
Staffan Möller 

Göran Gabrielsson

Miljöplogen, Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45  
Test av egenskaper hos tre nya plogtyper

VTI rapport 661
Utgivningsår 2010

www.vti.se/publikationer





 Utgivare: Publikation: 

VTI rapport 661 

  

Utgivningsår: 

2010 

Projektnummer: 

80700 

Dnr: 

2008/0120-28 

   581 95 Linköping Projektnamn: 
Miljöplogen – väglagsuppföljning 

Författare: Uppdragsgivare: 
Staffan Möller och Göran Gabrielsson Vägverket 

Titel: 
Miljöplogen, Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45 – test av egenskaper hos tre nya plogtyper 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord: 

I början av 2008 startade användningen av den nyutvecklade Miljöplogen i ordinarie arbete på allmän 
väg. Den estniska Meirenplogen MSP 4603 visades på utställningen i samband med Nordicway 2009. 
Efter utställningen provades plogen på allmän väg med början under februari 2009. Plogen testades först 
på vägar av fjällvägskaraktär inom driftområde Sveg och flyttades sedan till driftområde Lit för att testas 
på saltvägnätet.  

I slutet av 2008 beslutades att också särskilda tester på testbana och på närliggande allmänna vägar skulle 
genomföras med Miljöplogen under februari 2009. Vid månadsskiftet mars/april 2009 testades även 
Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45 på samma sätt.  

Syftet med projektet var att genomföra tester av renplogningsförmåga, skärförmåga (endast Meiren-
plogen), kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö, bullernivå utanför plogbilen och inne i lastbilshytten, 
bränsleförbrukning och slitage på stålskär samt att analysera och dokumentera testresultaten. Även 
förarnas synpunkter på användning av plogarna skulle kartläggas och redovisas.  

Nyckelord: 

Plogtester, nya snöplogar 
ISSN: Språk: Antal sidor: 

0347-6030 Svenska 76 + 1 bilaga 

 



Publisher: 

 

Publication: 

VTI rapport 661 

 

Published: 

2010 

Project code: 

80700 

Dnr: 

2008/0120-28 

SE-581 95 Linköping  Sweden Project: 
The environmental snowplough. Follow up of 
road conditions 

Author: Sponsor: 
Staffan Möller and Göran Gabrielsson Swedish Road Administration 

Title: 
The Miljöplogen snowplough, the Meirenplogen snowplough, and the Mähler side plough S 45. Test of 
characteristics of three new snowploughs 

Abstract (background, aim, method, result) max 200 words: 

The use of the newly developed Miljöplogen snowplough began on the public road network at the start 
of 2008. The Estonian Meirenplogen MSP 4603 snowplough was shown at the Nordicway 2009 
exhibition and subsequently tested on Swedish public roads at the beginning of February 2009. The 
plough was first tested on mountain roads in the Sveg area of Sweden. It was then transferred to the Lit 
area and tested on the salted road network. 

In late 2008 it was decided to evaluate the performance of the Miljöplogen on a test track. Further testing 
on nearby public roads would be carried out during February 2009. Similar testing, in March and April 
2009, was carried out for the Meirenplogen MSP 4603 and the Mähler side plough S 45.  

The aim of the project was to investigate ploughing effectiveness, cutting ability (Meirenplogen only), 
throw height and distance of ploughed snow, noise (outside and inside the vehicle cabin), fuel consump-
tion, wear of the steel cutting edge, and also to analyse and document test results. In addition, drivers' 
views on the use of the ploughs would be identified and reported. 

Keywords: 
New snowploughs, test 
ISSN: Language: No. of pages: 

0347-6030 Swedish 76 + 1 Appendix 

 



VTI rapport 661 
Omslag: Staffan Möller, VTI, och VTI/Hejdlösa bilder 

Förord 
I början av 2008 startade användningen av den nyutvecklade Miljöplogen i ordinarie 
arbete på allmän väg. Den estniska Meirenplogen MSP 4603 visades på utställningen i 
samband med Nordicway 2009. Efter utställningen provades plogen på allmän väg med 
början under februari 2009. Plogen testades först på vägar av fjällvägskaraktär inom 
driftområde Sveg och flyttades sedan till driftområde Lit för att testas på saltvägnätet.  

I slutet av 2008 beslutades att också särskilda tester på testbana och på närliggande all-
männa vägar skulle genomföras med Miljöplogen under februari 2009. Vid månads-
skiftet mars/april 2009 testades även Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45 på samma 
sätt.  

Under några intensiva veckor testades ett flertal av plogarnas egenskaper på en nyasfal-
terad landningsbana på flygfältet Hedlanda, inte långt från Vemdalen, och på allmänna 
vägar nära Hedlanda och Östersund i Jämtlands län.  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till plogbilsförarna Hans Haglund, Emtbjörks 
AB, Hagfors, underentreprenör i driftområde Bergslagen, Fredrik Kallin, Vemdalens 
Åkeri och Tord Olofsson, VEMHUS, underentreprenörer i driftområde Sveg, samt 
Magnus Andreasson, EAG Entreprenad AB, Brunflo, underentreprenör i driftområde 
Lit, och Jan Aweson, NOSEWA.  

Utan deras vilja att ställa upp i alla lägen, inte minst när vi råkade ut för problem, hade 
dessa tester inte varit möjliga att klara av på den korta tid som stod till buds.  

Stort tack också till Per-Einar Kallin, ägare till Vemdalens åkeri, som ställde resurser till 
förfogande och även testade Meirenplogen på väg samt till Curt Sjöberg, Vägverket, 
och Hans Sarsten, NCC, som bidragit med underlag till uppskattning av kostnadsänd-
ring vid införande av Miljöplogen.  

Vi vill också tacka Branschgruppens medlemmar, med ordförande Pontus Gruhs från 
Vägverket i spetsen, för deras deltagande i och entusiasm för projektet.  

 

Linköping och Svenstavik mars 2010 

 

Staffan Möller Göran Gabrielsson 

Projektledare VTI Projektledare GABBÉAB 
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Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium har genomförts den 29 januari 2010 där Jan Ölander, 
Vägverket, var lektör. Staffan Möller har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 
den 16 februari 2010. Projektledarens närmaste chef, forskningschef Anita Ihs har 
därefter granskat och godkänt publikationen för publicering den 22 mars 2010.  
 
 

 
Quality review 
Review seminar was carried out on January 29, 2010 where Jan Ölander, Swedish Road 
Administration, reviewed and commented on the report. Staffan Möller has made 
alterations to the final manuscript of the report. The research director of the project 
manager Anita Ihs examined and approved the report for publication on March 22, 
2010. 
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Miljöplogen, Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45 – test av egenskaper hos tre 
nya plogtyper 

av Staffan Möller och Göran Gabrielsson∗ 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
I början av 2008 startade användningen av den nyutvecklade Miljöplogen i ordinarie 
arbete på allmän väg. Den estniska Meirenplogen MSP 4603 visades på utställningen i 
samband med Nordicway 2009. Efter utställningen provades plogen på allmän väg med 
början under februari 2009. Plogen testades först på vägar av fjällvägskaraktär inom 
driftområde Sveg och flyttades sedan till driftområde Lit för att testas på saltvägnätet.  

I slutet av 2008 beslutades att också särskilda tester på testbana och på närliggande all-
männa vägar skulle genomföras med Miljöplogen under februari 2009. Vid månads-
skiftet mars/april 2009 testades även Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45 på samma 
sätt.  

Syftet med projektet var att genomföra tester av renplogningsförmåga, skärförmåga 
(endast Meirenplogen), kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö, bullernivå utanför 
plogbilen och inne i lastbilshytten, bränsleförbrukning och slitage på stålskär samt att 
analysera och dokumentera testresultaten. Även förarnas synpunkter på användning av 
plogarna skulle kartläggas och redovisas.  

På testbanan, som vanligen hade 5–15 cm lös snö ovanpå tjock is, var snödjupen efter 
passage av Miljöplogen ofta små, kring 0,5 cm i medeltal för de olika delarna av kör-
fältet. Det var praktiskt taget alltid lägre än referensplogens snödjup som i medeltal låg 
på strax över 1,0 cm.  

Vid plogning på allmän väg i driftområde Bergslagen i Värmland var snödjupet före 
plogning med Miljöplogen i medeltal i hjulspåren ca 0,3 cm och på övriga delar av kör-
fältet ungefär 2−3 cm. Innan plogning gjordes med referensplogen var snödjupet i me-
deltal i hjulspåren drygt 1,0 cm, i vägmitten några millimeter och mellan hjulspår och 
på körfältskant ungefär 3−5 cm. Efter plogning var det genomsnittliga snödjupet sett 
över hela körfältet 0,2 cm för Miljöplogen och 0,3 cm för referensplogen. Renplog-
ningsförmågan är således god för båda plogtyperna. Det bör framhållas att den genom-
snittliga ploghastigheten varit högre för Miljöplogen, cirka 52 km/h, än för referens-
plogen, cirka 40 km/h. 

Meirenplogens renplogningsförmåga med stålskär har mätts vid plogning på testbanan. 
Dessutom har okulära bedömningar gjorts vid plogning av allmän väg och då både när 
endast stålskär använts och när moddskäret varit aktivt. Proven visar att vid användning 
av enbart stålskär erhålls fullt godtagbar renplogning, minst likvärdig med referensplo-
gens. Vid användning av moddskäret erhålls en mycket ren vägbana även på vägar med 
längsgående spår i beläggningen och då även vid relativt höga ploghastigheter. 

                                                 
∗ GABBÉAB 
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Skärförmågan testades bara med Meirenplogens förplog. Banan preparerades genom att 
10–20 cm snö påfördes och fick ligga orörd i två dygn i kraftig kyla. Det innebar att vid 
testtillfället kunde en fullvuxen person gå på snön utan att trampa igenom. Avsikten var 
att skärtestet skulle genomföras i ploghastighet 30–40 km/h och med plogarnas vinklar i 
förhållande till lastbilen inställda på ett normalt sätt. Vid ett första försök under sådana 
förhållanden kom Meirenplogen endast cirka 20 m av teststräckan, sedan tog det stopp. 
Därefter provades referensplogen som klarade 240 m med normal plogvinkel. Den av-
sedda hastigheten kunde dock inte uppnås. Vid ändring av vinkeln på Meirenplogen, så 
att den ställdes vinkelrätt mot körriktningen, klarade Meirenplogen på ett bra sätt 180 m 
innan banan tog slut. Dock kunde inte avsedd hastighet hållas. Bedömningen är att en 
betydligt längre sträcka skulle kunna forceras om testbanans längd medgett det. 

Miljöplogen och referensplogen Svedala Arbrå 95/36 bedöms likvärdiga avseende kast-
höjd och med små skillnader avseende kastlängd vid plogning utan sidoplog. Vid plog-
ning med sidoplog visar testerna att den enhet som var utrustad med Svedala Arbrå 
förplog längdmässigt var överlägsen. 

Utan sidoplogar ger Meiren MSP 4603 förplog, både vid hastighet 50 km/h och 
70 km/h, ett mycket långt respektive högt utkast i jämförelse med referensplogen, 
Rossö 37. Meirenplogen lämpar sig väl att använda utan sidoplog på vägar som är 
≤ 7,0 m breda. 

Vid användning av Meirenplogen med moddplogen nedfälld visas i princip samma kast-
kapacitet höjdmässigt, och med marginella avvikelser längdmässigt, som motsvarande 
plog med monterad sidoplog.  

Sidoplogen S 45 med förlängning och extra utskjut är anpassad för snörika områden där 
behov och förutsättningar finns att kasta snön långt.  

Den maximala bullernivån utanför plogbilen mättes vid passage i tre hastigheter både på 
testbanan och på en närliggande allmän väg. På testbanan, som hade tjock is med fläck-
vis ett tunt lager packad snö ovanpå, uppmättes bullernivåer på mellan 84 och 90 dBA. 
Skillnaden mellan Miljöplog och referensplog var obetydlig, högst 1 dBA. Kompletter-
ande mätningar på allmän väg som hade torr barmark med obetydliga strängar av 
packad snö, gav bullernivåer på 88–98 dBA. Här uppkom betydligt större skillnader 
mellan plogarna, Miljöplogen hade i medeltal 6–7 dBA lägre buller än referensplogen.  

Bullermätningar utanför plogbilen med Meirenplogen och en referensplog gjordes på en 
allmän väg med torr barmark och grov beläggning, där stenmaterialet bestod av den 
hårda stensorten kvartsit. Mätningar gjordes med Meirenplogen dels med stålskär, dels 
med hårdmetallskär samt med referensplogen med stålskär. Mätresultaten visade höga 
bullernivåer, mellan 95 och 108 dBA. Det märktes en tydlig skillnad mellan plogalter-
nativen. Högst bullernivå alstrade Meirenplogen med stålskär, 103–108 dBA beroende 
på hastighet, därnäst Meirenplogen med hårdmetallskär, 99–103 dBA och minst buller 
avgav referensplogen med stålskär, 95–100 dBA.  

Den genomsnittliga bullernivån i lastbilshytten mättes med Miljöplogen och en refe-
rensplog i två olika hastigheter på en starkt kuperad vägslinga. Väglaget var spårslitage 
med torr barmark i hjulspåren och packad snö utanför. Bullernivåerna inne i hytten va-
rierade mellan 68 och 70 dBA. Skillnaderna mellan plogarna var liten, högst 2 dBA.  

Motsvarande mätningar med Meirenplogen med två olika typer av plogskär och en refe-
rensplog gjordes, på grund av regn under försöket, vid väglagen torr, fuktig och våt 
barmark. Slingan som kördes var den tidigare nämnda kvartsitvägen som har ett par 
kraftiga lutningar. Bullernivåerna låg på mellan 71 och 78 dBA. Sammanfattningsvis 
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innebär detta ungefär följande höjningar av bullernivån inne i lastbilshytten jämfört med 
referensplogen. Meirenplogen med stålskär: 5 dBA. Meirenplogen med hårdmetallskär: 
4,5 dBA. 

På grund av tekniska problem vid mätning av bränsleförbrukning med Miljöplogen blev 
resultaten missvisande.  

Mätning av bränsleförbrukning med Meirenplogen gjordes på den vägslinga där bul-
lermätningar i hytten gjordes. Eftersom Meirenplogens stålskär hade slitits kraftigt re-
dan efter 15 km körning vid 40 km/h måste försöket avbrytas. Då noterades att bränsle-
förbrukningen var nästan 1 l/mil, eller ungefär 20 %, högre än för referensplogen.  

På grund av tekniska problem vid mätning av slitage på stålskär för Miljöplogen blev 
resultaten inte representativa. 

Slitage på skär mättes bara med stålskär på Meirenplogen och referensplogen. Sett över 
alla skär är stålslitaget knappt 1,7 mm/km för Meirenplogen och ca 0,25 mm/km för 
referensplogen, Det innebär att Meirenplogen sliter bort ungefär 7 gånger så mycket stål 
som referensplogen. Att köra Meirenplogen med vanliga stålskär är alltså inte tänkbart. 
Här måste hårdmetallskär användas.  

En av de primära fördelarna med Miljöplogen är att det är möjligt att med gott röjnings-
resultat på vägen ploga i högre hastighet än med en konventionell plog. Den högre has-
tigheten innebär att åtgärdskostnaden per km åtgärdad väg minskar och att antalet 
kontrakterade lastbilar och inköpta/inhyrda plogar och saltspridare blir färre. Dessutom 
blir fördröjningen för trafikanterna, på grund av köbildning bakom plogbilarna, mindre. 
Ytterligare fördelar med Miljöplogen är lägre slitage på stålskär och lägre framaxeltryck 
vid transport av plogen i upplyft läge.  

De effekter som har uppskattats i pengar, vid övergång från konventionell plog till 
Miljöplogen, innebär en kostnadsminskning under en normalvinter på mellan 1,0 och 
1,1 Mkr för ett fiktivt driftområde. Eftersom driftområdets totalkostnad för vinterväg-
hållning uppgår till ca 20 Mkr under en normalvinter blir besparingen av storleksord-
ningen 5–6 %.  

Till detta kommer en samhällsekonomisk kostnadsminskning, genom mindre fördröj-
ningar för trafiken som ligger i kö bakom plogbilarna, på mellan 0,3 och 0,8 Mkr/vinter. 
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The Miljöplogen snow plough, the Meirenplogen snow plough, and the Mähler 
side plough S 45. Test of characteristics of three new snow ploughs 
by Staffan Möller and Göran Gabrielsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
The use of the newly developed Miljöplogen snowplough began on the public road 
network at the start of 2008. The Estonian Meirenplogen MSP 4603 snowplough was 
shown at the Nordicway 2009 exhibition and subsequently tested on Swedish public 
roads at the beginning of February 2009. The plough was first tested on mountain roads 
in the Sveg area of Sweden. It was then transferred to the Lit area and tested on the 
salted road network. 

In late 2008 it was decided to evaluate the performance of the Miljöplogen on a test 
track. Further testing on nearby public roads would be carried out during February 
2009. Similar testing, in March and April 2009, was carried out for the Meirenplogen 
MSP 4603 and the Mähler side plough S 45.  

The aim of the project was to investigate ploughing effectiveness, cutting ability 
(Meirenplogen only), throw height and distance of ploughed snow, noise (outside and 
inside the vehicle cabin), fuel consumption, wear of the steel cutting edge, and also to 
analyse and document test results. In addition, drivers' views on the use of the ploughs 
would be identified and reported. 

On the test track, which usually had 5–15 cm loose snow on top of thick ice, snow 
depths after a pass of the Miljöplogen were on average about 0.5 cm. It was almost 
always lower than the reference snowplough depth which had an average of just over 
1.0 cm. 

On public roads in the Bergslagen area of Värmland, snow depths before ploughing 
with the Miljöplogen were on average around 0.3 cm in the wheel tracks, and 
approximately 2–3 cm on the rest of the surface. Before ploughing with the reference 
snowplough the average snow depth in the wheel tracks was around 1.0 cm. In the 
middle of the road there was a few millimetres of snow and between the wheel tracks 
and on the road edge there was approximately 3–5 cm. After ploughing, the average 
snow depth over the whole lane was 0.2 cm for the Miljöplogen and 0.3 cm for the 
reference snowplough. Ploughing effectiveness is therefore good for both snowplough 
types. It should be noted that the average operating speed was higher for the 
Miljöplogen – 52 km/h compared to 40 km/h for the reference snowplough. 

The Meirenplogen ploughing effectiveness with steel blades was measured by 
ploughing on the test track. In addition, visual assessments were made during ploughing 
(with steel blade, and then with steel blade plus slush plough) of public roads. The tests 
showed that effectiveness was fully acceptable even when ploughing only with the steel 
blade. Effectiveness was at least equivalent to the reference snowplough standard. 
When using the slush plough, ploughing produced a very clean surface, even on roads 
with longitudinal surface grooves and at relatively high operating speeds. 
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Cutting ability was tested only with the Meirenplogen front snowplough. The test track 
surface was covered by 10–20 cm of undisturbed snow that had been left for two days 
in severe cold. The frozen surface was strong enough to support the weight of an adult 
person. The intention was that the cutting test would be conducted using a standard 
plough angle and at a speed 30–40 km/h. On the first attempt, and under such 
conditions, only about 20 m of the test track was completed successfully. In a subse-
quent test, using a reference snowplough with a standard plough angle, 240 m of the test 
track was completed successfully. However, the intended speed (30–40 km/h) could not 
be achieved. In a further test, with the angle of the Meirenplogen adjusted so that it was 
perpendicular to the direction of travel, the final 180 m of the test track was successfully 
completed. Again, the intended speed (30–40 km/h) could not be achieved. However, 
the conclusion is that a greater distance could have been achieved if the test track had 
been longer. 

Both the Miljöplogen and reference snowplough (type Svedala-Arbrå 95/36) are 
considered equivalent in terms of snow cast height. Only small differences in snow cast 
length were apparent when ploughing without a side plough. When ploughing with a 
side plough, tests showed that the unit equipped with a Svedala-Arbrå front plough had 
a superior snow cast length. 

The Meiren MSP 4603 front plough, without side ploughs and operating at speeds of 50 
and 70 km/h, had a very long and high snow cast when compared to the reference snow-
plough, Rossö 37. The Meirenplogen, without side plough, was well suited to be used 
on roads narrower than 7.0 m wide. 

The Meirenplogen, with slush plough activated, displayed a snow cast height similar to 
that of a plough with side-mounted plough. Only marginal differences in snow cast 
length were observed. 

Mähler side plough S 45, with extension and additional outcast, has been developed for 
use in snowy conditions where there is a need to cast the snow far. 

The maximum noise level outside the Miljöplogen and the reference snowplough 
vehicles were measured at three speeds both on the test track and on a nearby public 
road. On the test track, which consisted of thick ice and a patchy thin layer of 
compacted snow on top, sound levels between 84 and 90 dBA were measured. The 
difference between the Miljöplogen and the reference snowplough was insignificant - 
not more than 1 dBA. Additional testing on the public road (dry, bare ground with 
insignificant longitudinal deposits of packed snow outside wheel tracks) resulted in 
measured noise levels of 88–98 dBA for the Miljöplogen. This was around 6–7 dBA 
lower than for the reference snowplough. 

Noise levels outside the Meirenplogen and the reference snowplough vehicles were 
measured on a public road (dry, bare, rough textured surface comprising of a hard 
quartzite rock aggregate). Noise levels of the Meirenplogen were measured first when 
using steel blades and then when using hard metal blades. Noise levels of the reference 
snowplough, using steel blades, was also measured. The measurements showed high 
levels of noise, between 95 and 108 dBA, and a clear distinction could be heard 
between the different snowploughs. The Meirenplogen, with steel blades, generated the 
maximum noise level – between 103 and 108 dBA depending on speed. The 
Meirenplogen, with hard metal blades, generated between 99 and 103 dBA. The 
reference snowplough, with steel blades, produced the least amount of noise – between 
95 and 100 dBA. 
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Cabin noise levels, at two different speeds and on a highly undulating test route, were 
measured for the Miljöplogen and the reference snowplough. Surface conditions 
consisted of dry, bare ground in the wheel tracks and compacted snow elsewhere. Noise 
levels inside the cabins varied between 68 and 70 dBA. Differences between the two 
snowploughs were small – up to 2 dBA. 

Corresponding measurements for the Meirenplogen, with two different types of plough 
blades, and a reference snowplough were also carried out. Rainfall during the test 
resulted in dry, damp and wet bare surface conditions. The same test route as previous 
was used and included a couple of steep gradients. Noise levels between 71 and 78 dBA 
were measured. In summary, the Meirenplogen, with steel blades, was 5 dBA higher 
than that of the reference snowplough. The noise level of the Meirenplogen, with hard 
metal blades, was 4.5 dBA higher than that of the reference snowplough. 

Due to a technical problem when measuring fuel consumption, using the Miljöplogen, 
the results were misleading.  

Fuel consumption, using the Meirenplogen, was measured on the same test route used 
for the noise measurements. However, the test had to be abandoned as the Meirenplogen 
steel blades had worn down considerably after only 15 km of driving at 40 km/h. At this 
point, fuel consumption was measured to almost 1.0 litre per 10 km – about 20% higher 
than for the reference snowplough. 

Due to a technical problem when measuring wear levels of the Miljöplogen’s steel 
blades, the results were not truly representative.  

Blade wear was only measured for the Meirenplogen with steel blades. Blade wear was 
approximately 1.7 mm/km for the Meirenplogen and 0.25 mm/km for the reference 
snowplough. This shows that the Meirenplogen wears off about 7 times as much steel as 
the reference snowplough. Operating the Meirenplogen with ordinary steel blades is not 
feasible. Instead, hard metal blades must be used. 

A primary advantage with the Miljöplogen is that it is possible to plough at higher than 
normal operating speeds and still achieve good ploughing results. The higher speeds 
mean a reduction in maintenance costs per kilometre, and that fewer contracted trucks, 
purchased or hired snowploughs and salt spreaders are required to meet the same 
maintenance output level. In addition, disruption to other road users is also reduced – 
less queuing behind slow moving plough vehicles. Other advantages associated with the 
Miljöplogen include less wear on the steel blades and lower front axle loading when 
driving with the plough in the raised position. 

Certain effects, resulting from a change of use from conventional snowplough to the 
Miljöplogen, can be valued in monetary terms. For example, an operational area, with a 
winter expenditure of 20.0 million SEK, could expect a cost reduction of between 1.0 
and 1.1 million SEK. This represents a saving of between 5 and 6 %.  

In addition, a socio-economic cost, associated to the delay to traffic queued behind the 
snowplough, is estimated at between 0.3 and 0.8 million SEK per winter. 
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1 Bakgrund 
1.1 Miljöplogen 
Vägverket startade i början av 2008 ett utvecklingsprojekt kallat Miljöplogen tillsam-
mans med entreprenörerna Svevia (tidigare Vägverket Produktion), Skanska, Peab och 
NCC. Konstruktör av den nya plogtypen är Maskinutveckling GEKAB AB. 

Man har beslutat att inom projektets ram nytillverka 4 stycken 3,7 m breda och 
4 stycken 4,6 m breda förplogar, se figur 1. Dessutom ska 4 stycken sidoplogar byggas 
om.  

Miljöplogen är en s.k. lättplog med en vikt av ca 750 kg, vid bredden 3,7 m, vars bär-
ande delar är tillverkade av lättmetall och svepet av plastmaterial. Plogen är försedd 
med en ny typ av skärhållare, som är tillverkad av polyuretan, och vars egenskaper gör 
att den tar upp de ojämnheter som finns i vägbanan. Skärhållaren gör också att skären 
lätt viker sig bakåt vid påkörning av brunnslock, kantsten m.m. Plogens skärvinkel är 
55° i förhållande till vägen. Stålskären är alltså riktade snett framåt, se figur 2.  

Till plogen hör också nykonstruerade, helgjutna höghastighetshjul, också de av poly-
uretan, se figur 3. Dessa förändringar bedöms tillåta ploghastigheter på upp till 70 km/h 
med bra röjningsresultatet på vägen.  

Avsikten och ambitionen med konstruktionen är bl.a. att plogens egenskaper avseende 
renplogning ska ge förutsättningar för mindre vägsalt och att den höga röjningshastig-
heten ska kunna medföra att färre plogningsenheter behöver användas. Dessutom be-
döms skärhållarkonstruktionen innebära en lägre bullernivå både i och utanför fordonet 
och därmed också en förbättring av förarmiljön. 

Plogens användningsområde bedöms i första hand vara saltvägnätet. 

 

Figur 1  Miljöplogen med bredd 3,7 m och Olofsfors stålskär. Foto: Staffan Möller, 
VTI. 
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Figur 2  Detalj av Miljöplogens skärhållare. Foto: Staffan Möller, VTI. 
 

Figur 3  Detalj av Miljöplogens stödhjul. Foto: Staffan Möller, VTI. 
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1.2 Meirenplogen 
Under 2009 uppmärksammades en estnisk plog av fabrikat Meiren MSP 4603. På denna 
plog är plogskären, vanligen hårdmetallskär, monterade på en skärhållare med en 
gummiribba mellan skärhållaren och plogbladet. Gummiribban har en dämpande effekt 
på buller och utgör också en säkerhetsanordning vid påkörningar av fasta föremål i väg-
banan, exempelvis brunnslock. 

Plogen har en skärvinkel på 43–45° i förhållande till vägen, alltså något mer liggande än 
Miljöplogens stålskär. Meirenplogen är utrustad med ett plastsvep av Cestilene HD 500 
och är grundmålad med zinkprimer och ytmålad med epoxifärg, se figur 4.  

Plogen är också utrustad med en hydrauliskt höj- och sänkbar moddplog som förses 
med gummiskär med en höjd på upp till 200 mm. Moddplogen har fyra individuella 
sektioner för att följa vägbanans ojämnheter. Förutom att fungera som moddplog er-
sätter den också stödhjul eller slitskor.  

Anliggningen av hårdmetallskären mot vägbanan och plogens skärvinkel ger god ren-
plogningsförmåga.  

Den testplog som användes var 4 575 mm bred. Vid maximal snedställning av plogen 
med vinkeln 42° erhålls en plogningsbredd på 3,4 m. Vid testerna användes vinkeln 36°, 
vilket gav en arbetsbredd på 3,7 m. Plogens höjd är 1 200 mm och vikten 1 055 kg. 
Plogar med bredder på 3 960 mm och 3 660 mm finns också. 

Meirenplogen fungerar på ett bra sätt utan sidoplog på vägnät med bredd ≤ 7,0 m. En 
stor andel av det allmänna vägnätet har en sådan normalsektion. Plogningen fungerar 
bra under förutsättning att förplogen ger ett bra utkast. Betydande kostnader för anskaff-
ning och montering av sidoplogar, S-bommar och sidoplogsfästen går då att spara in. 
Dessutom behövs inte heller anpassning av de lastbilar som utgör bärare av plogutrust-
ningen. 

Figur 4  Meirenplog med bredd 4,6 m och Olofsfors stålskär. Foto: Staffan Möller, VTI. 
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Figur 5  Meirenplog med Olofsfors stålskär i fronten och nedfällda moddskär bakom. 
Plogen saknar stödhjul eller slitskor. Foto: Staffan Möller, VTI. 
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2 Syfte 
Syftet med projektet är att genomföra tester, både på särskild testbana och på allmän 
väg, av Miljöplogen, Meirenplogen och Mähler sidoplog S 45 samt att analysera och 
dokumentera testresultaten.  

Även förarnas synpunkter på och erfarenheter av Miljöplogen och Meirenplogen 
kartläggs och redovisas.  
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3 Genomförda tester 
Tester av Miljöplogarna vid normal användning ute på väg startade i början av 2008. 
Senare beslutades att även tester på särskild testbana skulle genomföras under februari 
2009. Vid månadsskiftet mars/april 2009 testades även Meirenplogen och Mähler 
sidoplog S 45.  

Följande tester har gjorts: 

• Renplogningsförmåga i olika hastigheter på testbana med lös snö (alla tre 
plogtyperna) 

• Skärförmåga på testbana med hårt packad snö (Meirenplogen) 

• Kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö i olika hastigheter på testbana med lös 
snö (alla tre plogtyperna) 

• Bullernivå utanför plogbilen i olika hastigheter på testbana med tjock is (Miljö-
plogen) och på allmän väg med barmark och obetydliga strängar av packad snö 
(Miljöplogen) och med enbart barmark (Meirenplogen) 

• Bullernivå inne i lastbilshytten i olika hastigheter på allmän väg med barmark i 
hjulspåren och packad snö utanför (Miljöplogen) och med enbart barmark 
(Meirenplogen) 

• Bränsleförbrukning i olika hastigheter på allmän väg med barmark i hjulspåren 
och packad snö utanför (Miljöplogen) och med enbart barmark (Meirenplogen) 

• Slitage på stålskär i olika hastigheter på allmän väg med barmark i hjulspåren 
och packad snö utanför (Miljöplogen) och med enbart barmark (Meirenplogen). 

 

Uppföljning har också gjorts av hur buller, förekomst av snörök, renplogningsförmåga, 
kastförmåga och skärförmåga upplevs av plogbilsförarna vid körning av Miljöplogen på 
allmän väg samt vilken genomsnittshastighet som är lämplig att hålla.  

Särskilda intervjuer har gjorts med fyra plogbilsförare för att kartlägga deras erfaren-
heter av att använda Miljöplogen och Meirenplogen i ordinarie verksamhet. 

Slutligen har en uppskattning gjorts av de kostnadsändringar som en övergång från 
konventionell plog till Miljöplogen väntas medföra.   
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4 Redovisning av testresultat 
4.1 Renplogningsförmåga 
4.1.1 Miljöplogen 
Mätning på Hedlanda flygfält 
Renplogningsförmågan mättes som snödjup före och efter plogning.  

Testbanan utgjordes av en nyasfalterad landningsbana på flygfältet Hedlanda, inte långt 
från Vemdalen i Jämtlands län. Banan var ungefär 1 200 m lång och 35 m bred. Efter-
som det hade kommit mycket snö före nyår plogades banan vid årsskiftet. Därefter in-
väntades nya snöfall som skulle ge lagom stora snödjup på banan.  

När banan besiktigades några dagar före proven, som genomfördes den 10 och 
11 februari 2009, var snötäcket 1–2 dm tjockt. Under snön fanns ett lager tjock is. 
Under den fredag/lördag/söndag som följde låg temperaturen på mellan 15 och 
20 minusgrader och det snöade nästan oavbrutet. På dessa tre dygn kom det 6–8 dm 
nysnö enligt VViS-stationer i närheten av Hedlanda. Eftersom temperaturen var låg var 
den snö som föll mycket torr och lätt och det kunde bildas kraftig snörök när man körde 
i nysnön.  

Det var därför nödvändigt att preparera banan innan renplogningsförmågan testades. 
Det gick till så att en återväg renplogades parallellt med teststräckan på ett avstånd av ca 
5 m. Den användes för returkörning av plogbilarna efter varje testplogning. Sedan plo-
gades det gamla, understa snölagret, som låg mellan återvägen och teststräckan, ut på 
teststräckan och jämnades av till ett relativt jämntjockt lager med tjockleken 10–20 cm. 
I och med att snön hanterades påverkades också snöns syrehalt, vilket gjorde att snön 
packades och blev mer lik snön vid en normal plogning av väg, dvs. betydligt tyngre än 
den mycket torra snö som tidigare fanns på banan. Teststräckan avgränsades i sidled av 
en 60–70 cm hög plogvall som uppkommit när flygfältet plogades vid årsskiftet. Test-
sträckans längd var ungefär 500 m, se figur 6. 

 
Figur 6  Teststräckan håller på att prepareras före plogning. Foto: Staffan Möller, VTI. 
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Innan testplogningen började fick det utlagda snölagret ligga några timmar för att åter-
frysa. Det visade sig dock efter några plogningar att snölagret både var för tjockt och för 
hårt. Plogarna hade svårt att hålla önskad hastighet. Därför slopades först återfrysningen 
och senare minskades också snötjockleken. Se under rubriken Väglag nedan.  

Vid prov på teststräckan kördes dels Miljöplogen, dels den tillgängliga referensplogen, 
en konventionell plog av typ Svedala-Arbrå 95-36 i hastigheterna 30, 50 och 70 km/h. 
Plogarna kördes på normalt avstånd ifrån plogvallen, se figur 7. Hälften av proven 
gjordes med uppfälld sidoplog och hälften med plogande sidoplog.  

 
Figur 7  Test av renplogningsförmåga intill den befintliga plogvallen. Den plogade 
återvägen syns hitom teststräckan. Foto: Staffan Möller, VTI. 

 

Väglag 
Väglaget var lös snö ovanpå tjock is. Snötjockleken var vid prov med infälld sidoplog 
10–20 cm vid de första körningarna för att därefter minskas till 10–15 cm. Vid proven 
med plogande sidoplog var snödjupet vanligen 5–10 cm. 

 

Mätmetod 
Snödjupet mättes med linjal efter plogpassage på yta 1–4 på det tänkta körfältet, dvs. på 
körfältskanten, i höger hjulspår, mellan hjulspår och i vänster hjulspår. Vägmitten var 
ofta diffus och kunde därför inte alltid mätas, se figur 8.  

Snödjupsmätning gjordes dels mittför den ställning (se avsnitt 4.3) som monterats upp 
för att mäta plogmassornas kasthöjd och kastlängd, dels 10 m före ställningen.  
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Figur 8  Körfält indelat i fem observationsytor. 
 

Resultat 
Uppmätta snödjup efter plogning vid 30, 50 och 70 km/h redovisas i figur 9−11. 
Medelvärdet av fyra snödjupsmätningar har använts, dels med och utan sidoplog dels 
mittför kasthöjds- och kastlängdsställningen och 10 m före ställningen. 

Renplogningsförmåga, 30 km/h 
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Figur 9   Renplogningsförmåga vid 30 km/h på olika ytor på den plogade sträckan. 
Medelvärde av fyra snödjupsmätningar dels med och utan sidoplog, dels mittför kast-
höjds- oh kastlängdsställningen och 10 m före ställningen. 
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Renplogningsförmåga, 50 km/h
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Figur 10  Renplogningsförmåga vid 50 km/h på olika ytor på den plogade sträckan. 
Medelvärde av fyra snödjupsmätningar dels med och utan sidoplog, dels mittför kast-
höjds- och kastlängdsställningen och 10 m före ställningen. 

 

Renplogningsförmåga, 70 km/h
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Figur 11  Renplogningsförmåga vid 70 km/h på olika ytor på den plogade sträckan. 
Medelvärde av fyra snödjupsmätningar dels med och utan sidoplog, dels mittför kast-
höjds- och kastlängdsställningen och 10 m före ställningen. 
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Som framgår av figur 9−11 är snödjupen efter passage av Miljöplogen ofta små, kring 
0,5 cm och ligger praktiskt taget alltid lägre än referensplogens snödjup.  

Vid hastigheten 30 km/h lämnar Miljöplogen knappt 0,5 cm lös snö efter plogning 
medan referensplogen lämnar ungefär lika mycket, utom på körfältskanten, där snö-
djupet är strax över 1,0 cm. 

När plogning sker i 50 km/h ökar snödjupet efter passage av Miljöplogen något, till i 
medeltal ca 0,6 cm. För referensplogen är ökningen större, snödjupet efter plogning är 
ungefär 1,2 cm.  

Vid 70 km/h är snödjupet efter Miljöplogen fortfarande ca 0,5 cm. Referensplogen 
ligger i medeltal på knappt 1,0 cm. 

 

Kommentar 

Vid ett tillfälle överbelastades Miljöplogen. Det hände när den kördes i 70 km/h från 
plogat till oplogat område med 10–15 cm snödjup. Motståndet blev då så stort att 
plogen började svänga upp och ner med en våglängd på kanske 5 m. Snödjupet efter 
plogpassagen varierade då kraftigt, från knappt 1 cm i vågdalarna till 5–10 cm i 
vågtopparna, se figur 12.  

Sådana förhållanden som rådde då överbelastningen skedde torde mycket sällan före-
komma vid plogning på allmän väg. Motåtgärden är i så fall att plogbilsföraren sänker 
hastigheten innan plogen kör in i djup, tung snö.  

 
Figur 12  Väglag efter plogning vid det tillfälle då Miljöplogen överbelastades. Foto: 
Staffan Möller, VTI. 

 
Mätning på riksväg 62 i Värmlands län 
Väglaget följdes upp på två observationsplatser på riksväg 62 inom driftområde Berg-
slagen i Värmlands län. Platserna fanns vid driftområdets norra respektive södra gräns 
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och var tillika referenssträckans nordligaste punkt (Fastnäs) respektive provsträckans 
sydligaste punkt (Olsäter). Avståndet mellan de båda observationsplatserna är ca 60 km. 

Väglagsuppföljningen gick till på följande sätt. Plogning gjordes med normal hastighet 
innan plogbilen vändes på sin plogsträcka. Efter vändningen körde plogbilen fram till 
observationsplatsen och föraren mätte snödjupet på den oplogade sidan och på den 
plogade sidan. Det innebar att den ena sidan var plogad i normal hastighet och fick 
representera resultatet av renplogningen. Snödjupet på den oplogade sidan antogs vara 
samma som på den plogade sidan före åtgärd.  

För att få så representativa resultat som möjligt ställdes, förutom krav på säkerhet vid 
väglagsobservationernas utförande, följande krav på observationsplatserna.  

1. Driftstandardklassen ska vara lika på båda observationsplatserna 

2. Beläggningens kondition (spår, ojämnheter, textur etc.) ska vara så lika som 
möjligt på de två observationsplatserna 

3. Helst bör också vägbredd, trafikflöde, hastighetsgräns, plan- och profilstandard 
samt temperatur och nederbördsförhållanden vara lika på observationsplatserna. 

 

Mätmetod 
Snödjupet mättes med linjal före och efter plogpassage på yta 1–5 på körfältet, dvs. på 
körfältskanten, i höger hjulspår, mellan hjulspår, i vänster hjulspår och i vägmitten, se 
figur 8, ovan. 

 

Resultat 
Uppmätta snödjup före och efter plogning redovisas i figur 13–14. För Miljöplogen har 
medelvärdet av 21 par före- och eftermätningar beräknats och för referensplogen medel-
värdet av 25 par före- och eftermätningar. Referensplog var Mähler flex kombiplog med 
individuellt påverkade upp- och nerfällbara moddskär. 
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Miljöplogen. Riksväg 62, Do Bergslagen. 
Före och efter plogning 
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Figur 13  Miljöplogen. Snödjup före och efter plogning på olika ytor på körfältet. 
Medelvärde av 21 par av före- och eftermätningar. 

Referensplog. Riksväg 62, Do Bergslagen. 
Före/efter plogning
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Figur 14  Referensplog Mähler flex kombiplog. Snödjup före och efter plogning på olika 
ytor på körfältet. Medelvärde av 25 par av före- och eftermätningar. 

 

Före plogning med Miljöplogen var snödjupet i medeltal i hjulspåren ca 0,3 cm och på 
övriga ytor ungefär 2–3 cm.  

Efter plogning var snödjupet i medeltal knappt mätbart i hjulspåren, 0,1 cm, och 
0,3–0,4 cm på körfältskant och mellan hjulspår. I vägmitten fanns lite mer snö, ca 
0,7 cm. 
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Innan plogning gjordes med referensplogen var snödjupet i medeltal i hjulspåren drygt 
1,0 cm, i vägmitten några mm och mellan hjulspår och på körfältskant ungefär 3−5 cm.  

Efter plogning sjönk snödjupet i medeltal i hjulspåren och på körfältskanten till knappt 
0,5 cm och mellan hjulspår och i vägmitt till nästan ingenting, ca 0,1 cm. Renplognings-
förmågan är således god för båda plogtyperna. Det genomsnittliga snödjupet sett över 
alla observationsytor är 0,2 cm för Miljöplogen och 0,3 cm för referensplogen. Det bör 
också framhållas att den genomsnittliga ploghastigheten varit högre för Miljöplogen, ca 
52 km/h, än för referensplogen, ca 40 km/h. 

Som framgår av figur 12 och 13 så visar de två plogtyperna olika mönster vad gäller 
snödjup efter plogning. Då lämnar referensplogen i medeltal mer snö i hjulspåren men 
mindre snö i vägmitt och mellan hjulspår än Miljöplogen.  

Eftersom båda plogarna var inställda enligt gängse rutiner är den troligaste förklaringen 
till skillnaden att referenssträckan har kraftigare beläggningsslitage i hjulspår än prov-
sträckan. Om så skulle vara fallet har inte kunnat fastställas.  

 
4.1.2 Meirenplogen 
Senare under februari testades även Meirenplogens och den tillgängliga referensplogens 
(Rossöplog 37) renplogningsförmåga på Hedlanda flygfält på samma sätt som Miljö-
plogen, se figur 15.  
 

 
Figur 15  Meirenplogen vid renplogningstest på Hedlanda flygfält. Foto: Göran 
Gabrielsson, GABBÉAB. 

 

Resultat 
Uppmätta snödjup på tre ytor av det tänkta körfältet mittför kasthöjds- och kastlängd-
ställningen för enbart förplogen vid 30, 50 och 70 km/h redovisas i figur 16–18. En 
mätning är gjord på varje yta i respektive hastighet.  
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Figur 16  Renplogningsförmåga i 30 km/h på olika ytor på den plogade sträckan. En 
mätning är gjord på varje yta.  

 

Renplogningsförmåga, 50 km/h
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Figur 17  Renplogningsförmåga i 50 km/h på olika ytor på den plogade sträckan. En 
mätning är gjord på varje yta 
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Renplogningsförmåga, 70 km/h
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Figur 18  Renplogningsförmåga i 70 km/h på olika ytor på den plogade sträckan. En 
mätning är gjord på varje yta. 

 

Vid 30 km/h erhålls en mycket bra renplogning av både Meirenplogen och referensplo-
gen. Meirenplogen har lämnat marginellt mer, 0,2 cm, mellan hjulspåren. Vid 50 km/h 
lämnar Meirenplogen mindre än 0,1 cm snö kvar medan referensplogen lämnar små 
mängder på de tre mätpunkterna, 0,5 cm–0,8 cm. Vid 70 km/h lämnar båda plogarna 
relativt små mängder, högst 1,0 cm snö. Att snödjupet efter plogning varierar i olika 
hastigheter torde förklaras av att endast en mätning har gjorts för varje plog och 
hastighet. 

Dessutom har okulära bedömningar av Meirenplogen gjorts vid plogning av allmän väg 
och då både när endast stålskäret använts samt också när moddskäret varit aktivt. Plo-
gen visar att vid enbart användning av stålskäret erhålls fullt godtagbar renplogning 
minst likvärdig med referensplogens resultat. Vid användning av moddskäret erhålls en 
mycket ren vägbana även på vägar med längsgående spår i beläggningen och då även 
vid relativt höga ploghastigheter. 

 
4.1.3 Mähler sidoplog S 45 
I samband med renplogningsförsöken med Meirenplogen på Hedlanda flygfält gjordes 
också tester av Mähler sidoplog S 45 som var försedd med förlängning och extra 
utskjut, se figur 19. 
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Figur 19  Mähler sidoplog S 45 med förlängning och extra utskjut. Förlängningen är 
den rektangulära delen närmast plogbilen och utskjutet den smala yttre, något framåt-
vinklade, delen av plogbladet. En svag vertikal snörand markerar övergång mellan 
plogblad och utskjut. Foto: Göran Gabrielsson, GABBÉAB. 

 

Resultat 
Uppmätta snödjup efter plogning vid 30, 50 och 70 km/h för Meirenplogen + Mähler 
sidoplog S 45 16´ med förlängning och extra utskjut redovisas i figur 20. En mätning är 
gjord på varje yta i respektive hastighet.  

Snödjupet mellan höger hjulspår och den tänkta körbanekanten, vilket redovisas på yta 
körfältskant, representerar renplogningsförmågan för sidoplogen.  
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Renplogningsförmåga för Meirenplogen (vägmitt 
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Figur 20  Renplogningsförmåga i olika hastigheter för Meirenplogen + Mähler 
sidoplog S 45 med förlängning och extra utskjut. En mätning är gjord på varje yta i 
respektive hastighet. 

 

Mähler sidoplog S 45 med förlängning och extra utskjut gav bra resultat avseende ren-
plogningsförmågan. Från vägmitt till körbanekant kunde inte någon snörest mätas in 
oavsett plogningshastighet. Vid 30 km/h lämnades aningen snö i vägmitt och mellan 
hjulspår vilken lika väl kan komma från förplogen som från sidoplogen.  

 
4.2 Skärförmåga 
Skärförmågan testades bara för två förplogar, Meirenplogen och tillgänglig referensplog 
Rossöplog 37.   

Proven utfördes på en yta vars bredd och längd var 10 respektive 420 m. På ytan påför-
des snö till en tjocklek av mellan ungefär 10 och 20 cm, Efter att snön förts på låg ytan 
orörd i två dygn, med temperaturer på mellan -10 och -20°C. Vid ett sådant förfarande 
genom att dels påföra snö, som efter hanteringen blev mycket syrefattig, dels genom att 
låta snön ligga under två dygn med låg temperatur, erhölls mycket kompakta snömas-
sor. Vid testtillfället kunde en fullvuxen person utan vidare gå på snöns yta utan att 
trampa igenom.  

Avsikten var att skärtestet skulle genomföras i ploghastighet 30–40 km/h och med plo-
garnas vinklar i förhållande till lastbilen inställda på ett normalt sätt. Vid ett första för-
sök under sådana förhållanden forcerade Meirenplogen endast ca 20 m av testytan, 
sedan blev det stopp.  
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Därefter kördes Rossöplogen som klarade 240 m med normal plogvinkel med utnyttjan-
de av lastbilens fulla motorkapacitet. Den avsedda hastigheten kunde dock inte uppnås. 
Hastigheten avtog allt eftersom motståndet ökade.  

Vid ändring av vinkeln på Meirenplogen, så att den ställdes vinkelrätt mot körriktning-
en, och med utnyttjande av full motorkapacitet klarade Meirenplogen på ett bra sätt åter-
stående 180 m. Dock kunde inte avsedd hastighet hållas utan avtog allt eftersom mot-
ståndet ökade. Bedömningen är att en betydligt längre sträcka skulle kunna forceras om 
testbanans längd medgett det, se figur 21.  
 

 
Figur 21  Snödjupsfördelning före plogning på yta för skärprov med Meirenplogen och 
Rossöplog 37. 
 
4.3 Kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö 
Avsikten med att testa kasthöjd och kastlängd är att utifrån testresultatet ge underlag för 
nyttjarna att välja en plog som är lämplig för de förutsättningar som råder inom det väg-
nät där plogen ska användas. I snörika områden med vägmärkesglest vägnät önskas 
sannolikt en plogutrustning som har förmåga att kasta snön högt och långt för att i möj-
ligaste mån undvika att bygga upp vallar längs vägen. På vägar med ett vägmärkestätt 
vägnät, där också andra väganordningar och exempelvis byggnader finns i vägens 
absoluta närhet, önskas troligen en plog som har ett lågt utkast som minimerar skador på 
väganordningar m.m.  
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Testerna har genomförts genom att plogning med de olika utrustningarna har gjorts 
längs startbanans ena kant. Längs kanten har en normal snövall på mellan 70–80 cm 
anordnats för att likna normala förhållanden, endera som snövall inom snörika områden 
eller som ett W-profil-räcke. Utanför vägkanten på avstånden 4, 6, 9 och 12 meter sattes 
fyra stycken 5 m höga slanor upp. Varje slana hade delats in i 1 meters fält som målats 
med olika färger. Testerna med de olika utrustningarna utfördes i 30, 50 samt 70 km/h. 
Dokumentation av kastlängd och kasthöjd gjordes genom filmning, se bilaga 1.  

Försöksuppställningen vid test av kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö visas i 
figur 22. 

Figur 22  Försöksuppställning vid test av kasthöjd och kastlängd på bortplogad snö. 
Foto: Göran Gabrielsson, GABBÉ AB. 

 

För att tydliggöra kastets påverkan på vägmärken och andra väganordningar har 
vägmärken lagts in i bilderna med mått som gäller för lokaliseringsmärken. Särskilt bör 
uppmärksammas betydelsen av att ploga med anpassad låg hastighet förbi vägmärkes-
uppställningar för att inte skada dessa. Lucker pudersnö väger endast några 10 tal kg/m3 
medan våt finfördelad snö kan väga 600–700 kg/m3.  

 
4.3.1 Miljöplogen 
Kasthöjd och kastlängd för Miljöplogen och tillgänglig referensplog Svedala-Arbrå 
95/36 utan och med sidoplog visas i figur 23 och 24 nedan.  
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Figur 23  Kasthöjd och kastlängd för Miljöplogen och referensplogen Svedala-Arbrå 
95/36 utan sidoplog i olika hastigheter.  

 

 
Figur 24  Kasthöjd och kastlängd för Miljöplogen och referensplogen Svedala-Arbrå 
95/36 med sidoplog i olika hastigheter. 

 

Miljöplogen och Svedala-Arbrå 95/36 bedöms likvärdiga avseende kasthöjd och med 
små skillnader avseende kastlängd vid plogning utan sidoplog.  

Vid plogning med sidoplog visar testerna att den enhet som var utrustad med Svedala- 
Arbrå förplog längdmässigt var överlägsen. 



 

34 VTI rapport 661 

4.3.2 Meirenplogen 
Kasthöjd och kastlängd för Meirenplogen och tillgänglig referensplog Rössöplog 37 
utan sidoplog visas i figur 25. 

 
Figur 25  Kasthöjd och kastlängd för Meirenplogen och referensplogen Rossöplog 37 
utan sidoplog i olika hastigheter. 

 

Utan sidoplog ger Meiren MSP 4603 förplog, både vid hastighet 50 km/h och 70 km/h, 
ett mycket långt respektive högt utkast i jämförelse med referensplogen, Rossöplog 37. 
Meirenplogen lämpar sig väl att använda utan sidoplog på vägar som är ≤ 7,0 m breda. 

Kasthöjd och kastlängd för Meirenplogen utan sidoplog men med nedfälld moddplog 
och med sidoplog i olika hastigheter visas i figur 26. 

 
Figur 26  Kasthöjd och kastlängd för Meirenplogen utan sidoplog men med nedfälld 
moddplog och med sidoplog i olika hastigheter. 
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Vid användning av Meiren MSP 4603 med moddplogen nedfälld visas i princip samma 
kastkapacitet höjdmässigt, och med marginella avvikelser längdmässigt, som motsvar-
ande plog med monterad sidoplog. Plogningstekniken bygger på att moddplogen är 
nedfälld vid plogning och fungerar som stöd, på i princip samma sätt som ett pivåhjul, 
till stålplogen. Eftersom moddplogen normalt är nedfälld vid plogning erhålls också ett 
mycket rent plogningsresultat.  

 
4.3.3 Mähler sidoplog S 45 
Som tidigare nämnts gjordes tester av Mähler sidoplog S 45 försedd med förlängning 
och extra utskjut, se figur 19, i samband med att Meirenplogen provades på Hedlanda 
flygfält. 

Kasthöjd och kastlängd för denna sidoplog visas i figur 27. Referensplog var den van-
liga Mähler sidoplog S 45. Som förplog användes Rossöplog 37.  

 

Figur 27  Kasthöjd och kastlängd för Mähler sidoplog S 45 försedd med förlängning 
och extra utskjut jämfört med Mählers vanliga sidoplog S 45 i olika hastigheter. 

 

Sidoplogen S 45 med förlängning och extra utskjut är anpassad för snörika områden där 
behov och förutsättningar finns att kasta snön långt. S 45 sidoplog är en s.k. lättplog och 
passar i kombination med de flesta förplogar.  

Vid prov med Miljöplogen i ordinarie arbete inom driftområde Bergslagen i Värmlands 
län har en konverterad sidoplog S 45 med motsvarande skärhållare som ingår i Miljö-
plogens konstruktion använts tillsammans med Miljöplogen. Avsikten var att erhålla ett 
betydligt lättare snöröjningsekipage som bl.a. minskar slitageskador på kantlinjer, 
minskar bilens axeltryck och dessutom minimerar bränsleförbrukningen. 
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4.4 Bullernivå utanför plogbilen  
4.4.1 Definitioner och förklaringar 
Rent fysikaliskt består ljud, eller buller, dvs. oönskat ljud, av tryckvariationer i luften, 
s.k. ljudvågor. Ju större tryckvariationerna är desto starkare blir ljudet.  

Ljudets frekvens, dvs. antalet ljudvågor eller svängningar per sekund, avgör om vi upp-
lever ljudet som ljusa, högfrekventa diskanttoner eller mörka, lågfrekventa bastoner. 
Frekvensen mäts i Hertz (Hz), där 1 Hz motsvarar 1 svängning per sekund. Människan 
kan höra ljud mellan 20 och 20 000 Hz, men öronen är känsligast för frekvenser i inter-
vallet 300–3 000 Hz. Ljud med en frekvens under 20 Hz kallas infraljud och upplevs 
som vibrationer eller skakningar. För att efterlikna det mänskliga örat brukar man därför 
vid ljudmätning använda ett så kallat A-filter som ger en dämpning av de lägsta och 
högsta frekvenserna.  

Omfånget av det ljud vi kan höra är enormt, ljudintensiteten vid smärtgränsen är ca 
100 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud som örat kan uppfatta. För att slippa 
använda mycket stora tal omvandlas ljudintensiteten till en logaritmisk ljudintensitets-
nivå, LI, enligt följande ekvation:  

 

LI = 10 * log (I / Iref) (1) 

där  

− log är 10-logaritmen 

− aktuell ljudintensitet I anges i sorten W/m2  

− referensnivån för ljudintensitet Iref = 1 * 10-12 W/m2  

− ljudintensitetsnivån, eller kortare ljudnivån, LI anges i sorten decibel, dB  

− om ljudmätningar görs med ett A-filter används sorten dBA  

Nedan följer några exempel på beräkningar med ekvation 1:  

1. Om en högtalare avger ljudintensiteten 1 * 10-5 W/m2 blir ljudnivån: 

LI = 10 * log (10-5/10-12) = 10 * 7,0 = 70 dB 

2. Om högtalarens effekt fördubblas till 2 * 10-5 W/m2 blir ljudnivån: 

LI = 10 * log (2 * 10-5/10-12) = 10 * 7,3 = 73 dB 

Detta betyder att en fördubbling av ljudintensiteten motsvarar en ökning av ljudnivån 
med 3 dB. En ökning av ljudnivån med 3 dB uppkommer också om trafikflödet på en 
väg fördubblas från t.ex. 1 000 f/h till 2 000 f/h. 

3. När vi gjorde bullermätningar på allmän väg inträffade det vid ett tillfälle att plogbi-
len och en personbil möttes precis mittför bullermätaren. Hur påverkade detta mät-
resultatet som blev 100,0 dB?  

Vi visste att en personbil med dubbdäck alstrade en ljudnivå vid passage på ca 
82 dB. Beräkningstekniken är då att inuti ekvationens parentes summera de båda 
fordonens aktuella ljudintensiteter/referensnivån för ljudintensitet. Vi bortser från att 
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personbilen är något närmare bullermätaren än plogbilen. Med beteckningen P för 
plogbilens ljudnivå ger ekvation 1 då:  

100,0 = 10 * log (1082/10  + 10P/10)  

1010 = 1082/10  + 10P/10 

10P/10 = 1010 – 108,2   

P = 10 * log (1010  – 108,2) 

P = 10 * 9,99 

P = 99,9 dB 

 

Beräkningen visar att mötet med personbilen hade försumbar påverkan på den mätta 
ljudnivån.  

När det gäller upplevelsen av ljudnivån så innebär en höjning med 3 dB att ljudnivån 
fått en nätt och jämnt hörbar ökning.  

För att uppleva en fördubbling av ljudnivån krävs en ökning med ca 10 dB. 

 

Några exempel på ljudnivåer är: 

− Normal konversation (1 m avstånd): 60 dB 

− Personbil med sommardäck i 60 km/h (10 m avstånd): 70 dB 

− Tung lastbil i 70 km/h (10 m avstånd): 80 dB 

− Disco eller rockkonsert (nära scenen): 100−110 dB. Gränsvärde disco: 100 dB 

− Åska (i omedelbar närhet): 110 dB 

− Trumhinnan brister: 180 dB 
 

Ovanstående beskrivning är gjord med hjälp av följande referenser: 

Sandberg & Ejsmont, 2002. 

Decibel – susning.nu, 2009.  

Göteborgs Stad. Miljöförvaltningen, 2009.  

Ögren, 2009. 

 
4.4.2 Miljöplogen 
Mätning på Hedlanda flygfält  
Inför bullermätningarna utanför plogbilen på Hedlanda flygfält breddades återvägen så 
att en någorlunda renplogad sträcka med ca 10 meters bredd åstadkoms. Körningar 
gjordes i båda riktningarna i 30, 50 och 70 km/h med plogande förplog och uppfälld 
sidoplog. Samma plogbil användes hela tiden, bara förplogen byttes ut. Båda plogarna 
var utrustade med Olofsfors stålskär med Brinellhårdheten 500 N/mm2. Den plogbil 
som användes vid mätning av buller, och även vid mätning av bränsleförbrukning och 
slitage på stålskär, var en Volvo FM 12 med 380 hk motor. 
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Väglag 
Väglaget var tjock is med fläckvis ett tunt lager packad snö ovanpå, se figur 28. 

 
Figur 28  Väglag vid bullermätning på Hedlanda flygfält. Foto: Jan Ölander, 
Vägverket. 

 

Mätmetod 
Mikrofonen placerades enligt gällande standard, dvs. 7,5 m från mitten av det tänkta 
körfältet och på en höjd av 1,25 m över körfältets nivå. Mätning gjordes av den maxi-
mala bullernivån när plogbilen passerade 3 gånger i riktning 1 respektive 2, se figur 29. 

 

Figur 29  Mätuppställning vid bullermätning utanför plogbilen.  = mikrofon-
placering. 

 

Riktning 2 Riktning 1 

7,5m 
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Resultat 
Uppmätta bullernivåer visas i figur 30.  
 

Bullernivåer utanför plogbilen, Hedlanda
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Figur 30  Uppmätta bullernivåer (dBA) utanför plogbilen för Miljöplogen och 
referensplogen Svedala-Arbrå 95-36. Hedlanda flygfält. Medelvärde av tre passager 
och två riktningar, dvs. sex mätningar vid varje hastighet. Väglag: Tjock is med fläckvis 
ett tunt lager packad snö ovanpå. 

 

Skillnaden mellan de två plogtyperna är som synes obetydlig, högst 1 dBA. 

 
Mätning på riksväg 84 öster om Hedeviken  

Väglag  
Väglaget var torr barmark med obetydliga strängar av packad snö, se figur 31 nedan. 

 

Mätmetod  
Samma mätmetod och samma plogar användes som på Hedlanda flygfält, se också 
figur 32. Enda skillnaden var att bullret mättes vid bara en plogbilspassage i varje 
riktning och hastighet.  
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Figur 31  Väglag på riksväg 84 öster om Hedeviken. Foto: Staffan Möller, VTI. 

 

 
Figur 32  Mikrofonplacering vid bullermätning utanför plogbilen. Foto: Staffan Möller, 
VTI. 
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Resultat 
Uppmätta bullernivåer visas i figur 33.  
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Figur 33  Uppmätta bullernivåer (dBA) utanför plogbilen för Miljöplogen och 
referensplogen Svedala-Arbrå 95-36. Riksväg 84 öster om Hedeviken. Medelvärde av 
en passage i varje riktning, dvs. två mätningar vid varje hastighet. Väglag: Torr 
barmark med obetydliga strängar av packad snö. 

 

Skillnaden mellan plogarna är i detta fall betydande. Miljöplogen har 6–7 dBA lägre 
bullernivå än referensplogen.  

 
4.4.3 Meirenplogen 
Mätning av bullernivå utanför plogbilen för Meirenplogen och tillgänglig referensplog 
Rössöplog 37 gjordes på riksväg 87 öster om Östersund. Beläggningen på denna del av 
riksväg 87 är grov och stenmaterialet består av den hårda stensorten kvartsit. Man kan 
därför utgå ifrån att det kommer att bli höga bullernivåer samtidigt som slitaget på 
stålskären blir kraftigt. 

Den plogbil som användes vid mätning av buller, bränsleförbrukning och slitage på stål-
skär var en Volvo FM 12 med 420 hk motor. 

Mätning gjordes för tre plogalternativ. 

• Meirenplog med bredden 4,6 m och stålskär av fabrikat Olofsfors med Brinellhård-
heten 600 N/mm2 

• Meirenplog med bredden 4,6 m och hårdmetallskär av fabrikat JOMA 6000 
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• Referensplog Rossöplog 37 med bredden 3,7 m och stålskär av fabrikat Olofsfors 
med Brinellhårdheten 600 N/mm2. 

 

Väglag  
Väglaget var torr barmark, se figur 34. 
 

 
Figur 34  Väglag på riksväg 87 öster om Östersund. Foto: Staffan Möller, VTI. 

 

Texturen på riksväg 87 öster om Östersund visas i figur 35 nedan.  

 
Figur 35  Närbild av textur på riksväg 87 öster om Östersund. Foto: Göran 
Gabrielsson, GABBÉAB. 
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Mätmetod  
Samma mätmetod användes som vid tidigare bullermätningar, se figur 29. 

 

Resultat 
Uppmätta bullernivåer visas i figur 36.  
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Figur 36  Uppmätta bullernivåer (dBA) utanför plogbilen för Meirenplogen med två 
olika typer av plogskär och referensplogen Rossöplog 37. Riksväg 87 öster om 
Östersund. Medelvärde av tre passager och två riktningar, dvs. sex mätningar vid varje 
hastighet. Väglag: Torr barmark. 

 

Mätresultaten visar höga bullernivåer, mellan 95 och 108 dBA.  

Det märks en tydlig skillnad mellan plogalternativen. Högst bullernivå alstrade 
Meirenplogen med Olofsfors stålskär. Därnäst kom Meirenplogen med JOMA hårdme-
tallskär och minst buller avgav referensplogen med Olofsfors stålskär. Alla skillnader i 
bullernivå utom en är hörbara, dvs. uppgår till minst 3 dBA. 

Det bör tilläggas att uppmätta bullernivåer vid plogning på torr barmark inte är repre-
sentativa för normala plogförhållanden utan i stället anger värsta tänkbara situation.  
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4.5 Bullernivå inne i lastbilshytten 
4.5.1 Miljöplogen 
Mätningar av bullernivå inne i lastbilshytten gjordes på länsväg 315 mellan Vemdalens 
samhälle och Utanbergsvallarna (korsningen länsväg 315/länsväg 316), en sträcka på 
knappt 44 km tur och retur. Vägslingan är starkt kuperad och knappt halvvägs till vänd-
punkten passeras höjdpunkten Vemdalsskalet, se figur 37.  

Både Miljöplogen och referensplogen Svedala-Arbrå 95-36 var utrustade med Olofsfors 
stålskär.  

 
Figur 37  Länsväg 315 på väg upp mot Vemdalsskalet. Foto: Staffan Möller, VTI. 

 

Mätning av buller i lastbilshytten gjordes på fem platser längs slingan.  

• I en uppförslutning 

• I en kraftig uppförslutning 

• I en nedförslutning 

• På två plana partier. 

 

Eftersträvade hastigheter vid slingkörningen var 40 respektive 70 km/h. I den krafti-
gaste uppförslutningen var det dock inte möjligt att hålla 70 km/h utan hastigheten blev 
där mellan 50 och 60 km/h. 

 

Mätmetod 
Mikrofonen hölls mitt emellan förar- och passagerarsätet i nivå med förarens öron. 
Mätning gjordes av den genomsnittliga bullernivån under 30 sekunder, se figur 38.  
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Figur 38  Mätning av buller i lastbilshytten. Foto: Göran Gabrielsson, GABBÉAB. 

 

Väglag  
Väglaget var spårslitage med torr barmark i hjulspåren och packad snö utanför, se 
figur 37 ovan. 

 

Resultat 
Uppmätta bullernivåer visas i figur 39. 

Bullernivåer i lastbilshytten, länsväg 315
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Figur 39  Uppmätta bullernivåer (dBA) i lastbilshytten med Miljöplogen och 
referensplogen Svedala-Arbrå 95-36. Länsväg 315 mellan Vemdalen och 
Utanbergsvallarna. Medelvärde av fem mätplatser vid varje hastighet. Väglag: 
Spårslitage med torr barmark i hjulspåren och packad snö utanför. 
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I hastigheten 40 km/h är plogarna likvärdiga från bullersynpunkt, men vid 70 km/h har 
miljöplogen en något högre, knappt 2 dBA, bullernivå än referensplogen.  

 
4.5.2 Meirenplogen 
Mätning av bullernivå inne i lastbilshytten gjordes under två dagar på riksväg 87 och 
E45 öster respektive nordöst om Östersund, en sträcka på knappt 40 km tur och retur. 
Vägslingan innehåller ett par kraftiga lutningar.  

Mätning av buller i lastbilshytten gjordes på fem platser längs slingan.  

• I två uppförslutningar 

• I en kraftig uppförslutning 

• I en nedförslutning 

• På ett plant parti. 

 

Mätningar gjordes med två olika typer av plogskär på Meirenplogen, dels stål av 
Olofsfors fabrikat, dels hårdmetallskär av typ JOMA 6000. På referensplogen 
Rössöplog 37 användes Olofsfors stål. Slingan kördes i två hastigheter, 40 och 70 km/h. 
Eftersom bara fyra av dessa sex körningar hanns med under dagen fick Meirenplog med 
Olofsforsstål köras nästa dag. Väglaget hade då ändrats till våt/fuktig barmark. Vi valde 
då att även köra referensplogen på detta väglag. 

 

Mätmetod 
Mätningar gjordes som tidigare, dvs. mikrofonen hölls mitt emellan förar- och passage-
rarsätet i nivå med förarens öron. Mätning gjordes av den genomsnittliga bullernivån 
under 30 sekunder. 

 

Väglag  
Väglaget var torr barmark första dagen och våt/fuktig barmark andra dagen. 

 

Resultat 
Uppmätta bullernivåer inne i lastbilshytten visas i figur 40. 
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Bullernivåer i lastbilshytten, riksväg 87 och E 45
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Figur 40  Uppmätta bullernivåer (dBA) i lastbilshytten för Meirenplogen med två olika 
typer av plogskär och referensplogen Rossöplog 37. Riksväg 87 och E45 öster respek-
tive nordöst om Östersund. Medelvärde av fem mätplatser vid varje hastighet. Väglag: 
Torr, våt respektive fuktig barmark. 

 

Meirenplogen med Olofsforsstål på våt barmark gav de högsta bullernivåerna, ca 
76−78 dBA. Meirenplogen med JOMA på torr barmark låg ungefär 1−1,5 dBA lägre. 
Sedan följde referensplogen med Olofsforsstål på våt/fuktig barmark ytterligare ca 
3,5 dBA lägre. Den lägsta bullernivån uppmättes för referensplogen med Olofsforsstål 
på torr väg och låg på 71−72 dBA.  

Sammanfattningsvis innebär detta ungefär följande höjningar av bullernivån. 

• Meirenplogen med Olofsforsstål jämfört med referenplogen: 5 dBA 

• Meirenplogen med JOMA 6 000 jämfört med referensplogen: 4,5 dBA. 

 

Som tidigare påpekats gäller dessa bullernivåer plogning på barmark, dvs. den värsta 
tänkbara situationen.  

Enligt Arbetsmiljöverket finns inget gränsvärde för hur högt bullret får vara i ett fordon. 
Däremot finns ett gränsvärde för hur högt buller man kan utsättas för dagligen, utan att 
det är skadligt för hörseln (Arbetsmiljöverket, 2010).  

I Arbetsmiljöverkets författningssamling Buller anges gränsvärdet för daglig bullerex-
poneringsnivå under 8 timmar till 85 dBA. Stadigvarande och längre tids exponering för 
buller överstigande detta gränsvärde medför risk för hörselskada (Arbetsmiljöverket, 
2005).  

Som framgår av figur 40 uppgår uppmätt bullernivå i lastbilshytten genomsnittligt för 
fem mätplatser under 30 sekunder per mätplats till högst ca 78 dBA.  
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4.6 Bränsleförbrukning  
4.6.1 Miljöplogen 
Mätningar av bränsleförbrukning gjordes på länsväg 315 mellan Vemdalens samhälle 
och Utanbergsvallarna, dvs. på samma vägslinga som användes för att mäta bullernivåer 
i lastbilshytten.  

Både Miljöplogen och referensplogen Svedala-Arbrå 95-36 var utrustade med Olofsfors 
stålskär. 

Mätningar gjordes vid två eftersträvade hastigheter, 40 och 70 km/h. De verkliga 
genomsnittshastigheterna blev något lägre, 38 respektive 61 km/h för Miljöplogen och 
37 respektive 59 km/h för referensplogen Svedala-Arbrå 95-36. 
 

Mätmetod 
Bränsleförbrukningen mättes med plogbilens bränslemätare som ett genomsnitt för den 
ca 44 km långa slingan. 
 

Väglag  
Väglaget var spårslitage med torr barmark i hjulspåren och packad snö utanför, se 
figur 37 ovan. 
 

Resultat 
Uppmätt bränsleförbrukning framgår av figur 41. 

Figur 41  Uppmätt bränsleförbrukning efter ca 44 km på länsväg 315 mellan 
Vemdalens samhälle och Utanbergsvallarna. Väglag: Spårslitage med torr barmark i 
hjulspåren och packad snö utanför. 
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Det bör påpekas att den uppmätta bränsleförbrukningen för Miljöplogen är högre än den 
verkliga. Skälet till detta är att vi råkade ut för två haverier med Miljöplogen, ett efter 
att ha kört ca 70 % av slingan i 40 km/h och ett efter knappt halva slingan i 70 km/h. 
Haverierna bestod båda gångerna i att vänster stödhjul (stödhjulet vid vägmitten) 
lossnade från plogen.  

Orsaken var att två av de tre skruvförband som håller fast stödhjulet vid plogen skjuva-
des av, se figur 42. Det innebar att stödhjulet fritt kunde röra sig runt det kvarvarande 
övre skruvförbandet och var då inte längre något stöd för plogen. Plogens vänstra stål-
skär kom därvid att vila direkt mot vägens beläggning.  

Detta har naturligtvis ökat såväl bränsleförbrukning som nedslitning av stålskär. Hur 
stor denna påverkan har varit är omöjligt att säga. Vi vet inte exakt hur långt plogen 
kördes med lossnat stödhjul men det har troligen handlat om flera kilometer per slinga. 
Dessutom stod plogbilen stilla på tomgång i 8 respektive 7 minuter för att montera nya 
skruvförband vid de två slingkörningarna.  

När vi kört ungefär 1/3 av den första rundan i 40 km/h med Miljöplogen, och klarat av 
de kraftiga stigningarna upp till Vemdalsskalet, påtalade plogbilsföraren att bränsleför-
brukningen så långt låg ungefär 1 l/10 km lägre än när vi kört samma sträcka med refe-
rensplogen. Detta ger en fingervisning om att bränsleförbrukningen för Miljöplogen kan 
ha blivit rejält överskattad till följd av haverierna. 

Varken tillgänglig tid eller möjlighet till varaktig förstärkning av vänstra stödhjulets 
infästning i Miljöplogen medgav att flera slingkörningar kunde göras för att få säkrare 
data om bränsleförbrukning och slitage av stålskär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42  Närbild på stödhjulets infästning i plogen. De två undre skruvförbanden har 
skjuvats av. Foto: Staffan Möller, VTI. 

 
4.6.2 Meirenplogen 
Mätning av bränsleförbrukning avsågs att göras genom att med varje plogtyp köra ett 
varv i 40 km/timme och ett i 70 km/timme på riksväg 87 och E45 öster och nordöst om 
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Östersund. De två plogtyperna var Meirenplogen med Olofsfors stålskär och referens-
plogen Rossöplog 37 också med Olofsfors stålskär. 

 

Mätmetod 
Bränsleförbrukningen skulle mätas med plogbilens bränslemätare som ett genomsnitt 
för den ca 39 km långa slingan. 

 

Väglag  
Väglaget var torr barmark. se figur 34 ovan. 

 

Resultat 
Uppmätt bränsleförbrukning framgår av figur 43. 
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Figur 43  Uppmätt bränsleförbrukning för Meirenplogen efter ca 15 km på riksväg 87 
öster om Östersund och för referensplogen Rossöplog 37 efter ca 39 km på riksväg 87 
och E45 öster och nordöst om Östersund. Väglag: Torr barmark.  

 

Som framgår av figuren finns bara data för Meirenplogen vid 40 km/timmen. Skälet till 
detta var att plogens stålskär hade slitits så kraftigt efter bara 15 kilometers körning i 
40 km/timme att vi bedömde att körningen måste avbrytas. Stålskären var då så varma 
att när plogen placerades i en snövall så steg ett moln av vattenånga mot himlen.  

Meirenplogens bränsleförbrukning är helt naturligt högre än referensplogens. Vid 
40 km/h är ökningen nästan 1 liter/10 km eller ungefär 20 %. 
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4.7 Slitage på stålskär 
4.7.1 Miljöplogen 
Mätningar av slitage på stålskär gjordes med Miljöplogen och referensplog Svedala-
Arbrå 95-36 på länsväg 315 mellan Vemdalens samhälle och Utanbergsvallarna, båda 
med Olofsfors stålskär.  

Som tidigare nämnts gjordes mätningar vid två eftersträvade hastigheter, 40 och 
70 km/h. De verkliga genomsnittshastigheterna blev något lägre, 38 respektive 61 km/h 
för Miljöplogen och 37 respektive 59 km/h för referensplogen. 

 

Mätmetod 
Slitaget på stålskär beräknades genom att på vart och ett av de fyra stålskären mäta av-
ståndet mellan de nedre fästhålen och stålets nederkant före och efter det att plogbilen 
kört slingan i både 40 och 70 km/h, dvs. en sträcka på knappt 2 gånger 44 km = 87 km, 
se figur 44.  
 

Vägkant  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    Vägmitt
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Skär nr.

Mätpkt nr. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Mått (mm)

Detalj mått

Start körning.  Kl.

Slut körning.   Kl.

Körtid

Körning nr

Sedan föregående körning/mätning har plogen körts:     km

Planerad  hastighet :   km/timme. Plogtyp :

MÄTNING AV SLITAGE PÅ STÅLSKÄR 

1 2 3 4

Plog och stålskär sedda framifrån
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Figur 44  Mätmetod för slitage på stålskär. 
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Väglag  
Väglaget var spårslitage med torr barmark i hjulspåren och packad snö utanför. 

 

Resultat 
Uppmätt slitage framgår av figur 45. 
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Figur 45  Uppmätt stålslitage/km i medeltal per stålskär nr. 1−4 efter ca 87 km på läns-
väg 315 mellan Vemdalens samhälle och Utanbergsvallarna. Miljöplogen och referens-
plogen Svedala-Arbrå 95-36. Väglag: Spårslitage med torr barmark i hjulspåren och 
packad snö utanför. 

 

Som framgår av figuren är slitaget i medeltal per km på Miljöplogens stålskär nr 1 och 
2, de skär som ligger närmast vägkanten, obetydligt. Skär nr 3 och 4 har slitits betydligt 
hårdare, ungefär 0,03−0,05 mm/km. Slitaget på referensplogens stålskär är i medeltal 
mellan 0,03 och 0,10 mm/km.  

Sett över alla skär är stålslitaget ca 0,018 mm/km för Miljöplogen och ca 0,053 mm/km 
för referensplogen. Det innebär att referensplogen har slitit bort ungefär 3 gånger så 
mycket stål som Miljöplogen.  
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Hur mycket av slitaget på Miljöplogens skär nr 3 och 4 som beror på den tidigare 
nämnda körningen med stålskäret direkt vilande på beläggningen gå inte att bedöma. 
Det är dock klart att stålslitaget på Miljöplogen är överskattat.  

 
4.7.2 Meirenplogen 
Mätningen av stålslitage var planerad att göras på riksväg 87 och E45 öster respektive 
nordöst om Östersund. Den knappt 40 km långa slingan skulle köras ett varv i 40 km/h 
och ett i 70 km/h med varje plogtyp. Både Meirenplogen och referensplogen Rossö-
plog 37 hade stålskär av fabrikat Olofsfors. Som tidigare nämnts avbröts körningen med 
Meirenplogen i 40 km/h efter ca 15 km pga. kraftigt stålslitage. 

 

Mätmetod 
Mätmetoden var samma som tidigare, se figur 44. 
 

Väglag 
Väglaget var torr barmark. 
 

Resultat 
Uppmätt slitage framgår av figur 46. Det olika antalet stålskär beror på att referens-
plogen är smalare än Meirenplogen och har därför bara 4 skär.  
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Figur 46  Uppmätt stålslitage/km i medeltal per stålskär nr. 1−5 på Meirenplogen efter 
ca 15 km och per stålskär nr. 1−4 på referensplogen Rossöplog 37 efter ca 78 km. 
Vägsträcka: Riksväg 87 och E45 öster respektive nordöst om Östersund. Väglag: Torr 
barmark.  
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Det bör observeras att skalan för slitaget i denna figur är 10 gånger större än i figuren 
som gäller Miljöplogen, figur 45. 

Stålslitaget är i detta fall av en helt annan storleksordning än vid körning på länsväg 315 
vid Vemdalen. Det framgår tydligt av slitaget på referensplogen, som genomsnitt för de 
fyra skären är ca 0,25 mm/km på riksväg 87 och E45. Vid körning på länsväg 315 var 
nedslitningen på referensplogen ca 0,05 mm/km. Relationen är alltså 5:1. Den grova 
kvartsitbeläggningens påverkan är tydlig. Det bör dock påpekas att även väglaget 
skiljde. Länsväg 315 hade, till skillnad från riksväg 87 och E45, inte enbart torr barmark 
utan var delvis täckt av packad snö.  

Slitaget i medeltal per km på Meirenplogens stålskär nr 1, det skär som ligger närmast 
vägkanten, blev mycket kraftigt, ungefär 2,6 mm/km. Även de andra fyra stålskären är 
rejält åtgångna med en nedslitningar på 1,3−1,6 mm/km. 

Sett över alla skär är stålslitaget knappt 1,7 mm/km för Meirenplogen och ca 
0,25 mm/km för referensplogen, Det innebär att Meirenplogen sliter bort ungefär 
7 gånger så mycket stål som referensplogen. Att köra Meirenplogen med vanliga 
stålskär är alltså inte tänkbart. Här måste hårdmetallskär användas.  
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5 Förarsynpunkter 
5.1 Uppföljning på formulär 
Med hjälp av ett särskilt formulär har uppföljning gjorts av hur plogbilsförarna upplever 
buller, förekomst av snörök, renplogningsförmåga, kastförmåga och skärförmåga vid 
körning på allmän väg. Skalan gick från 1 till 3, där 1 är låg, 2 medel och 3 hög. Svaren 
visas i figur 47. 

Plogbilsförarna tillfrågades också om vilken genomsnittshastighet som är lämplig att 
hålla, se figur 48. 

 
Figur 47  Plogbilsförarnas upplevelser av bullernivå, förekomst av snörök, plogresultat 
(renplogningsförmåga), kastförmåga och skärförmåga vid körning på allmän väg. 
Förarsynpunkter från driftområde Flen och Luleå. 

 

Ur figuren kan utläsas att jämfört med en genomsnittsplog uppfattas Miljöplogen på 
följande sätt.  

− Bullernivån inuti bilen är betydligt lägre 

− Snöröken är betydligt mindre besvärande 

− Plogresultatet är något sämre 

− Kastförmågan är betydligt bättre 

− Skärförmågan är betydligt bättre. 
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Figur 48  Plogbilsförarnas bedömning av lämplig hastighet vid plogning på allmän väg. 
Genomsnittsvärden för driftområde Bergslagen, Flen och Luleå. 

 

Som framgår av figuren anser plogbilsförarna i driftområde Bergslagen och Flen att 
lämplig hastighet med Miljöplogen är ungefär 10 km/h högre än med referensplogen.  

I driftområde Flen körs en vägsträcka, som är 13 bred, endast med förplog. Plogen är 
4,6 m bred. Lämplig hastighet med Miljöplogen på denna sträcka uppges vara så hög 
som ca 75 km/h.  

Genomsnittshastighet för samtliga plogar i driftområde Bergslagen, Flen och Luleå 
framgår av figur 49.  
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Figur 49  Genomsnittshastighet för samtliga plogar i driftområde Bergslagen, Flen och 
Luleå. 

 

Genomsnittshastigheten för samtliga Miljöplogar är ca 58 km/h, dvs. ungefär 15 km/h 
högre än för referensplogarna.  

Om Miljöplogen på 13-metersvägen i driftområde Flen exkluderas blir genomsnittshas-
tigheten för Miljöplogarna ca 50 km/h och hastighetsskillnaden knappt 10 km/h högre 
än för referensplogarna.  

 
5.2 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med de plogbilsförare i driftområde Flen och Bergslagen som 
använt Miljöplogen i ordinarie vinterväghållning under säsongen 2008/2009. Resultatet 
av intervjuerna redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1  Synpunkter på Miljöplogen från plogbilsförare i driftområde Flen och 
Bergslagen som använt plogen i ordinarie vinterväghållning under säsongen 
2008/2009.  

Fråga Förare/användningsområde för plogen 

 Tord Lindberg Do Flen Hans Haglund Do 
Bergslagen 

 Plogning på en 13 m:s 
väg. Endast förplog 
används: Miljöplog 4,6 m. 
Plogen ställs in mot-
svarande körfältsbred-
den 3,6 m. Bärare: Scania 
144, 460 hk. 

Plogning 7,0–13,0 m 
belagd väg. Förplog: 
Miljöplog 3,7 m. Sidoplog: 
Mähler S 45 konverterad 
med skärhållare i polyure-
tan. Bärare: Volvo FM 12, 
380 hk. 

1 Montering på bil. 
Fördelar, nackdelar? 

Inga problem med koppling 
på bilen. Plogen är svår att 
ställa in.  

Enkel och lätt att montera. 
inga nackdelar. 

2 Byte av stål, fördelar, 
nackdelar, ställtid? 

Det tar kortare tid att skifta 
skär, 10–15 min, mot ca 
25 min. 

Det är mycket bra och lätt att 
byta, bra höjd. Man slipper 
ligga på golvet. Finns inga 
nackdelar. Ställtid vid byte av 
stål max. 5 min. 

3 Slitage av stål? Cirka 30 % färre byten av 
stål i förhållande till kon-
ventionell plog såvida 
plogens inställning är gjord 
korrekt. 

Sliter mycket mindre stål än 
en konventionell plog. Enligt 
min bedömning ca 50–60 % 
mindre slitage. 

4 Svaga punkter på 
plogens konstruktion? 

Infästningen av bågarna till 
svepet håller inte. För-
stärkning har gjorts med 
vinkeljärn invändigt svepet. 

Fästet till svepet och hjul-
ställen har åtgärdats och 
verkar hålla efter åtgärd. 

5 Skärhållare, pivåhjul. 
Funktion, hållbarhet? 

Inga problem med skär-
hållaren trots stor på-
frestning vid plogning på 
vägavsnitt med nerfräst 
beläggning.  

Skärhållaren fungerar 
kanonbra! Håller mycket bra. 
Jag har endast bytt en efter 
två säsonger. Pivå- hjulet går 
aldrig varmt. Rullar lätt. 

6 Svep. snörök, snö-
sprut? 

Problem med att snöröken 
kommer över hytten. 
Bedömningen är att svepet 
är för snävt. Motsvarande 
problem på Rossöplogen 
har funnits. Ombyggnad 
genom förlängning av 
hållarna av svepet. 

Fungerar bra upp till 
60–65 km/h. Vid plogning 
över 65 km/h kommer snörök 
över hytten. 

 

7 Säkerhet/trygghet som 
förare vid höga 
hastigheter? 

Fördelar när det gäller 
trafiken beroende på att 
hög hastighet går att hålla. 
Det bildas sällan köer 
bakom bilen. 

Känner stor trygghet med 
plogen i höga hastigheter. 

8 Bränsleförbrukning – 
skillnader mot kon-
ventionell plog? 

Cirka 1 dl mindre än 
tidigare med konventionell 
plog.  

Hänvisning till gjorda tester i 
februari 2009. 
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9 Buller (förarens upp-
levelse) högre alt. lägre 
eller annan typ av ljud? 

Miljöplogen upplevs 
tystare. 

Miljöplogen har mycket lägre 
buller både i och utanför 
hytten jämfört med den 
tidigare använda plogar. 

10 Pivåhjulet i förhållande 
till andra typer av hjul? 

Inga problem med 
pivåhjulet. 

Blir aldrig punktering, stort 
plus. Hjulet går bra på vägen. 
Väldigt lite slitage. 

11 Vid vilka snöförhål-
landen har plogen sin 
styrka? 

Plogen fungerar bäst vid 
blöt snö.  

Vid nysnö på saltvägar. 

12 Vid vilka snöförhål-
landen har plogen sin 
svaghet? 

Vid torr snö svårare att få 
”fäste”. Plogen erfordrar 
snötyngd i plogbladet för 
att ploga rent.  

Vid tung packad snö. 

13 Vilken typ av väg tycker 
Du plogen passar bäst 
på? 

På det större vägnätet. det 
blir inte lika rent på det 
mindre vägnätet. 

Saltvägnätet. 

14 Vilken hastighets-
skillnad upplever Du i 
jämförelse Miljöplog/ 
konventionell plog? 

Vid plogning på 13 m:s väg 
60–65 km/h. På det mindre 
vägnätet ingen skillnad 
jämfört med konventionell 
plog. 

Går mycket bra från 40 km/h 
och uppåt. 

15 Skärvinkel – Problem 
med påkörningar av 
t.ex. brunnar.  

Inga problem vid påkör-
ningar. 

Plogen löser lätt ut vid 
påkörning av brunnar, 
kantsten mm. 

16 Ditt allmänna omdöme? Väldigt rent efter plogen. 
Bästa resultatet vid en 
hastighet på 60–65 km/h.  

Plogen är lätt och behändig 
att sätta på. Går bra efter 
vägen, plogar rent och fint. 
Känns knappt att den sitter 
på lastbilen. 
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Tabell 2  Synpunkter på Meirenplogen MSP 4603 från plogbilsförare i driftområde 
Sveg och Lit som använt plogen i ordinarie vinterväghållning under säsongen 
2008/2009. 

Fråga Förare/användningsområde för plogen 

 Per-Einar Kallin och 
Fredrik Kallin Vemdalens 
åkeri 

Magnus Andreasson 
EAG Entreprenad AB, 
Brunflo 

 Plogning på belagda vägar 
≤ 7,0 m. Plogning utförd 
med och utan sidoplog. 

Testperiod 2009 mars, 
v 10–11 

Plogning på belagda vägar 
≤ 7,0 m. Plogning utförd 
med och utan sidoplog. Få 
testtillfällen på grund av 
avsaknad av vinter. 

Testperiod 2009 mars, 
v 12–13 

1 Montering på bil. 
Fördelar, nackdelar? 

Plogen är enklare att koppla 
än tidigare använda plogar. 
Ett moment mindre. (Bilen 
körs fram mot plogen, 
hydrauliken kopplas, fästet 
sänks och plogen är på 
plats.) Fästet på bilen var 
anpassat för Svedala/Arbrå 
95/36 och ändrades för att 
passa Meiren förplog. 
Därefter inga problem. 

Inga problem i princip. 
Lastbilen som användes var 
inte anpassad avseende 
främre plogfästets läge. 
Beroende på det fick plogen 
lyftas i läge vid montering.  

2 Byte av stål, fördelar, 
nackdelar, ställtid? 

Inget skärbyte utfördes. 
Plogen var utrustad med 
Meirens hårdmetallskär 
(Hardmetal steelblades (135 
x 20 x 610) with standard 
305 mm holes. German hard 
alloy in Swedish steel.) 

Mycket bra arbetsmiljö. bra 
arbetshöjd erhölls eftersom 
plogen gick att lyfta högt. 
Inga problem vid bultning av 
plogstålen. Bytet genom-
fördes på ca 15–20 min. 

3 Slitage stål? Inget synbart slitage. Plogen bör/ska vara utrustad 
med hårdmetallskär. Vid 
användning av konven-
tionella skär sker ett snabbt 
slitage. Beroende på plo-
gens positiva skärvinkel 
minskar stålets utskjut 
påtagligt vilket innebär att 
mindre del av stålet finns 
tillgängligt. 

4 Svaga punkter på 
plogens konstruktion? 

Endast en svängkolv. Plogen 
upplevs ”rejäl”. Utrustad med 
mekaniskt flytläge. Vid an-
vändande av plogen var det 
mekaniska flytläget låst – 
sprinten i. Bilens flytläges-
funktion användes. Bra 
svängbarhet på plogen vilket 
gör att plogen gick lugnt, 
också bra skäreffekt vid 
forcerande av drev. 

Inga påtagliga brister. 
Plogen var ”bred och fin” och 
lyfte högt. 
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5 Skärhållare, pivåhjul. 
Funktion, hållbarhet? 

I början av testet var bult-
förband m.fl. löst tilldragna. 
Efter tilldragning fungerade 
plogen utan anmärkning. 
Plogen ej utrustad med 
pivåhjul. Moddskrapan 
ersätter pivåhjulsfunktionen. 

Skärhållaren fungerade 
mycket bra. Plogen ej 
utrustad med pivåhjul. 
Moddskrapan ersätter 
pivåhjulsfunktionen. 

6 Svep. snörök, snösprut? Inga problem med snö på 
bilens vindruta. Mindre 
problem än tidigare använda 
plogar. Mycket bra utkast i 
sidled. 

Under testperioden uppstod 
inga problem beroende på 
svepets konstruktion. 

7 Säkerhet/trygghet som 
förare vid höga hastig-
heter? 

Stabil vid hastigheter upp-
emot 70 km/h. Känns säk-
rare att köra än traditionella 
plogar vid höga hastigheter. 

Bedöms säker vid plog-
ningshastighet på ~60 km/h. 
Vid transport får man, 
beroende på att plogen går 
att lyfta högt, anpassa lyftet 
så att bilens lyktor inte 
skyms. 

8 Bränsleförbrukning – 
skillnader mot konven-
tionell plog? 

Ej mätt. Ej mätt. 

9 Buller(förarens upple-
velse) högre alt. lägre 
eller annat typ av ljud? 

Vid användning av endast 
stålskäret upplevs ljudet högt 
av föraren, särskilt när be-
läggningen är framme. Vid 
moddskäret nere (normal-
läge) upplevs inte ljudet 
högre än vid plogning med 
andra plogar. 

Inga större problem. 
Möjligtvis något högre 
resonans i hytten vid 
plogning. 

10 Pivåhjulet i förhållande 
till andra typer av hjul? 

Se pkt. 5 och 9. Se pkt. 5. 

11 Vid vilka snöförhållanden 
har plogen sin styrka? 

Vid blöt, nerkörd snö och 
slask/modd upplevs plogen 
bättre än tidigare använda 
plogar. Plogen skär i botten. 
Oavsett snötyp erhålls en 
mycket bra renplogning.  

Plogen testad vid blötsnö 
och då erhölls ett mycket bra 
resultat. 

 

12 Vid vilka snöförhållanden 
har plogen sin svaghet? 

Inga problem. Inga problem. 

13 Vilken typ av väg tycker 
Du plogen passar bäst 
på? 

Belagd väg. Vid användande 
av plogen utan sidoplog på 
vägar ≤ 7,0 m. Vid använd-
ande av sidoplog på alla 
typer av belagda vägar. 
Används med försiktighet på 
vägavsnitt med brunnar 
o.likn. som kan vara för 
höga.  

Belagda vägar. Plogen kan 
med fördel användas utan 
sidoplog beroende på 
mycket bra utkast. 
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14 Vilken hastighetsskillnad 
upplever Du i jämförelse 
Miljöplog/ konventionell 
plog? 

På vägavsnitt där Sve-
dala/Arbrå 95/36 utrustad 
med pivåhjul som medger 
~50 km/h går det att ploga 
med Meiren MSP 4603 
~70 km/h. Svedala/Arbrå 
utrustad med plogtallrikar 
medger också ~70 km/h. 

Inga problem att ploga 
60 km/h. Normal 
ploghastighet ~40–50 km/h. 

15  Skärvinkel – Problem 
med påkörningar av t.ex. 
brunnar? 

Inga problem! Inga problem under test-
perioden. 

16 Ditt allmänna omdöme? Bra och rejäl plog för be-
lagda vägar. Lätt att koppla. 
Beroende på väldigt bra 
utkast i sidled så passar 
plogen mycket bra att 
använda utan sidoplog på 
belagda vägar ≤ 7,0 m. På 
bredare vägar används 
sidoplog. Mycket god 
renplogningsförmåga.  

Jag har bara sett fördelar. 
Plogen gick väldigt bra, inga 
hugg. Bra arbetsmiljö vid 
skärbyte. Plogen särskilt 
lämplig att använda utan 
sidoplog på vägar ≤ 7,0 m. 
Stor besparing avseende 
anpassning/på- ombyggnad 
av lastbil. Till exempel er-
fordras inte sidoplogsfäste, 
S-bom, ev. omflyttning av 
lufttankar mm behöver ej 
göras. Bilen kan ev. utrustas 
med större bränsletank.  
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6 Problem och brister med Miljöplogen som åtgärdats 
Vid användning av den första versionen av Miljöplogen under två vintersäsonger har ett 
antal problem och brister upptäckts. I följande tabell beskrivs problemen/bristerna och 
vilka förbättringsåtgärder som genomförts. Under senvintern 2008 kunde de sex första 
förbättringsåtgärderna genomföras löpande. De två sista förbättringarna provades med 
gott resultat efter testerna på länsväg 315 mellan Vemdalens samhälle och Utanbergs-
vallarna i februari 2009. 
 

Tabell 3  Upptäckta brister på den första versionen av Miljöplogen och förbättrings-
åtgärder som kunnat  genomföras. 

Problem/brist Orsak Åtgärd 

Hög hastighet vid sänkning 
från transportläge till plogläge. 

Ingen dämpningsrörelse. 
Flöde för hydraulik för högt. 

Justering av flöde med hjälp 
av ställbar flödesventil 
alternativt fast strypning. 

Höjdjustering av hjul fungerar 
dåligt. 

Avsaknad av smörjning. 
(Konstruktion byggde på 
smörjningsfri lösning). 

Införa smörjning. 

Plog kan kantra i tranportläge 
med risk att den tar i vägen. 

Inget ändlägesstopp. Införa stopp som motverkar 
kantringsrörelse i tranport-
läge. 

Hjulställ viker sig åt sidan vid 
sänkning från tranportläge till 
plogläge. 

Ingen dämpning vid sänkning. 
Ingen fjäder/sträva som tar 
upp sidokrafter. 

Införa dämpning samt fjä-
der/sträva. 

Plog når inte ner till plogläge. Felaktigt parallellogram? Kontroll av mått. Eventuellt 
utbyte. Detta problem verkar 
bara finnas på en plog. 

Plogfästet är inte i kopp-
lingsläge efter stillestånd. 

Läckage i kopplingar? Införande av låsventil enligt 
PEAB:s lösning. 

Fästbultar för hjulställ lossnar 
och går av. Förslitning i hålen 
som blir ovala.  

Fästelement/förband klarar 
inte de krafter som uppstår, 
vilket leder till rörelser.  

Låsstift med passning 
monteras som tar upp 
sidokrafter och motverkar 
rörelser i bultförband. Bult 
med skaft och brickor 
monteras.  

Fästbultar för svepfäste 
lossnar och går av. Förslitning 
i hålen som blir ovala.  

Fästelement/förband klarar 
inte de krafter som uppstår, 
vilket leder till rörelser. 

Fästkonsol för att ta upp 
moment monteras.  
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7 Uppskattning av kostnadsändring vid införande av Miljö-
plogen 

7.1 Utgångspunkt 
Användning av Miljöplogen vid kombikörning på vägar med driftstandardklass 2 och 3 
väntas påverka följande effekter. 

− Åtgärdskostnad per km väg 

− Antal kontrakterade lastbilar 

− Antal inköpta/inhyrda plogar och saltspridare 

− Slitage på stålskär till plogar 

− Bullernivå utanför och inuti lastbilen 

− Plogbilens bränsleförbrukning 

− Framaxeltryck vid transport i upplyft läge 

− Trafikanternas tidskostnad pga. köbildning bakom plogbilen 

− Trafiksäkerhet för trafikanter och plogbil pga. hastighetsskillnader. 

 

Nedan görs en uppskattning av vilka förändringar i respektive effekt som en övergång 
från en konventionell plog till Miljöplogen väntas medföra.  

 

7.2 Allmänna förutsättningar 
Utgångspunkten är att Miljöplogen används vid kombikörning, dvs. samtidig plogning 
och saltning, på vägar i driftstandardklass 2 och 3 i ett fiktivt driftområde i mellersta 
Sverige under en normalvinter. Under normalvintern är antalet kombikörningstillfällen 
ca 25 st. Vid varje tillfälle körs i genomsnitt 2,5 rundor för att röja körfälten.  

I standardklass 2 ingår motorvägar med väglängden ca 90 km, 2+1-vägar med vägläng-
den ca 35 km och tvåfältsvägar, ca 13 m breda, med väglängden ca 20 km. Alla väg-
längder avser ena riktningen. Motorvägar och 2+1-vägar åtgärdas genom tandemkör-
ning, dvs. med två väghållningsfordon som kör efter varandra med ett avstånd på 
200–300 m, medan tvåfältsvägar åtgärdas med ett fordon. En kombikörningsrunda inne-
bär att en körning görs i varje riktning.  

Standardklass 3 består endast av tvåfältsvägar, vanligen med vägbredden 8−9 m, som 
kombikörs en gång i varje riktning med ett fordon. Väglängden i ena riktningen är ca 
180 km.  

 
7.3 Beräkning av effekter 
7.3.1 Åtgärdskostnad per km väg 
En av de primära fördelarna med Miljöplogen är att det är möjligt att med gott röjnings-
resultat på vägen ploga i högre hastighet än med en konventionell plog. Den högre has-
tigheten innebär att åtgärdskostnaden per km åtgärdad väg kommer att minska.  
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Två antaganden görs beträffande hastigheter vid kombikörning med konventionell plog 
respektive Miljöplogen. 

 

Hastighetsalternativ 1 
Motorväg: Konventionell plog = 40 km/h, Miljöplog = 70 km/h. 

2+1-väg: Konventionell plog = 30 km/h, Miljöplog = 50 km/h. 

Tvåfältsväg, 13 m: Konventionell plog = 40 km/h, Miljöplog = 70 km/h. 

Tvåfältsväg, 9 m: Konventionell plog = 35 km/h, Miljöplog = 45 km/h. 

 

Hastighetsalternativ 2 
Motorväg: Konventionell plog = 50 km/h, Miljöplog = 70 km/h.  

2+1-väg: Konventionell plog = 35 km/h, Miljöplog = 45 km/h.  

Tvåfältsväg, 13 m: Konventionell plog = 50 km/h, Miljöplog = 70 km/h. 

Tvåfältsväg, 9 m: Konventionell plog = 40 km/h, Miljöplog = 50 km/h. 

 

Med en timkostnad på 700 kr/h för förare och utrustad kombibil fås följande approxi-
mativa kostnader för att kombiköra vägnätet i standardklass 2 och 3 under en vinter med 
konventionell plog och med Miljöplogen. 

 

Hastighetsalternativ 1 
Konventionell plog:  

(90*2)/40*(2*25*2,5*700)+(35*2)/30*(2*25*2,5*700)+(20*2)/40*(1*25*2,5*700)+ 
+(180*2)/35*(1*25*2,5*700)=394 000+204 000+44 000+450 000≈1 090 000 kr/vinter.  

Miljöplogplog:  

(90*2)/70*(2*25*2,5*700)+(35*2)/50*(2*25*2,5*700)+(20*2)/70*(1*25*2,5*700)+ 
+(180*2)/45*(1*25*2,5*700)=225 000+123 000+25 000+350 000≈725 000 kr/vinter.  

 

Hastighetsalternativ 2 
Konventionell plog:  

(90*2)/50*(2*25*2,5*700)+(35*2)/35*(2*25*2,5*700)+(20*2)/50*(1*25*2,5*700)+ 
+(180*2)/40*(1*25*2,5*700)=315 000+175 000+35 000+394 000≈920 000 kr/vinter.  

Miljöplogplog:  

(90*2)/70*(2*25*2,5*700)+(35*2)/45*(2*25*2,5*700)+(20*2)/70*(1*25*2,5*700)+ 
+(180*2)/50*(1*25*2,5*700)=225 000+136 000+25 000+315 000≈700 000 kr/vinter. 

Om Miljöplogen används minskar åtgärdskostnaden i hastighetsalternativ 1 med unge-
fär 370 kkr. och i hastighetsalternativ 2 med ca 220 kkr. på vägnätet med standardklass 
2 och 3 under en normalvinter. 
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7.3.2 Antal kontrakterade lastbilar 
Miljöplogens högre röjningshastighet innebär också att plogrundorna kan förlängas utan 
att åtgärdstiden överskrids. 

Studier av plogplaner, som tagits fram för de två fallen konventionell plog med lägre 
röjningshastighet och Miljöplog med högre röjningshastighet, pekar på att antalet kon-
trakterade bilar kan minskas från 8 till 6 på klass 2-vägnätet och från 4 till 3 på klass 
3-vägnätet.  

Den fasta kostnaden för en bil består av dels jourersättning i storleksordningen 
100 kkr/vinter, dels utrustningsersättning på ca 50 kkr/vinter.  

För en minskning med 3 bilar blir besparingen ungefär 450 kkr/vinter. 

 
7.3.3 Antal inköpta/inhyrda plogar och saltspridare 
När antalet kontrakterade bilar minskar så minskar också behovet av att köpa eller hyra 
plogar och saltspridare i motsvarande grad.  

Vi gör här en ungefärlig beräkning på fallet att köpa, underhålla och skriva av 3 plogar 
och 3 saltspridare. Avskrivningstiden sätts till 10 år. Inköpspris för plog och saltspridare 
antas vara 150 kkr respektive 400 kkr och underhållskostnaden 7 kkr/vinter respektive 
30 kkr/vinter. 

Totalkostnad för 3 plogar och 3 saltspridare blir då ungefär: 

3*(150/10 +7)+3*(400/10+30)≈280 kkr/vinter. 

 
7.3.4 Slitage på stålskär till plogar 
Mätningar som gjorts vid körning på väg under kortare och längre perioder pekar på att 
slitaget av stålskär är ca 0,05 mm/km för en konventionell plog och ca 0,01 mm/km för 
Miljöplogen.  

Ett stålskär förutsätts klara 7,0 cm nedslitning före vändning och lika mycket efter 
vändning. Sedan återstår 6, 0 cm när stålet kasseras.  

Under en vintersäsong kommer plogbilarna på klass 2- och klass 3-vägnätet att köras 
ungefär:  

(90+35)*2*2*25*2,5+(20+180)*2*1*25*2,5≈60 000 km/vinter.  

 

Förslitningen blir då ca 300 cm för den konventionella plogen och ca 60 cm för Miljö-
plogen.  

Det innebär att ungefär 300/14= 21,4 respektive 60/14=4,3 omgångar stålskär förbrukas 
under en vintersäsong.  

En 4,6 meter bred förplog har 5 stålskär. Med en konventionell plog förbrukas då ca 
21,4*5=110 stålskär och med Miljöplogen ungefär 4,3*5=22 stålskär per vinter.  

Ett stålskär kostar ungefär 200 kr per styck och en vändning eller ett byte av stål tar 
högst ¼ timme för Miljöplogen och ca ½ timme för en konventionell plog till kostnaden 
700 kr/h. Kostnaden för stålskär blir då: 
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Konventionell plog:  

110*200+2*21*0,5*700=37 kkr/vinter. 

Miljöplog:  

22*200+2*4*0,25*700=6 kkr/vinter. 

Besparingen vid användning av Miljöplogen blir alltså ca 30 kkr/vinter. 

 
7.3.5 Bullernivå utanför och inuti lastbilen 
Mätningar av bullernivåer vid passage av plogbilen och inne i hytten har inte gett enty-
diga resultat.  

Vid test på underlaget tjock is med fläckvis ett tunt lager packad snö ovanpå var buller-
nivån vid passage samma för Miljöplogen och den konventionella plogen i hastighe-
terna 30, 50 och 70 km/h. 

Vid mätning vid passage på underlaget torr barmark med obetydliga strängar av packad 
snö var bullernivån 6–7 dBA lägre för Miljöplogen vid samma hastigheter som ovan.   

Vid mätning inne i lastbilshytten på väglaget spårslitage med torr barmark i hjulspåren 
och packad snö utanför var plogarna likvärdiga från bullersynpunkt vid 40 km/h, men 
vid 70 km/h hade Miljöplogen en något högre, knappt 2 dBA, bullernivå än den kon-
ventionella plogen.  

 
7.3.6 Plogbilens bränsleförbrukning 
En konventionell förplog av stål med 4,60 meters bredd väger ungefär 1 300 kg. En 
motsvarande Miljöplog väger bara ca 850 kg. Den lägre vikten borde minska bränsle-
förbrukningen, framför allt i kuperad terräng.   

De mätdata som hittills har presenterats har påverkats av onormala händelser. Det är 
därför svårt att uttala sig om vilka minskningar i bränsleförbrukning som den lättare 
Miljöplogen kan medföra.  

Å andra sidan kommer Miljöplogen att köras fortare än en konventionell plog, vilket 
medför att bränsleförbrukningen kommer att öka.  

Tills vidare antas därför att skillnaden i bränsleförbrukning mellan en konventionell 
plog och Miljöplogen är försumbar.  

 
7.3.7 Framaxeltryck vid transport i upplyft läge 
Den lägre vikten hos Miljöplogen innebär att framaxeltrycket vid transport i upplyft 
läge kommer att minska. Miljöplogens överhäng är också mindre än för en konventio-
nell plog. Mätningar har visat att skillnaden i framaxeltryck är i storleksordningen 
1,2 ton.  

 
7.3.8 Trafikanternas merkostnad pga. köbildning bakom plogbilar 
Med hjälp av en modell som konstruerats av Mats Wiklund, VTI, har trafikanternas för-
dröjning pga. köbildning bakom plogbilarna beräknats vid olika timtrafikflöden på det 
aktuella vägnätet med standardklass 2 (Wiklund, 2010.) 
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En förutsättning i beräkningsmodellen har varit att inga omkörningar görs när väghåll-
ningsfordonen kombikör, utan bara när dessa kör av i trafikplats, driftvändplats, rast-
plats, parkeringsplats etc. och släpper förbi de köande fordonen.  

Beräkningar har gjorts för de två antaganden beträffande hastigheter vid kombikörning 
med konventionell plog respektive Miljöplogen som angetts ovan.  

Genomsnittlig årsdygnstrafik, ÅDT, för olika vägtyper redovisas i tabell 4.  

 

Tabell 4  Genomsnittlig årsdygnstrafik, ÅDT, för olika vägtyper.  

 
Vägtyp ÅDT 

Motorväg 17 000 

2+1-väg 7 000 

Tvåfältsväg, 13 m 9 000 

 

Hastighetsalternativ 1 
Resultatet av beräkningarna enligt hastighetsalternativ 1 för konventionell plog och 
Miljöplog redovisas i tabell 5 för olika typfall, dvs. olika avstånd mellan förbisläpps-
punkterna, olika plogtyper, olika tidpunkter på dygnet med tillhörande timtrafikflöden 
och olika fordonstyper. Som lätta fordon räknas personbilar och lätta lastbilar och som 
tunga fordon bussar och tunga lastbilar med och utan släp. 

Timangivelser i tabell 5 redovisas enligt följande. Timmarna under ett dygn numreras 
från 0 till 23 och t.ex. timme 5 avser 60-minutersperioden 5.00–5.59.  

 

Tabell 5  Trafikanternas restidsfördröjning (timmar) vid en kombikörningsrunda på 
hela vägnätet i standardklass 2. Hastighetsalternativ 1.  

 
Timme 5 Timme 16 Timme 19 Avstånd 

mellan 
förbisläpp 

Plogtyp 

Lätta 
fordon 

Tunga 
fordon 

Lätta 
fordon 

Tunga 
fordon 

Lätta 
fordon 

Tunga 
fordon 

Konventionell 15,4 5,0 108,2 11,8 50,5 7,3 

Miljöplog 1,9 0,5 13,2 1,1 6,2 0,7 

5 km 

Skillnad 13,5 4,6 95,0 10,8 44,4 6,7 

Konventionell 30,8 10,0 216, 4 23,7 101,1 14,7 

Miljöplog 3,8 0,9 26,3 2,1 12,3 1,3 

10 km 

Skillnad 27,1 9,1 190,1 21,5 88,8 13,3 

 

Timme 5 representerar lågtrafikflöde, timme 16 högtrafikflöde och timme 19 ungefär 
genomsnittsflödet för hela dygnet.  
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Som framgår av tabellen varierar fördröjningarna kraftigt med trafikflödet. Till exempel 
är skillnaden i fördröjning mellan konventionell plog och Miljöplogen ungefär 7 gånger 
högre för lätta fordon och 2,5 gånger högre för tunga fordon vid högtrafiktimmen jäm-
fört med lågtrafiktimmen. Detta gäller oberoende av avståndet mellan förbisläppspunk-
terna.  

Något förenklat beräknas nedan fördröjningarna endast vid timme 19, alltså för genom-
snittsflödet för hela dygnet. 

Som förutsättning gäller att antalet kombikörningstillfällen är 25 stycken under normal-
vintern och vid varje tillfälle körs i genomsnitt 2,5 rundor för att röja körfälten. Av-
ståndet mellan förbisläppspunkterna är i genomsnitt 6,5 km.  

Skillnaden i trafikanternas fördröjning pga. köbildning bakom plogbilarna vid använd-
ning av olika plogar kan då beräknas enligt följande. 

Lätta fordon: 

(44,4+1,5/5*(88,8-44,4))*25*2,5≈3 600 h/vinter.  

Tunga fordon: 

(6,7+1,5/5*(13,3-6,7))*25*2,5≈540 h/vinter.  

 

Med en restidsvärdering på 165 kr/h för lätta fordon och 300 kr/h för tunga fordon, i 
prisnivå 2006, blir kostnadsminskningen vid användning av Miljöplogen i stället för en 
konventionell plog: 

3 600*165+540*300≈750 kkr/vinter.  

 

Hastighetsalternativ 2 
Resultatet av beräkningarna enligt hastighetsalternativ 2 för konventionell plog och 
Miljöplog redovisas i tabell 6.  

 

Tabell 6  Trafikanternas restidsfördröjning (timmar) vid en kombikörningsrunda på 
hela vägnätet i standardklass 2. Hastighetsalternativ 2. 

Timme 5 Timme 16 Timme 19 Avstånd 
mellan 

förbisläpp 

Plogtyp 
Lätta 

fordon 
Tunga 
fordon 

Lätta 
fordon 

Tunga 
fordon 

Lätta 
fordon 

Tunga 
fordon 

Konventionell 7,9 2,4 55,2 5,7 25,8 3,5 

Miljöplog 2,3 0,6 16,1 1,5 7,5 0,9 

5 km 

Skillnad 5,6 1,8 39,1 4,2 18,2 2,6 

Konventionell 15,7 4,8 110,3 11,4 51,5 7,1 

Miljöplog 4,6 1,3 32,2 3,0 15,0 1,8 

10 km 

Skillnad 11,1 3,6 78,2 8,5 36,5 5,2 
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På samma sätt som tidigare beräknas fördröjningarna för hastighetsalternativ 2 endast 
vid timme 19. 

Skillnaden i trafikanternas fördröjning pga. köbildning bakom plogbilarna vid använd-
ning av olika plogar blir då enligt följande. 

Lätta fordon: 

(18,2+1,5/5*(36,5-18,2))*25*2,5≈1 500 h/vinter.  

Tunga fordon: 

(2,6+1,5/5*(5,2-2,6))*25*2,5≈210 h/vinter.  

 

Med en restidsvärdering på 165 kr/h för lätta fordon och 300 kr/h för tunga fordon, i 
prisnivå 2006, blir kostnadsminskningen vid användning av Miljöplogen i stället för en 
konventionell plog: 

1 500*165+210*300≈310 kkr/vinter.  

 
7.3.9 Trafiksäkerhet för trafikanter och plogbil på grund av hastighets-

skillnader 
Om väghållningsfordonens hastighet ökar borde trafiken flyta smidigare och risken för 
upphinnandeolyckor minska. Å andra sidan kan högre hastigheter hos trafiken leda till 
att en olyckas konsekvenser blir allvarligare. Vilken total olyckseffekt som hastighets-
ökningen kan tänkas få har inte beräknats.  

 
7.4 Sammanfattning av effekter 
De effekter/förändringar som beräknats/beskrivits ovan, vid användning av Miljöplogen 
i stället för en konventionell plog, sammanfattas i tabell 7. 
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Tabell 7  Effekter och kostnadsminskning/förbättring vid användning av Miljöplogen i 
stället för konventionell plog.  

Effekt Kostnadsminskning/förbättring vid 
användning av Miljöplogen 

Åtgärdskostnad vid kombikörning 220–370 kkr/vinter 

Kostnad för kontrakterade lastbilar 450 kkr/vinter 

Kostnad för plogar/saltspridare 280 kkr/vinter 

Kostnad för slitage av stålskär på plogar 30 kkr/vinter 

Bullernivå utanför och inuti lastbilen ? 

Bränsleförbrukning 0 kkr/vinter 

Framaxeltryck vid transport minskning med ca 1,2 ton 

Fördröjning för trafikanterna pga. kö bakom plogbilar  310 – 750 kkr/vinter 

Trafiksäkerhet  ? 

TOTALT Ca 1 300–1 900 kkr/vinter + ?? 

 

De effekter som uppskattats i pengar, vid övergång från konventionell plog till 
Miljöplogen, innebär en kostnadsminskning under en normalvinter på mellan 1,0 och 
1,1 Mkr för det fiktiva driftområdet. Eftersom driftområdets totalkostnad för vinterväg-
hållning uppgår till ca 20 Mkr under en normalvinter blir besparingen av storleksord-
ningen 5–6 % per vinter.  

Till detta kommer en samhällsekonomisk kostnadsminskning, genom mindre fördröj-
ningar för trafiken som ligger i kö bakom plogbilarna, på mellan 0,3 och 0,8 Mkr/vinter. 
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8 Diskussion 
Den uppläggning som vi gjort av projektet, nämligen att kombinera provning av 
plogarna på särskild testbana med dokumentation av de erfarenheter som plogbils-
förarna har fått vid en vintersäsongs produktionskörning på allmän väg, har visat sig 
vara framgångsrik.  

Prov på avlyst testbana innebär god säkerhet för mätpersonalen samtidigt som många 
yttre omständigheter kan hållas under full kontroll. Olämpligt väder och väglag samt 
haverier får man dock acceptera och anpassa sig till så långt det går.  

En nackdel med prov på testbana är att antalet genomförda prov inte blir så stort varför 
resultaten ibland blir osäkra, framför allt om något oväntat har inträffat och tiden inte 
medger att testerna görs om. För att få rättvisande skillnader mellan, i vårt fall, olika 
plogar vill man att de yttre omständigheterna ska vara konstanta under provningen. Det 
innebär emellertid samtidigt att man inte får en bild av hur resultaten kan variera med 
t.ex. väder och väglag. Här kommer plogbilsförarnas erfarenheter av plogning under en 
hel vintersäsong in som ett värdefullt komplement samtidigt som fler aspekter på plo-
garnas styrkor och svagheter kan beskrivas.  
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9 Slutsatser 
Slutsatser om de tre testade plogarna Miljöplogen, Meirenplogen och Mähler sidoplog 
S 45 kan beskrivas på följande sätt: 

• På testbanan, som vanligen hade 5–15 cm lös snö ovanpå tjock is, var snödjupen 
efter passage av Miljöplogen ofta små, kring 0,5 cm i medeltal för de olika delarna 
av körfältet. Det var praktiskt taget alltid lägre än referensplogens snödjup som i 
medeltal låg på strax över 1,0 cm 

• Vid plogning på allmän väg var snödjupet före plogning med Miljöplogen i medeltal 
i hjulspåren ca 0,3 cm och på övriga delar av körfältet ungefär 2−3 cm. Innan plog-
ning gjordes med referensplogen var snödjupet i medeltal i hjulspåren drygt 1,0 cm, 
i vägmitten några mm och mellan hjulspår och på körfältskant ungefär 3−5 cm. 
Efter plogning var det genomsnittliga snödjupet sett över hela körfältet 0,2 cm för 
Miljöplogen och 0,3 cm för referensplogen. Det bör framhållas att den genomsnitt-
liga ploghastigheten varit högre för Miljöplogen, ca 52 km/h, än för referensplogen, 
ca 40 km/h 

• Meirenplogens renplogningsförmåga med stålskär har mätts vid plogning på test-
banan. Dessutom har okulära bedömningar gjorts vid plogning av allmän väg och då 
både när endast stålskär använts och när moddskäret varit aktivt. Proven visar att vid 
användning av enbart stålskär erhålls fullt godtagbar renplogning, minst likvärdig 
med referensplogens. Vid användning av moddskäret erhålls en mycket ren vägbana 
även på vägar med längsgående spår i beläggningen och då även vid relativt höga 
ploghastigheter 

• Skärförmågan testades bara med Meirenplogens förplog. Banan preparerades genom 
att 10–20 cm snö påfördes och fick ligga orörd i två dygn i kraftig kyla. Det innebar 
att snön blev mycket hårt packad. Meirenplogen, med plogbladet ställt vinkelrätt 
mot körriktningen, klarade 180 m innan banan tog slut. Bedömningen är att en 
betydligt längre sträcka skulle kunna forceras. Referensplogen klarade 240 m med 
normal plogvinkel 

• Miljöplogen och referensplogen Svedala-Arbrå 95/36 bedöms likvärdiga avseende 
kasthöjd och med små skillnader avseende kastlängd vid plogning utan sidoplog. 
Vid plogning med sidoplog visar testerna att den enhet som var utrustad med 
Svedala-Arbrå förplog längdmässigt var överlägsen 

• Utan sidoplogar ger Meiren MSP 4603 förplog, både vid hastighet 50 km/h och 
70 km/h, ett mycket långt respektive högt utkast i jämförelse med referensplogen, 
Rossö 37. Meirenplogen lämpar sig väl att använda utan sidoplog på vägar som är 
≤ 7,0 m breda 

• Vid användning av Meirenplogen med moddplogen nedfälld visas i princip samma 
kastkapacitet höjdmässigt, och med marginella avvikelser längdmässigt, som 
motsvarande plog med monterad sidoplog 

• Mähler sidoplog S 45 med förlängning och extra utskjut är anpassad för snörika 
områden där behov och förutsättningar finns att kasta snön långt 

• På testbanan, som hade tjock is med fläckvis ett tunt lager packad snö ovanpå, upp-
mättes maximala bullernivåer vid passage av plogarna på mellan 84 och 90 dBA. 
Skillnaden mellan Miljöplog och referensplog var obetydlig, högst 1 dBA. Komp-
letterande mätningar på allmän väg, som hade torr barmark med obetydliga strängar 
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av packad snö, gav bullernivåer på 88–98 dBA. Här uppkom betydligt större skill-
nader mellan plogarna, Miljöplogen hade i medeltal 6–7 dBA lägre buller än refe-
rensplogen 

• Bullermätningar vid passage av Meirenplogen och en referensplog gjordes på en 
allmän väg med torr barmark och grov beläggning, där stenmaterialet bestod av den 
hårda stensorten kvartsit. Mätningar gjordes med Meirenplogen dels med stålskär, 
dels med hårdmetallskär samt med referensplogen med stålskär. Mätresultaten 
visade höga bullernivåer, mellan 95 och 108 dBA. Högst bullernivå alstrade Meiren-
plogen med stålskär, 103–108 dBA beroende på hastighet, därnäst Meirenplogen 
med hårdmetallskär, 99–103 dBA och minst buller avgav referensplogen med stål-
skär, 95–100 dBA. Det bör tilläggas att uppmätta bullernivåer vid plogning på torr 
barmark inte är representativa för normala plogförhållanden utan i stället anger 
värsta tänkbara situation 

• Den genomsnittliga bullernivån i lastbilshytten mättes med Miljöplogen och en 
referensplog i två olika hastigheter på en starkt kuperad vägslinga. Väglaget var 
spårslitage med torr barmark i hjulspåren och packad snö utanför. Bullernivåerna 
inne i hytten varierade mellan 68 och 70 dBA. Skillnaderna mellan plogarna var 
liten, högst 2 dBA 

• Motsvarande mätningar med Meirenplogen med två olika typer av plogskär och en 
referensplog gjordes, pga. regn under försöket, vid väglagen torr, fuktig och våt 
barmark. Slingan som kördes var den tidigare nämnda kvartsitvägen som har ett par 
kraftiga lutningar. Bullernivåerna låg på mellan 71 och 78 dBA. Detta innebär unge-
fär följande höjningar av bullernivån inne i lastbilshytten för Meirenplogen jämfört 
med referensplogen. Med stålskär: 5 dBA och med hårdmetallskär: 4,5 dBA. Som 
påpekats ovan gäller dessa bullernivåer på barmark värsta tänkbara situation 

• På grund av tekniska problem vid mätning av bränsleförbrukning med Miljöplogen 
blev resultaten missvisande 

• Mätning av bränsleförbrukning med Meirenplogen gjordes på den vägslinga där 
bullermätningar i hytten gjordes. Eftersom Meirenplogens stålskär hade slitits kraf-
tigt redan efter 15 km körning vid 40 km/h måste försöket avbrytas. Då noterades 
att bränsleförbrukningen var nästan 1 l/mil, eller ungefär 20 %, högre än för refe-
rensplogen 

• På grund av tekniska problem vid mätning av slitage på stålskär för Miljöplogen 
blev resultaten inte representativa 

• Slitage på skär mättes bara med stålskär på Meirenplogen och referensplogen. Sett 
över alla skär är stålslitaget knappt 1,7 mm/km för Meirenplogen och ca 
0,25 mm/km för referensplogen, Det innebär att Meirenplogen sliter bort ungefär 
7 gånger så mycket stålstål som referensplogen. Meirenplogen måste därför köras 
med hårdmetallskär 

• En av de primära fördelarna med Miljöplogen är att det är möjligt att med gott 
röjningsresultat på vägen ploga i högre hastighet än med en konventionell plog. Den 
högre hastigheten innebär att åtgärdskostnaden per km åtgärdad väg minskar och att 
antalet kontrakterade lastbilar och inköpta/inhyrda plogar och saltspridare blir färre. 
Dessutom blir fördröjningen för trafikanterna, pga. köbildning bakom plogbilarna, 
mindre. Ytterligare fördelar med Miljöplogen är lägre slitage på stålskär och lägre 
framaxeltryck vid transport av plogen i upplyft läge 
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• De effekter som kan uppskattas i pengar, vid övergång från konventionell plog till 
Miljöplogen, innebär en kostnadsminskning under en normalvinter på mellan 1,0 
och 1,1 Mkr för det fiktiva driftområdet. Eftersom driftområdets totalkostnad för 
vinterväghållning uppgår till ca 20 Mkr under en normalvinter blir besparingen av 
storleksordningen 5–6 % 

• Till detta kommer en samhällsekonomisk kostnadsminskning, genom mindre för-
dröjningar för trafiken som ligger i kö bakom plogbilarna, på mellan 0,3 och 
0,8 Mkr/vinter. 
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