rapport. 

Vissa källor (SR, 2006; Däckinfo, 2006) har valt att ange besparingar i monetära termer, 
dvs. hur mycket en bilist sparar på ett år. Intervallet som angivelserna spänner är 
400–525 SEK. Med bensinpriset i november 2006 (SPI, 2007) på 10,62 SEK/l innebär 
det en besparing på 38–49 liter per år i relation till de 31 liter som kan besparas enligt 
denna studie. Denna typ av angivelse är givetvis beroende på både bensinpris och en-
skilda bilars bränsleförbrukning och därmed mindre lämpliga. 

Även om resultaten av bränsleförbrukningsmätningarna överensstämmer någorlunda 
med uppgifter på hemsidor finns det många faktorer som begränsar giltigheten. Det i 
särklass viktigaste är att mätningarna gjordes under kontrollerade omständigheter. 
Exempelvis påverkade väder och vind minimalt; vid alla mätningar var det stiltje och 
liten variation i övriga klimatologiska parametrar. Hur ofta sådana förutsättningar råder 
under verkliga körförhållanden kan diskuteras. Likaså undveks mötande trafik vilket 
inte är troliga förhållanden i typiska trafiksituationer. Även vägbeläggningen var jämn. 
Vägojämnheter, yttextur och vatten/snö på beläggningen påverkar bränsleförbrukning 
(Hammarström, 2001; Scheibe, 2002; Bendtsen, 2004); huruvida den påvisade skillna-
den mellan REK och REK-15 % finns kvar när dessa faktorer introduceras är osäkert. 
Mätsträckans topografi, som gett mätresultat i både ned- och uppförslut, har dock visat 
att skillnaden mellan REK och REK-15 % är ungefär lika stor oberoende av lutning.  

En fråga som utkristalliseras blir alltså hur stora skillnaderna mellan REK och 
REK-15 % hade varit under slumpmässiga trafikförhållanden med mötande trafik, olika 
vindriktningar, vägbeläggningar med varierande grad av underhåll, bränsle av olika 
kvalitet och olika mycket last i fordonet mellan olika tidpunkter. Resultaten hade då 
förmodligen sett annorlunda ut vilket exemplifierades av pilotförsöken. Vid dessa 
undersökningar upptäcktes inga signifikanta skillnader i bränsleförbrukning mellan 
ringtrycken. Möjligheten finns därför att resultatet överskattar den faktiska effekten av 
rätt ringtryck i verkliga trafiksituationer. Det kan dock sägas att med rätt ringtryck finns 
åtminstone möjligheter att uppnå den lägsta möjliga förbrukningen under rådande 
förhållanden.  

Vidare skall det påpekas att resultaten gäller för en bil (Volvo 940) med den beskrivna 
konfigurationen. Tjänstevikten är relativt hög (1 430 kg). Ju högre fordonsvikten är, 
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desto större andel utgör rullmotståndet av det totala motståndet mot framdrivning. 
Fordonen i den svenska bilparken har vuxit under de senaste 15 åren och särskilt har 
personbilar med tjänstevikt över 1 400 kg ökat dramatiskt sedan 1990 (Vägverket, 
2004).  

Resultaten påverkas också av däcktemperatur och i förlängningen yttertemperatur. 
Undersökningen gjordes med varma däck som kan förmodas ha nått ”steady-state”-
temperatur i enlighet med Warholic (1982). Denna temperatur infinner sig efter cirka 
40 minuters körning och resultaten som här redovisas speglar därför längre körsträckor. 
Vid kortare sträckor är däcken kalla och påverkar rullmotståndet mer än varma däck. 
Lågt ringtryck påverkar därför bränsleförbrukningen mer negativt vid korta körningar 
än vid landsvägskörning (Warholic, 1982), särskilt eftersom en temperatursänkning på 
10°C ger samma höjning av rullmotståndet som en sänkning av ringtrycket med 15 % 
(LaClair, 2005).  

 
5.2 Undersökning av luftpumpar 
Denna del av undersökningen visade att de luftpumpar som är tillgängliga för privat-
bilister på bensinstationer har god precision, om de är hinkpumpar. Denna typ av pump 
visade bara i undantagsfall för högt tryck i relation till det verkliga ringtrycket. Det är 
positivt eftersom pumparnas mätnoggrannhet ger bilister möjlighet att pumpa till 
korrekt ringtryck.  

Kompressorslangar har väsentligt sämre precision, men de visar för lågt snarare än för 
högt. Även om mätnoggrannheten är sämre är det bättre att de visar för lågt än för högt 
eftersom risken att bilister fyller däcken för lite är liten. 

Enligt många onlinekällor kör en stor del av bilisterna med för lågt ringtryck. Vägverket 
(2006b) anger att 60 % av 9 000 undersökta bilister kör med för lågt ringtryck. Resul-
taten av denna undersökning antyder att luftpumparna inte kan klandras för detta.  

 
5.3 Förslag till vidare studier 
Även om det kan fastställas att olika ringtryck ger upphov till skillnader i bränsleför-
brukning finns fortfarande en del frågetecken. Ett av dessa är hur funktionen mellan 
ringtryck och bränsleförbrukning ser ut. I denna studie har endast skillnaden mellan två 
ringtryck undersökts. Undersökning av flera ringtryck, både under och över rekommen-
derat, skulle klargöra om funktionen är linjär eller inte. I detta fall har vinsten av att 
hålla rekommenderat ringtryck fastslagits. Om ringtryck över det rekommenderade kan 
ge en motsvarande minskning i bränsleförbrukning är då intressant.  

Metoden som här beskrivits är också användbar för andra syften. Skillnader i bränsle-
förbrukning mellan olika däcktyper (dubbdäck, friktionsdäck, sommardäck) förekom-
mer endast sporadiskt i litteraturen (Carlsson et al., 1995; Lenner, 1998; Gustafsson et 
al., 2006). Metoden skulle då med kunna bidra med uppgifter om vad en övergång till 
större andel friktionsdäck skulle innebära för bränsleförbrukning vintertid på en 
nationell skala. En annan frågeställning är om de skillnader i bränsleförbrukning mellan 
olika däcktryck som rapporteras här kan överföras till andra däcktyper. 
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6 Slutsatser 
• Metoden som utvecklats i denna studie har visat ge statistsikt signifikanta 

resultat av relativt små skillnader i bränsleförbrukning. Metoden kan därför 
antas fungera väl även för andra syften, t.ex. att undersöka skillnad i bränsle-
förbrukning mellan olika däcktyper.  

• Metoden visade att ideala förhållanden (stiltje, inga möten, kontrollerade 
fordonsegenskaper såsom hastighet) krävs för att synliggöra skillnaderna i 
bränsleförbrukning mellan olika ringtryck. De fysikaliska förutsättningarna för 
bränslebesparing är dock alltid närvarande vid rätt ringtryck.  

• Skillnaden mellan rekommenderat ringtryck och ett ringtryck som sänks med 
15 % medför en förändring i bränsleförbrukning på 2,7 %. Detta resultat gäller i 
första hand för den bil som använts i undersökningen (Volvo 940) som framförs 
i konstant hastighet (85 km/h). 

• Resultatet av denna studie stämmer relativt bra överens med uppgifter som 
diverse hemsidor uppger när det gäller vilka bränslebesparingar som kan göras 
av att hålla rätt ringtryck. Den vanligaste förkommande uppgiften är att bränsle-
förbrukningen ökar med 2,3 % då ringtrycket sänks till 15 % under rekommen-
derat tryck. 

• De undersökta luftpumparnas precision varierar beroende på typ. Resultat från 
ett urval av 31 bensinstationer visade att särskilt hinkpumpar har hög precision. 
Kompressorslangar uppvisar väsentligt större spridning och visar både för högt 
och för lågt ringtryck.  

• Av de undersökta hinkpumparna visar endast ett fåtal för högt tryck i relation till 
det verkliga ringtrycket. Endast enstaka hinkpumpar visade ett ringtryck som var 
5 % högre än det verkliga ringtrycket. Risken för bilister att fylla däcken för lite, 
och därmed gå miste om bevisade bränslebesparingar, är därmed liten eftersom 
denna typ är den vanligast förekommande.  
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