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Referat 

Rullmotstånd uppkommer vid interaktionen mellan vägyta och däck och utgör en del av det 

färdmotstånd som ett fordon behöver överkomma för att röra sig framåt. De av vägytans egenskaper 

som anses ha störst betydelse för rullmotstånd är makrotextur och ojämnhet längs med vägen. Men 

även vatten och snö på vägytan bidrar till att påverka rullmotståndet. Nederbörd som ligger kvar på 

vägen innebär att hjulen behöver drivas genom och flytta undan vatten eller snö, vilket ger ett ökat 

motstånd.  

Syftet med rapporten är att göra en kunskapssammanställning om hur rullmotståndet påverkas av 

vatten och snö på vägbanan. Litteratur har sökts i databaser över vetenskapliga artiklar och rapporter 

och via kompletterande sökningar på internet för att hitta ytterligare material. En genomgång har gjorts 

av cirka 50 rapporter och artiklar som publicerats från 1970-talet fram till 2018. 

Sammanställningen visar att vatten och snö på vägytan kan ha en betydande effekt på rullmotståndet. 

För vatten på vägytan används ofta hastighet, temperatur och vattendjup som förklarande variabler. 

För att beskriva snöns påverkan på rullmotståndet används snödjup, snöns densitet, däckens kontaktyta 

med vägbana som förklarande variabler. En osäkerhet i resultaten av de fältstudier som redovisats är 

att flera har genomförts under 70- och 80-talet. Sedan dess har såväl mätmetoder som mätutrustning 

utvecklats och förbättrats. Även däckens egenskaper har förbättrats, vilket i sig har haft en effekt på 

rullmotståndet. För att få mätdata för rullmotstånd i snö och vatten som är anpassat för däck och 

fordon som används på vanliga vägar idag, behöver därför nya mätningar genomföras som använder 

de senast utvecklade mätmetoderna och ny mätutrustning. Det skulle minska osäkerheten i mätresultat 

och ge aktuell information som kan användas för att uppdatera sambanden mellan bränsleförbrukning 

och vatten och snö på vägytan. 

Titel: Effekten på rullmotstånd av vatten och snö på vägytan 

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

Tiago Vieira (VTI, https://orcid.org/0000-0001-8057-6031) 

Utgivare: VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut 

www.vti.se 

Serie och nr: VTI rapport 971 

Utgivningsår: 2018 

VTI:s diarienr: 2016/0589-9.1 

ISSN: 0347–6030 

Projektnamn: State-of-the-art om påverkan av vatten och snö på rullmotstånd 

Uppdragsgivare: Trafikverket 

Nyckelord: Rullmotstånd, vägyta. snö, vatten, bränsleförbrukning 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 48 

  

http://orcid.org/0000-0002-8957-8727
https://orcid.org/0000-0001-8057-6031
https://vtioffice365.sharepoint.com/sites/rullmotstand-vatten-och-sno/Delade%20dokument/Rapport/www.vti.se


  VTI rapport 971 

Abstract 

Rolling resistance depends on the interaction between road surface and tire and forms part of the 

driving resistance a vehicle needs to overcome to move forward. The road surface properties 

considered the most important for rolling resistance are macro textures and unevenness along the way. 

But water and snow on the road surface will also affect the rolling resistance. Precipitation remaining 

on the road surface means the wheels need to be driven through and move water or snow, which gives 

increased resistance. 

The purpose of the report is to provide an overview of the state of knowledge about how the rolling 

resistance is affected by water and snow on the road surface. Literature has been sought in databases 

of scientific articles and reports, and also on the internet. A review has been made of about 50 reports 

and articles published from the 1970s to 2018. 

The overview shows that water and snow on the road surface can have a significant effect on the 

rolling resistance. For water on the road surface, speed, temperature and water depth are often used as 

explanatory variables. To describe the snows impact on the rolling resistance, the explanation 

variables use snow depth, snow density, tire contact surface with the ground. An uncertainty in the 

results of the studies reported is that several have been implemented in the 70's and 80's. Since then, 

measuring methods as well as measuring equipment have been developed and improved. The tire 

properties have also improved, which has had an effect on the rolling resistance. Therefore, to obtain 

snow and water rolling resistance measurement data for tires and vehicles used on normal roads today, 

new measurements should be made using the most recent measurement methods and measurement 

equipment. This would reduce the uncertainty in measurement results and provide current information 

that can be used to update the relationship between fuel consumption and water and snow on the road 

surface. 
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Förord 

Rapporten är en kunskapsöversikt om hur förekomsten av vatten och snö på vägytan påverkar 

rullmotståndet hos vägfordon. Arbetet har finansierats av Trafikverket via BVFF (Bana väg för 

framtiden) på uppdrag av Åsa Lindgren och det utgör ett av fyra delprojekt som ingår i VTI:s 

ramprojekt Rullmotstånd i ett samhällsperspektiv – MIRIAM III.  

Linköping, april 2018 

 

Annelie Carlson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Effekten på rullmotstånd av vatten och snö på vägytan 

av Annelie Carlson (VTI) och Tiago Vieira (VTI) 

 

Rullmotstånd uppkommer vid interaktionen mellan vägyta och däck och utgör en del av det 

färdmotstånd som ett fordon behöver överkomma för att röra sig framåt. De av vägytans egenskaper 

som anses ha störst betydelse för rullmotstånd är makrotextur och ojämnhet längs med vägen. Men 

även vatten och snö på vägytan bidrar till att påverka rullmotståndet. Nederbörd som ligger kvar på 

vägen innebär att hjulen behöver drivas genom och flytta undan vatten eller snö, och det leder till ett 

ökat motstånd. Dessutom kyler vatten mer effektivt jämfört med luft, vilket har en påverkan på 

däckens beteende då deras viskoelastiska egenskaper är temperaturberoende. Att de kyls av på grund 

av nederbörd på vägytan gör att däcken arbetar vid en lägre temperatur, vilket i sig ökar motståndet.  

Hastighet, temperatur och vattendjup är de förklarande variabler som ofta hittas i litteraturen för att 

beskriva effekten på rullmotstånd på grund av vatten på vägytan. Man har visat att rullmotståndet ökar 

med ökad hastighet, ökat vattendjup och minskad däcktemperatur. Resultaten pekar på att effekten kan 

vara betydande och bör inte ignoreras. Senare mätningar visar en ökning med 30 till 40 procent av 

rullmotståndskoefficienten beroende på hastighet och tjocklek på vattenfilmen. Litteraturen i området 

är dock relativt begränsad och orsaken till detta är förmodligen kopplat till de svårigheter som finns att 

mäta och modellera rullmotståndseffekten i vatten. Dessa svårigheter beror bland annat på att mäta 

vattenfilmens djup och däckens temperatur samt att temperaturen på däcken behöver vara stabil vid 

mätningar.  

Att studera snöns påverkan på rullmotstånd innebär också en del svårigheter i och med att det finns 

många olika typer av snö med mycket varierande egenskaper och beteende vid deformation. De data 

som finns tillgängliga är dessutom begränsade och de samband som tagits fram är inte tillräckligt 

utvecklade så att de kan användas för att kunna beskriva snöns beteende med avseende på deformation 

och belastning. Komplexiteten avseende snöns påverkan på rullmotstånd innebär att det behövs en 

kombination av teoretiska beräkningar och fältstudier för att bestämma värden på de komponenter som 

ingår i rullmotståndet. En del studier har dock genomförts som syftar till att förklara påverkan av snö, 

både teoretiska samt mätningar i fält. De förklarande variabler som ofta använts är snödjup, snöns 

densitet och däckens kontaktyta med vägyta. I stort visar resultaten att snö har en stor effekt på 

motståndet och att det därför bör tas hänsyn till, speciellt i områden där snö ligger kvar på marken en 

längre tid.  

En aspekt som bör beaktas är den osäkerhet som är kopplad till de fältstudier som redovisats där de 

flesta har genomförts under 70- och 80-talet. Sedan dess har såväl mätmetoder som mätutrustning 

utvecklats och blivit bättre. För de tester som gjorts för snöns påverkan har dessutom flertalet studier 

genomförts med fordon, som till exempel terrängfordon och flygplan, vilka inte är representativa för 

de som trafikerar normala vägar. Även däckens egenskaper har förbättrats vilket i sig har haft en effekt 

på rullmotståndet. För att få mätdata för rullmotstånd i snö och vatten som är anpassad för däck och 

fordon som används på vanliga vägar idag borde därför nya mätningar genomföras. Dessa mätningar 

ska använda de senast utvecklade mätmetoderna och mätutrustningar, vilket inkluderar bättre kontroll 

och mer exakta mättekniker för att utvärdera effekten av olika faktorer på rullmotstånd. Det skulle 

minska osäkerheten i mätresultat och ge aktuell information som kan användas för att uppdatera 

samband mellan bränsleförbrukning och vatten och snö på vägytan. Informationen kan sedan användas 

för att optimera beläggningar med avseende på rullmotstånd där textur, ojämnhet och avvattnings-

förmåga ingår samt till att förbättra rekommendationer till vinterväghållning. 
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Summary 

The effect in rolling resistance of water and snow on the road surface  

by Annelie Carlson (VTI) and Tiago Vieira (VTI) 

 

Rolling resistance is due to the interaction between road surface and tire and is one part of the driving 

resistance a vehicle needs to overcome to move forward. The road surface properties considered the 

most important regarding rolling resistance are macro texture and unevenness along the road. But 

water and snow on the road surface also have an effect. Precipitation remaining on the road means the 

tires need to be driven through and removing water or snow, which leads to increased resistance. In 

addition, water cools more efficiently than air, which influence the tire behavior since their 

viscoelastic properties are temperature dependent. Cooling down due to precipitation means that the 

tires work at a lower temperature, which in turn increases the resistance. 

Speed, temperature and the water film thickness are the explanatory variables often found in the 

literature to describe the impact on rolling resistance due to water on the road surface. It has been 

shown that the rolling resistance increases with increased speed, increased thickness of the water film 

and reduced tire temperature. The results indicate that the effect can be significant and should not be 

ignored. Recent measurements show an increase of 30 to 40 percent of the rolling resistance 

coefficient depending on the velocity and thickness of the water film. However, the literature on this 

subject is relatively limited and the reason can be linked to difficulties in measuring and modelling the 

rolling resistance in water. These are due to, among other things, measuring the thickness of the water 

film and the tire temperature, and that the temperature of the tires needs to be stable during 

measurements. 

There are also some difficulties when studying the impact of snow on rolling resistance. There are 

many different types of snow with varying characteristics and behavior during deformation. In 

addition, not much research has been done in the area. Moreover, the data available are limited and the 

relationships are not sufficiently developed so that they can be used to describe the behavior of snow 

in terms of deformation and load conditions. The complexity of the snow's impact on rolling resistance 

means that a combination of theoretical calculations and field tests is needed to determine the values 

of the components included in the functions. However, some studies have been carried out. Both 

theoretical studies aimed at explaining the impact of snow as well as measurements in the field. The 

explanatory variables commonly used are snow depth, snow density and tire contact area with the road 

surface. In general, the results show that snow has a great effect on the rolling resistance and that it 

should be considered, especially in areas where snow remains on the ground for a long time.  

One aspect to consider is the uncertainty associated with the published field studies, where most were 

conducted during the 70’s and 80’s. Since then, measuring methods as well as measuring equipment 

have developed and improved. For tests of the impact of snow, most have also been done with 

vehicles that are not representative of the vehicles that operate on normal roads, such as terrain 

vehicles and airplanes. Furthermore, the tires have improved, which also has had an impact on rolling 

resistance. New measurements should be made to have data of rolling resistance in snow and water for 

tires and vehicles used on normal roads today. These should use the latest developed methods and 

equipment and includes better control and more accurate measurement techniques to evaluate the 

effect of different factors on rolling resistance. It would reduce the uncertainty in the results and 

provide information that can be used to update the relationship between water and snow on the road 

surface and fuel consumption. The information can then be used to optimize road surfaces with respect 

to rolling resistance, including texture, irregularity and drainage, as well as improving winter road 

maintenance recommendations. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Rullmotstånd utgör en del av det färdmotstånd som ett fordon behöver överkomma för att röra sig 

framåt. De andra delarna är luftmotstånd, gravitation på grund av vägens horisontella lutning, intern 

friktion, tröghet vid acceleration och inbromsning samt sidokrafter som uppstår vid kurvor (Michelin 

2003, Sandberg 2011). Ju högre färdmotstånd ett fordon behöver överkomma, desto mer energi och 

därmed bränsle behövs. Det bidrag som de olika delarna i färdmotstånd står för varierar med avseende 

på hastighet och fordonstyp (Beuving m.fl. 2004, National research council 2006, Sandberg 2011). 

Exempelvis ökar luftmotståndets relativa betydelse med hastighet och blir den faktor som har störst 

betydelse vid högre hastigheter. För rullmotstånd gäller att det relativt har större betydelse för tunga 

fordon jämfört med personbilar (Sandberg 2011).  

Rullmotståndet uppkommer vid interaktionen mellan vägyta och däck och beror på vilka egenskaper 

dessa har. Däckens bidrag till rullmotståndet beror på deras struktur, hur de deformeras vid kontakt 

med vägytan då däcket rullar samt vid hysteres i däckgummit (Sandberg 2011). Även temperatur, 

lufttrycket i däcket och hur däcken är riktade är viktiga faktorer (National research council 2006). 

Vägytans textur och ojämnhet påverkar deformationen av däcken och därmed rullmotståndet (National 

research council 2006). Texturen beskrivs vanligen med tre olika mått som representerar vägytans 

strävhet (mikro-), form och storlek på stenarna i beläggningen (makro-) och om det finns potthål och 

skarvar (mega-). Ojämnheter finns såväl tvärs vägen som längs med vägen. Ojämnhet tvärs vägen är 

spårdjup, som uppstår på grund av slitage och deformationer, medan ojämnheter längs vägen beskriver 

en sammanvägd bild av exempelvis gupp och sättningar.  

De av vägytans egenskaper som anses vara av störst betydelse för rullmotståndet är makrotextur och 

ojämnhet längs med vägen. De mått som beskriver dessa egenskaper är MPD (mean profile depth) och 

IRI (International Roughness Index). När fordon trafikerar en väg som har en hög textur och/eller en 

hög ojämnhet kommer däcken att deformeras mer. Dessutom kommer större förluster uppstå i 

fjädringssystemet relativt en slät yta, med mer energiförluster (Sandberg 2011). Tidigare studier har 

visat att rullmotståndets påverkan på bränsleförbrukningen kan utgöra en förhållandevis stor andel av 

den totala bränsleförbrukningen. Beroende på vilka körförhållande som gäller kan rullmotståndet 

utgöra mellan 5 till 30 procent av bränsleförbrukningen för en typisk personbil och mellan 15 till 40 

procent för tunga fordon (Barrand & Bokar 2009). Fontaras och Samaras (2010) har beräknat att 

bränsleförbrukningen skulle kunna minska med 2,5 procent för personbilar och med 3,6 procent för 

tunga fordon om rullmotståndet minskar med 10 till 20 procent. Hammarström m.fl. (2012) har för 

svenska vägar beräknat att en personbil vid 90 km/h skulle använda cirka 4,6 respektive 15,1 procent 

mer bränsle om IRI respektive MPD ökade med en enhet. De visade också att för tung trafik skulle 

ökningen i bränsleförbrukning bli relativt större under samma förutsättningar. 

Enligt ovan beskrivna studier finns det således en potential för energibesparing om rullmotståndet kan 

minskas. Det pågår i dagsläget forskning som syftar till att uppnå detta utan att trafiksäkerheten ska 

påverkas negativt. Ett exempel är det internationella samarbete MIRIAM (Models for rolling 

resistance In Road Infrastructure Management systems). Samarbetet har fokus på rullmotstånd och 

syftar till att minska koldioxidemissioner från trafiken och väginfrastrukturen och att uppnå en bättre 

energieffektivitet1. 

Det mesta av forskningen utgår från förhållanden där vägytan är torr och med utetemperaturer som är 

representativa för vår till höst. Det har dock visat sig att bränsleekonomi hos fordon påverkas av 

temperatur, hala vägar och snö på vägarna. Enligt studier i Kanada och USA kräver vinterkörning på 

                                                      

1 miriam-co2.net 
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vägar med packad snö och som är isiga upp till 33 procent mer bränsle. Vid korta resor kan upp till 50 

procent mer bränsle krävas vintertid jämfört med samma sträcka sommartid (Ye m.fl. 2013). Även 

vatten på vägytan påverkar bränsleekonomin då det ökar det motstånd som däcket möter och den 

effekten kan vara betydande (Ejsmont m.fl. 2015).  

I Sverige är vägarna en stor del av tiden blöta på grund av regn eller smältande snö och is. I vissa delar 

av landet är det även snö på vägarna under en del av året. För att kunna utvärdera betydelsen av rull-

motstånd samt dess storlek och utveckling över tid, behöver väghållarna ha tillförlitlig information om 

hur sambandet mellan vägytans tillstånd och rullmotstånd ser ut.  

1.2. Syfte  

Syftet med rapporten är att sammanställa kunskapsläget om hur rullmotståndet påverkas av vatten och 

snö på vägbanan. Denna information kan i ett nästa steg användas för att uppdatera samband mellan 

bränsleförbrukning och väta respektive snö på vägytan. Uppdateringen av detta kan ske i beräknings-

modulen för bränsleförbrukning med avseende på snöväglag i Vintermodellen2 (Möller 2014) samt i 

VETO-modellen3 (Hammarström, Karlsson 1987) för både väta och snö. Informationen kan sedan 

användas för att optimera beläggningar med avseende på rullmotstånd där textur, ojämnhet och 

avvattningsförmåga ingår samt till att förbättra rekommendationer till vinterväghållning. Viktigt att ta 

hänsyn till vid optimering av beläggningar och underhåll är att andra egenskaper som vägen har, som 

friktion och risk för vattenplaning, inte ska försämras. Detta är dock aspekter som inte ingår i denna 

rapport. 

1.3. Metod 

Litteratursökning efter vetenskaplig litteratur och andra relevanta publikationer har med hjälp av VTI:s 

bibliotek gjorts i de databaser som de har tillgång till. Vidare har författarna gjort kompletterande 

sökningar på internet för att hitta ytterligare material. De sökord som har använts på svenska, engelska 

och tyska var följande: 

• rullmotstånd/rolling resistance/ rollwiderstand, radwiderstand 

• snö/snow/snee 

• vatten/water/wasser 

• fukt/moist, moisture/nässer 

• temperatur/temperature/temperatur 

Totalt valdes 51 vetenskapliga artiklar och rapporter ut till grund för kunskapsöversikten. Dessa har 

publicerats mellan 1970 och 2018. 

1.4. Disposition 

Kapitel 1 omfattar bakgrund med en kortfattad beskrivning av rullmotstånd samt metod, syfte och 

avgränsningar. Kapitel 2 sammanfattar studier om effekten på rullmotstånd av förekomst av vatten på 

                                                      

2 Med Vintermodellen kan man beräkna och värdera samhällsekonomiska effekter av olika strategier och 

åtgärder inom vinterväghållningen. 

3 VETO är en simuleringsmodell för att beräkna bränsleförbrukning för enskilda fordon där fordon, vägen och 

vägytan kan beskrivas i detalj.  
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vägytan, vilket följs av snöns påverkan på rullmotstånd i kapitel 3. Sist i sammanställningen följer 

slutsatser på de iakttagelser som gjorts i översikten samt förslag på fortsatt arbete.  
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2. Påverkan på rullmotstånd på grund av vatten på vägytan 

2.1. Teori 

Vatten på vägytan har märkbara effekter på vägbanas funktionella aspekter, vilket inkluderar 

rullmotstånd. När ett däck rullar över en våt väg måste det tränga undan vatten innan det blir 

direktkontakt med vägytans textur. Rullmotståndet på våta vägar påverkas av vattenvolymen, vilken 

avgörs av vattendjup, däckets anliggningsbredd och hastighet (Mitschke & Wallentowitz 2004). 

Dessutom är förflyttning av vatten inte det enda viktiga fenomenet för rullmotstånd på våta vägar. 

Vatten påverkar, till exempel, kontakttemperaturen för däcken vilket i sin tur påverkar rullmotståndet.  

Figur 1 illustrerar ett däck på en torr vägyta. Däcket rullar med vinkelhastighet ω och motsvarande 

linjärhastighet v. Normalkraften, FN, trycker däcket mot vägytan och inleder till ett kontakttryck över 

den kontaktlängden Lc. FT är den totala bromsande kraften som är lika med rullmotståndkraften plus 

luftmotståndkraften, 𝐹𝑇 = 𝐹𝑅 + 𝐹𝐿. Kontakttrycket fc är större i främre delen än bakre delen, vilket 

leder till ett vridmoment i däcket. Anledningen är att kontakttryckfördelningen påverkas av visko-

elastiska egenskaper i däcket. I figuren beskrivs rullmotstånds effekt som en kraft, Fc, med det 

horisontella avståndet Δc till FN.  

 

Figur 1. Däckets interaktion med en torr vägyta. 

 

När däcket rullar på en våt vägyta med samma hastighet blir rullmotståndkraften påverkad av vatten-

filmen, som visas i Figur 2. Där beskrivs rullmotståndseffekten som en bromsande kraft mot däckets 

rörelse. För att göra det tydligare delas rullmotståndet upp i olika delkomponenter. En alternativ mer 

omfattande beskrivning av rullmotstånd skulle kunna göras med hjälp av en uppdelning i energi-

komponenter. Vattendjupet påverkar även däckets deformering, vilket leder till en ändrad kontaktyta 

mellan däck och vägbanan. Kontaktytan i Figur 2 är mindre i jämförelse med Figur 1. 
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Figur 2. Däckets interaktion med en våt vägyta. 

 

Kraftbalansen kommer då att påverkas av en extra kraft på grund av vatten, Fv. Totalkrafter blir: 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑅 + 𝐹𝐿 + 𝐹𝑉 [1] 

Därmed är det möjligt att beräkna vattnets effekter genom att jämföra rullmotståndsmätningar gjorda 

på torra vägytor med de gjorda på våta vägytor. För att kunna jämföra rullmotstånd med och utan 

vatten på samma vägyta och därmed beräkna hur vattenfilmens storlek påverkar rullmotstånd, måste 

alla andra variabler som kan påverka resultatet hållas konstanta. Det betyder att de måste kontrolleras 

och registreras, det gäller till exempel temperaturer, hastighet, vattendjup och metrologiska 

förhållanden som luftens densitet. Det är också viktigt att nämna att en hög vattennivå och/eller hög 

hastighet leder till vattenplaning (Mitschke, Wallentowitz 2004), som är en oönskad effekt när man 

vill mäta rullmotstånd. En omfattande modell som innehåller en bra beskrivning av rullmotstånd och 

hur den påverkas av flera olika variabler finns till exempel i Hammström m.fl. (2009). 

2.2. Lätta fordon 

Eftersom rullmotstånd i vatten påverkas av vattenvolym vid kontaktytan mellan väg och däck, spelar 

däckets anliggningsbredd och hastighet en viktig roll. Gengenbach (1967) har mätt rullmotstånd i 

vatten genom att jämföra resultat från torra och våta ytor. Resultatet visas delvis i Figur 3 och gäller 

för ett däck med anliggningsbredd b=14 cm, vattendjup mellan 0,2 och 2 mm och hastigheter mellan 

5,6 och 19,4 m/s (20 och 70 km/h). Mätningarna gjordes i ett stationärt tillstånd. 
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Figur 3. Rullmotstånds Fv delkomponent, för olika vattendjup och hastigheter (logaritmisk skala, 

anpassat från Gengenbach, 1967). 

 

Resultaten visar att rullmotståndet i vatten ökar exponentiellt med hastigheten. När vattenplaning 

inträffade blev rullmotståndskraften oberoende av hastigheten under stationärt tillstånd. Enligt 

Gengenbach (1967), kommer rullmotståndskraften att öka kortsiktigt i fall en snabb ökning av 

vattendjupet sker. Det är möjligt att anpassa en exponentiell modell som beräknar rullmotstånd i vatten 

för givet värde av vattendjup och hastighet, MG1: 

𝑀𝐺1:  𝐹𝑉 = 𝑏 ∗
9,807

100
(

𝑣

𝑁
)

𝐸
 [2] 

𝐹𝑉:  Rullmotståndskraft i vatten [N] 

b:  Däck anliggningsbredd [cm] 

v:  Hastighet [km/h] 

N:  Konstant för varje vattendjup (Tabell 1) 

E:  Konstant för varje vattendjup (Tabell 1)  

 

Tabell 1. Värden av N och E beroende på vattendjup (Gengenbach 1967). 

Vattendjup 
d [cm] 

N  E 

0,2 35 2,2 

0,5 15 1,6 

1,0 9,375 1,6 

1,5 6,25 1,6 

2,0 4,375 1,6 
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I en undersökning på VTI, mätte Olsson (1984) rullmotstånd i vatten vid större vattendjup (2 och 

9 mm). Mätningarna gjordes med en Saab Turbo APC årsmodell 1983 som lånades in från Saab-

Scania i Trollhättan. Bilen var utrustad med en hjulkraftsmätare på vänster framhjul. Framhjulet där 

mätaren var placerad var utrustat med ett Pirelli P6 däck med dimensionen 195/60 R15. 

Mätytan var en asfaltssträcka utanför VTI i Linköping. Sträckan delades upp i 25 delar och 

vattendjupet mättes 5 gånger på varje del. Uppmätt hastighet låg mellan 20 och 70 km/h. 

Rullmotståndmätningar gjordes både på torra och våta väglag. Förutom väglaget skulle mätningarna 

likna varandra så mycket som möjligt för att ge en rättvisande jämförelse och för att göra det möjligt 

att beräkna rullmotstånd i vatten. Resultaten visas i Figur 4. 

 

Figur 4. Mätdata: Rullmotståndskraft på grund av vatten (logaritmisk skala, beräknat enligt bilaga 2, 

sidan 1 och 2, Olsson 1984). 

 

Olsson (1984) jämförde resultaten mot Gengenbachsmodellen och föreslog därefter två nya modeller. 

Den första nya modellen, MO1, skulle anpassa sig bättre till rullmotståndsmätningar med stora 

vattendjup: 

𝑀𝑂1:  𝐹𝑣 = 102,30𝑏𝑣1,43𝑑0.33 [3] 

Modellen gäller bara för vattendjup större än 2 mm, vilket inte är så vanligt på vägbanor. För vatten-

djup 2 mm överensstämmer MO1:s rullmotståndsberäkningar med MG1 enligt Olsson (1984). För 

vattendjup < 2 mm ger modellen en överskattning mot MG1. Modellen anpassar sig till mätvärden, det 

vill säga inom olika mäthastighet och mätvattendjup. När vattendjupet blir mindre än det minsta värdet 

på mätdata, kommer det att finnas en skillnad mellan MO1 och MG1. Det betyder att anpassning till 

vattendjup < 2 mm är mycket dålig i modell 1. 

Det var därför önskvärt att finna en annan modell som anpassar sig bättre till vattendjup som är mindre 

än 2 mm. Mätvärden för 2 mm och MG1 för 2 mm bör vara lika. Istället för att använda MG1 data 

ihop med mätdata för att beräkna en ny modell, använde författaren sina mätvärden för rullmotstånd 

på ett annat sätt. Det fanns några mätvärden för rullmotstånd som saknade tillhörande värden för 

vattendjupet. MG1 värden användes då för att identifiera vattendjupet för dessa mätningar. 

Mätvärdena för rullmotståndet plottades tillsammans med MG1 värden för att identifiera vattendjupet. 

Genom att jämföra värdena uppskattade man att vattendjupet låg omkring 0,7 mm. Den bäst anpassade 

modellen för vattendjupet av 0,7 mm var:  
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MO2: 𝐹𝑣 = 11945,50𝑏𝑣1,81−68,01𝑑𝑑1.23 

Modell 2 använder vattendjup som är mer vanligt förekommande än modell 1, nämligen vattendjup 

mindre än 2 mm. Däremot baseras modellen 2 inte helt på mätdata utan använder data från modell 

MG1 som beskrevs ovan. Dessutom används MO2 i VETO-modellen under beräkningsmodulen för 

rullmotstånd på våta vägar. En jämförelse mellan de tre modellerna visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Jämförelse mellan modellerna: MG1, MO1 och MO2. 

 

Några felkällor enligt Olsson (1984) för MO1 och MO2 är: 

1. vattennivån var svår att hålla konstant 

2. hastigheten varierade mellan försöken 

3. mycket brus hos mätdata gjorde inläsningarna osäkra i vissa fall. 

Europeiskt projektet MIRIAM gjorde en undersökning av rullmotstånd på våta vägar (Ejsmont m.fl. 

2015). Undersökningen använde en mätvagn från Gdansk Tekniska Universitetet (TUG) som visas i 

Figur 6. Mätvagnen är utrustad med infraröda temperatursensorer som mäter temperaturer på däckets 

sidovägg, omgivande luft och vägytan.  
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Figur 6. TUG:s rullmotståndsmätvagn. (Foto: Tiago Vieira). 

Mätningarna gjordes 2013 på ett övergivet flygfält i Danmark. Vägen var utrustad med vattendjup-

sensorer som gjorde det enklare att kontrollera vattendjup under test. Vägen hade en ABT11-

beläggning (asfaltbetong tät med maximal stenstorlek 11 mm) med genomsnittligt MPD-värde av 0,44 

mm. Mätningar gjordes i hastigheterna 30, 50 och 80 km/h och vattendjup mellan 0 och 0,8 mm. 

Förutom testerna i Danmark gjordes även mätningar i Sverige på en ABS8 (asfaltbetong stenrik med 

maximal stenstorlek 8 mm) nära Rökinge. Den svenska teststräckan hade ett genomsnittligt MPD av 

1,5 mm och mätningar gjordes i en hastighet av 50 km/h.  

Resultaten visar att rullmotståndet ökar med djupare vattenfilm. En positiv korrelation mellan 

rullmotståndskoefficient (Cr) och vattendjup observerades för en hastighet av 30 km/h. För 0,8 mm 

vattenfilm var värdet Cr ungefär 30 procent högre i jämförelse med torr vägbana. För de andra 

hastigheterna, dvs. 50 och 80 km/h, ökade Cr ännu mer. En 40-procentig ökning av Cr observerades 

för vattendjup av 0,3 mm. Ingen vattenplaning inträffade vid 80 km/h, enligt författarna. 

Resultaten visar att temperaturen spelar en viktig roll för rullmotstånd på våta vägar. Däckets sido-

väggstemperatur kan minska med mellan 6 och 8 grader på grund av förekomst av vatten på vägbanan. 

En modell som beräknar däcktemperaturens påverkan på rullmotstånd är: 

𝐶𝑟𝑡1 = 𝐶𝑟𝑡0
[1 + 𝐾𝑡(𝑡0 − 𝑡1)] [4] 

Där: 

𝐶𝑟𝑡1:  Rullmotståndskoefficient för temperatur t1 

𝐶𝑟𝑡0:  Rullmotståndskoefficient för temperatur t0 

𝐾𝑡:  Temperaturpåverkanskoefficient, beräknas för varje däck. 

 

Resultaten stämmer med tidigare kända resultat det vill säga att rullmotstånd på våta vägar påverkas av 

hastighet och vattendjup. Dessutom visar resultaten ett sätt att beräkna temperaturens effekt på 

rullmotstånd.  

2.3. Tunga fordon 

Rullmotståndet för lastbilar påverkas också av vatten på vägen. Bode och Bode (2013) använde en 

lastbilsmätvagn för att beräkna rullmotstånd på våta vägar. En kraftmätare mellan koppling av 

mätvagn och lastbilen gjorde det möjligt att mäta rullmotståndeffekter. En bild av mätvagnen som 
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användes i denna undersökningen hittas i ROSANNE projekts rapporten D3.1 ”State of the art on 

rolling resistance measurement devices”. 

Rullmotståndsmätningar gjordes vid låg hastighet, 15 km/h, och ett vattendjup av 0,8 mm. För en 

asfaltbeläggning upptäckte de att rullmotståndet ökade med cirka 8 procent och däcktemperaturen 

minskade med 5°C. För en betongbeläggning upptäckte de en ökning av rullmotståndet med cirka 6,5 

procent och en minskning av däcktemperaturen med 5°C. Rullmotståndsökningen berodde enligt 

författarna på en kombination av temperaturminskning och mängden vatten som däcket måste tränga 

undan från kontaktytan. Vattnet leder till en ökning av hysteresens effekter på däcket som också 

påverkas av temperaturen. Däckens temperatur mättes tyvärr inte i däckbälten (eller däckets stålbält), 

utan enbart utifrån med en infraröd mätare i däckets skuldra. 

2.4. Temperatur inverkan på rullmotståndet 

Eftersom både hastighet och temperatur spelar en viktig roll för rullmotståndet på våta vägar är det 

även intressant att beskriva mer om deras påverkan på rullmotstånd på torra vägar. Däck byggs upp av 

olika material, varav en är gummi som är ett viskoelastiskt material. På grund av detta är väg/däck 

beteenden temperaturberoende. Däckets material är optimerade till en viss driftstemperatur och 

energispridningen brukar minska när driftstemperaturen ökar för vanligaste driftstillstånd (Gent & 

Walter 2005). Sandberg (2001) nämner två olika modeller som beskriver rullmotståndets påverkan av 

hastighet under stationärt tillstånd. Den första, MWO, beräknades från lastbilars radialdäck och gäller 

upp till 100 km/h (Wong 1993). 

𝑀𝑊𝑂: 𝐶𝑟 = 0,006 + 0,23 ∗ 106𝑣2 [5] 

 

Den andra, från Michelin, MMI, använder resultat av mätningar enligt ISO 9948 (kg/ton) under 

hastigheten av vISO=80 km/h och beräknar koefficienten för en annan hastighet, v, mellan 0 och 90 

km/h. Modellen har också två konstanter, a och b. 

𝑀𝑀𝐼: 𝐶𝑟 = 𝐶𝑟𝐼𝑆𝑂 + 𝑎(𝑣2 − 𝑣𝐼𝑆𝑂
2 ) + 𝑏(𝑣 − 𝑣𝐼𝑆𝑂) [6] 

 

Figur 7 visar en jämförelse mellan de två modellerna. 

 

Figur 7. Jämförelse av Wongs och Michelins modell för rullmotståndskoefficienten för torra ytor 

(anpassat från Sandberg, 2001). 
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Sandberg (2001) har mätt rullmotstånd för en Scania R124 lastbil genom att mäta vridmoment på 

lastbilens kardanaxel vid hastigheterna 40, 60, 80, 85 och 90 km/h. Resultaten visade att temperaturen 

har en stor betydelse för lastbilars rullmotstånd även vid torra vägytor. När ett däck värms ökar 

lufttrycket inne i däcken och rullmotståndet minskar. Sandberg (2001) förslog en dynamisk modell 

som kan beräkna rullmotståndet för ett icke stationärt temperaturtillstånd. Modellen är relevant för 

rullmotstånd i vatten eftersom det kan inträffa att ett fordon som kör på en torr väg plötsligt kommer 

till en våt sträcka. I så fall ger det en snabb yttemperaturförändring. Det kan ta ungefär en timme under 

konstant hastighet för att nå ett nytt stationärt (konstant) temperaturtillstånd eftersom däckets inre 

temperatur inte hinner förändras så snabbt. Dessutom är det också relevant att tänka på icke stationära 

förhållanden när man gör mätningar eftersom det tar en stund innan däcket når stationärt 

temperaturtillstånd. Sandbergs föreslagna modell (MSA) visas nedan:  

 

𝐹𝑅 = 𝐶𝑅(𝑇, 𝑣)𝑁 [7] 

𝐶𝑅(𝑇, 𝑣) = 𝐶𝑅0
(𝑇) + 𝐶𝑅1

(𝑣2 − 𝑣𝑆𝐶
2 ) [8] 

𝑣𝑆𝐶 = 𝑔𝑆𝐶
−1(𝑇) [9] 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −

1

τ
(𝑇 − 𝑇𝑆𝐶) [10] 

𝑇𝑆𝐶 = 𝑔𝑆𝐶(𝑣)  [11] 

 

FR: Rullmotståndskraften 

CR: Rullmotståndskoefficienten vid temperaturen T och hastigheten v 

N: Normalkraften.  

CR0:  Rullmotståndskoefficient vid stationärt (konstant) tillstånd 

CR1:  Koefficient 

vSC: Hastighet under stationärt (konstant) tillstånd 

𝑔𝑆𝐶: En funktion som beskriver däckets temperatur för hastigheten v, under stationärt 

(konstant) tillstånd 

τ:  En tidskonstant.  

 

Ett exempel visas i Figur 8. 
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Figur 8. MSA-modellen för en lastbil som kör i 80 km/h i stationärt (konstant) tillstånd (1), sänker sin 

hastighet från 80 km/h till 50 km/h (2) och fortsätter i50 km/h tills den når stationärt tillstånd igen (3) 

(Sandberg (2001), översatt från engelska).  

Sandberg (2001) visade att temperatur spelar en viktig roll på lastbilars rullmotstånd eftersom det tar 

en lång tid att nå stationärt temperaturtillstånd för lastbilsdäck. Tidskonstant (𝜏) för dem är ungefär 30 

minuter. 

Srirangam m.fl. (2015a) utvecklade en modell med finita elementmetoden för att analysera däcks 

termomekaniska beteende. Modellen innebär två steg. Det första steget är en statisk 3D däcksmodell 

som rullar över en slät vägyta. Under det här steget beräknar man deformationer, däckavtryck och 

däckets rullradie. Det andra steget får spänning, belastning och förskjutningar från första steget och 

simulerar kontakten med en asfaltsyta. Under andra steget simuleras däckets beteende enligt Pronys 

koefficienter. Energianalys görs och däckets temperaturer beräknas under det här steget. Med 

informationen om temperatur aktualiseras modellens första steget och simuleringen repeteras tills 

temperaturkonvergens nås. Processen visas i Figur 9. 
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Figur 9. Däck - termomekanikmodell från Srirangam m.fl. (2015) (översatt från engelska). 

Modellen jämfördes senare med mätdata (Srirangam m.fl. 2015b) och rullmotståndet analyserades vid 

olika hastigheter och på olika vägytor. Rullmotståndsmätningar gjordes med en Renault Clio 3 

utrustade med, bland annat, temperatur- och hastighetssensorer. Teststräckorna finns på IFSTTAR, i 

Frankrike, och är ABT10, TSK4 (tunnskiktsbeläggning kombination med maximal stenstorlek 4 mm) 

UTS (ultratunn vägbeläggning), SA 0/4. Testhastigheten låg mellan 40 och 140 km/h, slip ratio var 0 

procent, däcktryck 150 kPa och däckslast 4,0 kN. Resultaten visade att simulerade rullmotstånd-

koefficienter stämmer med testernas koefficienter. I korthet visade både simulering och testresultat att 

rullmotståndet ökar med hastighet och minskar med däckslast och lufttrycket i däcket.  

2.5. Elfordon 

Eftersom energianvändningen spelar en viktig roll för elfordon på grund av hur den påverkar 

räckvidden, är det också viktigt att analysera hur rullmotstånd påverkas för elfordon. Tyvärr hittades 

inga undersökningar av rullmotstånd för elfordon på våta vägar. Däremot analyserade Wang m.fl. 

(2015) energianvändningen just för elfordon. Modellen för rullmotstånd visas nedanför och inkluderar 

effekter av temperatur och hastighet. 

𝐶𝑟(𝑇𝑎𝑚𝑏 , 𝑣) = 𝐶𝑟0(𝑇𝑎𝑚𝑏) + 𝐶𝑟1𝑣  [12] 

𝐶𝑟0 = 1.9 ∗ 10−6𝑇𝑎𝑚𝑏
2 − 2.1 ∗ 10−4𝑇𝑎𝑚𝑏 + 0.013  [13] 

 

Cr är rullmotståndkoefficient vid temperaturen Tamb och hastigheten v. Cr1 är hastighetseffekten och 

Cr0 är temperatureffekten. Modellen byggdes upp baserad på flera coast-down (utrullningsmätning) 

med en testbil. Provtemperaturerna var 2,5°C under vintern och 29°C under sommaren. Syftet med 

arbetet var att utveckla en modell som kan användas för att förutsäga energianvändningen för ett 

elfordon med ett maximalt fel på 5 procent. Enligt författarnas slutsatser varierade rullmotstånds-
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koefficienten för mycket, vilket betyder att det behövs en mer omfattande undersökning av 

rullmotståndets variation under olika vägförhållande för att klara denna felmarginal.  

2.6. Flygplan 

Rullmotstånd påverkar också flygplans beteende och är en viktig parameter när flygplanets däck rullar 

över en våt yta. Vid specifikation CS-25 beskriver EASA (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) 

flygplans interaktion med våta vägytor (EASA 2017). Vid ytförorening på vägen eller landningsbanan 

(till exempel vatten) kommer det att finnas en energianvändningskomponent enligt ekvationerna 

nedan: 

𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝐷𝑠𝑝𝑟𝑎𝑦 [14] 

𝐷𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐶𝐷
1

2⁄ 𝜌𝑉2𝑆 [15] 

𝑏 = 2𝑊 [(
𝛿+𝑑

𝑊
) − (

𝛿+𝑑

𝑊
)

2
]

1

2

 [16] 

𝑆 = 𝑏 ∗ 𝑑 [17] 

 

𝜌: Ytföroreningens densitet 

𝐶𝐷: Vanligtvis 0,75 för ett enkelt däck och hastighet under vattenplaning hastigheten, Vp  

d: Ytföroreningens djup 

S: Däckets frontarea i kontakt med ytföroreningen 

W: Däckets maximal bredd (från tillverkarens belastning-deflektionskurva) 

𝛿: Däckets deflektion (från tillverkarens belastning-deflektionskurva) 

 

Ekvationerna beskriver däckets beteende under vattenplaningshastigheter. Giesberts (2001) testade 

flygplanshjulens interaktion med vatten och hur rullmotståndet påverkades med två olika flygplan: 

NLR Citation II (12 mm vattendjup) och Dassault Falcon 2000 (20 mm vattendjup). Teststräckan 

ligger i Cranfield Universitetet, Storbritannien som innehåller en 600 m lång våt sträcka mellan två 

torra sträckor. Vattnets påverkan beräknades genom att jämföra acceleration innan, medan och efter 

flygplanen åkte på den våta sträcken. Författaren föreslog också att vattendjupet påverkar rullmot-

ståndseffekten enligt ett linjärt förhållande. Det leder till att det är möjligt att beräkna motstånds-

effekten för NLR Citation II i 10 mm vattendjup och Dassault Falcon 2000 på 20 mm vattendjup. 

Vattenplaning kontrollerades genom däckrotationen. Under vattenplaning skulle däckrotationen 

minska på grund av vattenplaningens vridmoment, som minskar vinkelhastigheten. Däckets lufttryck 

för Citation var mellan 130 psi och 150 psi under testen. Vattnets effekt beräknades genom att jämföra 

den våta ytans resultat med den torra ytans resultat.  

Resultaten visar att vattnets påverkan på rullmotståndet för helt flygplan är mellan 15 och 40 procent 

större än vad som beräknades med ekvationerna. Dessutom sker vattenplaning vid lägre hastigheter än 

vad beräknats med ekvationerna, upp till 20 procent lägre hastighet. Mot den bakgrunden 

rekommenderade författaren en uppdatering av AMJ 25X1591-metoden (numera ekvivalent med 

EASA CS-25).  
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2.7. Strategier för vägunderhåll, transportkostnader och 
energiförbrukning  

Betydelse av rullmotstånd på våta vägar visades redan under 80-talet med VTI:s VETO-modell som 

utvecklades för att beräkna transportkostnader. Ett sätt att beräkna och kontrollera hur rullmotståndet 

påverkar bränsleförbrukningen är att använda den så kallande returfaktorn, R (Gent, Walter 2005). 

Den uttrycker hur mycket bränsleförbrukningen minskar med minskat rullmotstånd. Returfaktorn 

beräknas enligt nedanstående ekvation. 

 

𝑅 =
∆𝐹𝐸

𝐹𝐸

−
∆𝐹𝑅
𝐹𝑅

 [18] 

 

där FE är bränsleekonomi och FR är rullmotstånd. Returfaktorns värde ligger mellan 0,08 och 0,20 för 

lätta fordon och ungefär 0,33 för en fullastad lastbil. Tyvärr hittades inte aktuella beräkningar av 

returfaktorn för våta vägar. Däremot är det självklart att våta vägar spelar en viktig roll för transport-

kostnader och energianvändningen eftersom: (i) vanligtvis mäter man rullmotstånd under torra 

förhållande (ii) bränsleekonomi på grund av rullmotstånd spelar en viktig roll även på torra vägar (iii) 

rullmotståndet ökar kraftigt under våta förhållande. Potentialen för besparingar för tunga fordon är 

särskilt relevant eftersom de, enligt litteraturen, har höga returfaktorer.  

Carlson m.fl. (2016) undersökte hur man kan välja en strategi för vägunderhåll som minskar den totala 

energianvändningen för trafik och underhåll som också tar hänsyn till kostnadseffektivitet och 

osäkerhet. För att ta hänsyn till effekter av vatten och snö på vägytan används VETO-modellen. 

Resultaten visade att, genom att välja vissa underhållstrategier kan man minska rullmotståndet med 

ungefär 1 procent. Rapporten visar att rullmotståndet ökar när vatten finns på vägytan, vilket stämmer 

med andra resultat i den här rapporten. 
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3. Påverkan på rullmotstånd på grund av snö på vägytan 

Snöns påverkan på rullmotstånd är komplex och beror på flera faktorer som snölagrets tjocklek, snöns 

densitet och typ, samt fordonets hastighet (Shoop m.fl. 2006, Hjort 2012). Snöns egenskaper förändras 

dessutom över tid på grund av, till exempel, vind, temperatur och regn (van Es 1999) och denna 

förändring kan ske snabbt. Det är därför också komplicerat att genomföra jämförbara mätningar. För 

att kunna säga hur ett fordon kommer att påverkas av snöbelagda ytor är det av vikt att veta snöns 

mekanistiska egenskaper samt att identifiera de parametrar som är betydelsefulla i sammanhanget 

(Pytka 2009). 

Snö består av is, vatten och luft och är uppbyggd av snökristaller som formas i och med att de fryser. 

Egenskaperna hos snön beror på snökristallernas storlek, form och temperatur samt hur de är packade 

(Lidström 1979). Stora snöflingor, som har en invecklad form, ger upphov till luftig volym med låg 

densitet, medan små snökristaller, som har en enklare form, packas lättare och leder till högre densitet. 

Snöns egenskaper beror också på de omständigheter som den bildades i, exempelvis lufttemperatur 

(Pytka 2010). Vilken typ av snökristall som bildas kan ses i ett så kallat Nakaya-diagram (Libbrecht 

2012). Det visar att främst temperaturen påverkar vilken form snökristallerna kommer att ha, om de 

blir kolonner eller plattor, medan mättnaden av fukt påverkar hur komplex strukturen blir. Generellt 

sett bildas en tätare snö vid högre temperaturer.  

Viktiga egenskaper hos snö är enligt Pytka (2010): 

• storlek och form på snökristallerna 

• densitet 

• snöns temperatur 

• snöns innehåll av vatten.  

I van Es (1999) ges ett förslag på klassificering av snötyper samt deras densitet, angivet med ett 

intervall, se Tabell 2. Densitet har visat sig vara den mest användbara parametern för att beskriva snö 

och dess strukturella egenskaper (van Es 1999). Det finns också en internationell klassificering för 

säsongsbunden snö som, förutom egenskaperna som nämns i Pytka (2010), även tar upp hårdhet, 

orenheter och tjocklek på snölagret (Fierz m.fl. 2009). Klassificeringen ger också definitioner på hur 

snö kan beskrivas.  

Tabell 2. Förslag på klassificering av snötyper samt deras densitet (van Es 1999). 

Snötyp Densitet (kg/m3) 

Nysnö 50–200 

Pudersnö 200–450 

Våtsnö 300–700 

Kompakt snö 450–700 

 

Snö som utsätts för tryck kommer att få en förändrad densitet och en förändrad kraft i bindningar 

mellan snökristallerna. Att snökristaller får en starkare bindning mellan varandra vid kompression 

leder till att en sådan snö kommer att vara starkare relativt en naturlig snö med samma densitet 

(Kihlberg 1979, Giesberts 2001). Snö kan dock bara komprimeras upp till en viss gräns innan den 
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övergår till is. Det sker när porerna i snön blir förseglade, slutna luftbubblor formas och materialet blir 

ogenomträngligt för luft (Kihlberg 1979). CRREL4 har teoretiskt beräknat vilken den slutliga 

densiteten blir med avseende på det maximala trycket mot marken (Richmond 1990), se Tabell 3  

Tabell 3. Slutlig teoretisk densitet på snö i CRREL:s modell för mobilitet i grund snö (Richmond 

1990). 

Maximalt marktryck (kPa) Teoretiskt slutlig densitet (kg/m3) 

<210 500 

211–350 550 

351–700 600 

>700 650 

 

3.1. Teori 

Hur ett fordon beter sig i snö beror vanligtvis på bärigheten som bestämmer hur mycket ett fordon 

kommer att sjunka. Bärigheten beror i sin tur på hur mycket snön kan komprimeras och hur stark 

bindningen mellan snökristallerna är, satt i förhållande till belastningen från fordonet. Eftersom 

styrkan i snön är svår att mäta används andra variabler som är lättare att få ett värde på, exempelvis 

snödjup och densitet (Shoop 2001). 

När ett hjul kör igenom snö kommer det att utöva ett ökat tryck som komprimerar snön och det bildas 

spår (Richmond 1995). I detta spår förändras både tjockleken, densiteten och styrkan i snökristallernas 

bindningar relativt orörd snö. Energin som krävs för att utföra denna kompression, motsvarande den 

prickade ytan i Figur 10, kan användas för att beskriva det extra rullmotstånd som uppstår. I figuren 

representerar h0 tjockleken på den orörda snön och ρ0 dess densiteten. hf och ρf är den resulterande 

tjockleken och densiteten efter att man kört igenom. Generellt sett är bärigheten hos naturlig snö 

vanligtvis ganska låg, speciellt för snö med en densitet som är lägre än 400 kg/m3 (van Es 1999). Det 

leder till att komprimeringen av snö, det vill säga spårbildning, blir betydlig. 

Att snöns tjocklek, densitet och inre styrka ändras påverkar i sin tur rullmotståndet för följande hjulpar 

och för efterföljande fordon. Hur fordonen framförs, om alla hjulparen på ett fordon följer i samma 

hjulspår samt om en förare väljer att köra i existerande hjulspår eller inte, kommer därmed att ha en 

betydelse för hur stort rullmotståndet blir för ett fordon. 

 

                                                      

4 Cold Regions Research & Engineering Laboratory vid U.S. Army Corps of Engineers. 
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Figur 10. Snökompression av hjul (från Lidström 1979). 

 

I Harrison (1981) sammanställdes tidigare arbeten om hur man kan analysera fordonens färdmotstånd i 

snö. Sammantaget för de flesta studier som beskrivs i rapporten är att de just utgår från kompression 

av snö för att uppskatta det ökade färdmotstånd som det innebär. Utifrån de tidigare studierna ges 

några funktioner för att beskriva motståndet för bland annat grund snö, snömodd och is/hårdpackad 

snö.  

För grund snö föreslås funktionen: 

𝑅𝑐 = 2𝑏𝜔ℎ  [19] 

där b är spårets bredd, h är snödjup och ω är det arbete som behövs för att komprimera snön.  

Snömodd har ett beteende som mer liknar en vätska än snö och som kommer att tryckas undan snarare 

än komprimeras när ett hjul passerar. Därför föreslår Harrison (1981) att modeller som utgår från 

hydrostatiska egenskaper används för en sådan snötyp. Utifrån en ad hoc modell ges funktionen: 

𝑅𝑐 =
𝛾ℎ2

2
 [20] 

där γ och h är densiteten respektive tjockleken på snölagret. För snömodd anges densiteten 750 kg/m3. 

Hårdpackad snö antas ha en försumbar effekt på färdmotståndet.  

Harrison (1981) noterar dock att den största svagheten i studierna är bristen på fälttester och att de 

funktioner som listats i rapporten behöver valideras.  

En metod som har använts för att bestämma storleken på den energin som behövs för att komprimera 

snö, är att applicera en vertikal kraft på snötäcket, mäta hur djupt tyngden sjunker och utifrån det 

uppskatta hur stort det horisontella motståndet är. Men tidiga försök har visat att denna metod tenderar 

att underskatta färdmotståndet (Blaisdell 1981) eftersom ett hjul påverkar snön på två sätt. I Blaisdell 

(1981) presenteras en utvecklad metod som bättre ska ta hänsyn till att kompressionen uppstår både på 

grund av vikt och på grund av en framåtdrivande rörelse. Hjulet delas in i ett oändligt antal platta 

sektioner som var och en utgör ett tryck mot snön vid framförande, representerade av FT1, FT2 och FT3 i 

Figur 11. Storleken av motståndet är en funktion av hur plattorna sjunker ner längs med hjulets 

kurvade yta. Varje del av däckets yta är utsatt för olika kraft eftersom de är i olika lägen vad gäller hur 

långt de har kommit i spåret och komprimerat snön. För att beräkna det totala motståndet som snön 

medför, summeras alla kraftvektorer längs den sträcka som utgör spårbildningen. 
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Figur 11. Vektorer för den kraft som motverkar hjulets rörelse i snö (Blaisdell 1981). 

 

Enligt rapporten fann man att det går att beskriva den kraft som krävs vid spårbildning med formeln: 

𝐹 = 𝑎1𝑠4 + 𝑎2𝑠3 + 𝑎3𝑠2 + 𝑎4𝑠 + 𝑎5  [21] 

F är kraften vid respektive platta, a1 till a5 är konstanter och s är längden på hur mycket hjulet sjunker 

ner i snön.  

Vidare skrivs kraften som behövs för komprimering som en vektor för varje punkt längs en trokoid5, 

[22]. F är den vertikala kraften och t är riktningen på enhetstangentvektorn. 

�̅� = 𝐹 × 𝑡 [22] 

För att kunna beskriva den kraft som behövs för att ett hjul ska kunna flytta snö gav Blaisdell (1981) 

förslag på två uttryck, ett för s och ett för t, som kan användas i [21] och [22]. Vid CRREL har man 

sedan vidareutvecklat funktionen för att beräkna det motstånd som snö bidrar med (Blaisdell m.fl. 

1990, Richmond m.fl. 1990). Där beskrivs färdmotståndet med hjälp av däcktryck, bredd på däck, 

snödjup samt snödensitet före och efter komprimering. Med antagandena att den mängd snö som 

flyttas lateralt är obetydlig, det vill säga att komprimering sker bara i spåret, samt att den totala massan 

snö är oförändrad så kan färdmotståndet uttryckas enligt följande: 

𝑅𝑠 = 𝑝𝑏ℎ × 𝜌𝑜 ([1 (𝜌𝑓 − 𝜌𝑜)⁄ ] × ln(𝜌𝑓 𝜌𝑜⁄ ) − (1 𝜌𝑓⁄ )) om 𝜌𝑜 < 𝜌𝑓 (𝑧 > 0) [23] 

𝑅𝑠 =  0 om 𝜌𝑜 = 𝜌𝑓 (𝑧 = 0) [24] 

Rs:  Färdmotstånd i snö, 

pbh:  Däcktryck × Max däck/spårvidd × Snödjup, 

ρo: Snödensitet före, 

ρf: Snödensitet efter, 

z: Spårdjup. 

 

Eftersom efterföljande hjul kommer att köra på redan komprimerad snö och även till viss del orörd 

snö, utvecklade man en modifierad funktion som tar hänsyn till detta. Se [25] – [27]. 

                                                      

5 En kurva som beskrivs av en punkt på en radie, eller dess förlängning, då en cirkel rullar på en rät linje. 
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𝑅𝑠𝑖
= 𝛼 [𝑝𝑖𝑏𝑖ℎ𝑜𝜌𝑜 (

1

𝜌𝑖−𝜌𝑜
ln

𝜌𝑖

𝜌𝑜
−

1

𝜌𝑖
)] + 

(1 − 𝛼) [𝑝𝑏𝑖ℎ𝑖−1𝜌𝑖−1 (
1

𝜌𝑖−𝜌𝑖−1
ln

𝜌𝑖

𝜌𝑖−1
−

1

𝜌𝑖
)]  om 𝜌𝑖 > 𝜌𝑖−1 [25] 

𝑅𝑠𝑖
= 𝛼 [𝑝𝑖𝑏𝑖ℎ𝑜𝜌𝑜 (

1

𝜌𝑖−𝜌𝑜
ln

𝜌𝑖

𝜌𝑜
−

1

𝜌𝑖
)] om 𝜌𝑖 = 𝜌𝑖−1 > 𝜌𝑜 [26] 

𝑅𝑠𝑖
= 0 om 𝜌𝑖 = 𝜌𝑜 [27] 

 

Där i representerar vilket hjul det är och i-1 är det tillstånd som är innan hjul i passerar, till exempel är 

ρi-1 och hi-1 den snödensitet respektive snödjup som hjul i passerar över. 

Vid jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden så visade det sig att samstämmighet dem 

emellan var dålig och man drog slutsatsen att beskrivningen av hur motstånd påverkas av snö behöver 

förbättras (Blaisdell m.fl. 1990). Ett problem som identifierades var att beräkningen av motstånd för 

efterföljande hjul, det vill säga de kör helt eller delvis i redan gjorda spår. Tester som gjorts visar att 

motståndet för efterföljande hjul kan vara cirka20 procent av det främre, ledande hjulet (Richmond 

m.fl. 1990). I studien anser man att det behövs mer tester och analyser för att klargöra efterföljande 

hjuls motstånd.  

I Lidström (1979) beskrivs en översiktlig och generell funktion för rullmotstånd (FR) för ett 

flygplanshjul på en snötäckt yta: 

𝐹𝑟 =  𝐹𝑜 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑑 [28] 

där Fo är den interna friktionen som är oberoende av snö. Fc är rullmotstånd på grund av kompression 

som innehåller uppgifter om kontaktytans bredd mellan däck och snö, densitet och djup för orörd snö, 

tryckhållfasthet och densitet för is [29]. Fd är bidraget till rullmotståndet som beror på att hjulets 

rörelse framåt utsätter snökristaller för en dynamisk energi, vilket gör att de komprimeras. Fd är en 

funktion av kontaktytans bredd och längd mellan däck och snö, densitet och djup för orörd snö, 

densitet och tryckhållfasthet för is, hastighet och radie samt belastning på däck [30]. 

𝐹𝑐 =  
𝑏𝑘×𝜎𝑖

𝜌𝑖×√𝑏
(

√𝜋

2
− √𝑏 × (𝑎 − 1) +

𝑏3 2⁄

3
× (𝑎 − 1)3) × 𝜌𝑜 × ℎ𝑜 [29] 

𝐹𝑑 =  
𝑏𝑘

𝑅
(1 − 𝑎 ×

𝜌𝑜

𝜌𝑖
+ (𝑎 ×

𝜌𝑜

𝜌𝑖
−

𝚤2

8𝑅ℎ𝑜
) × ln 𝑎

𝜌𝑜

𝜌𝑖
) × 𝑣2 × 𝜌𝑜 × ℎ𝑜

2
,  [30] 

med 𝑎 = 1 + √
1

𝑏
(1 −

𝐹𝑧

𝐴×𝜎𝑖
)  [31] 

A: Arean på den platta delen av kontaktytan mellan däck och snö, 

bk: Bredden på kontaktytan mellan däck och snö, 

Fz: Statisk belastning på däcket, 

ho: Snödjup, orörd snö, 

ℓ: Längden på den platta delen av kontaktytan mellan däck och snö, 

ρo: Densitet, orörd snö, 

ρi: Densitet, is, 

σi: Tryckhållfasthet, is, 

R: Däckets radie,  

v: Hastighet, 



VTI rapport 971  33 

b, a:  Konstanter. 

Lidströms (1979) generella funktion för rullmotstånd har senare använts av van Es (1999) och 

Giesberts (2001), då beskrivet som:  

𝐷𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 =  𝐷𝑟 + 𝐷𝑐 + 𝐷𝑑 [32] 

där Dr är rullmotstånd på barmark, Dc är rullmotstånd som beror på kompression av snö samt Dd 

representerar rullmotstånd på grund av att snö flyttas. I detta fall gäller Dc och Dd för ett flygplanshjul, 

vilket innebär att de behöver tas fram för varje hjul och sedan summeras för att få det totala 

rullmotståndet för ett fordon. I van Es (1999) utvecklas den generella funktionen enligt:  

𝐷𝑐 =  
𝑏𝜎𝑖×𝜌0×ℎ0

𝜌𝑖×√𝜆
∫ 𝑒−𝑢2𝑢0

𝑢𝑓
𝑑𝑢 [33] 

med 𝑢0 = √𝜆 (
𝜌𝑖

𝜌0
− 1) och 𝑢𝑓 = √𝜆 (

𝜌𝑖

𝜌𝑓
− 1) 

𝐷𝑑 =  
𝑏

2
ℎ0𝜌0𝑉𝑔

2 [(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼1 −
2

𝑅
ℎ𝑓 cos 𝛼1 −

ℎ𝑓
2

𝑅2) ln (
ℎ0

ℎ𝑓
)] + (ℎ0 − ℎ𝑓) (

2

𝑅
cos 𝛼1 +

2ℎ𝑓

𝑅2 ) −

1

2𝑅2 (ℎ0
2 − ℎ𝑓

2) [34] 

b: Bredden på däckets kontaktyta med snön, 

σi: Obegränsad tryckhållfasthet hos snö, 

h0: Snödjup, orörd snö, 

hf: Snödjup, efter komprimering,  

ρi: Densitet på is, 

ρf: Densitet på snö efter komprimering, 

ρo: Densitet på orörd snö, 

λ: Index för snöns kornstruktur,  

r: Proportion tomrum i snön,  

Vg: Hastighet på marken, 

α: Vinkel på hjulets förflyttning av snö,  

R: Däckets radie. 

 

Några skillnader jämfört med Lidström (1979) är att van Es (1999) har inkluderat fler variabler som 

beskriver snöns egenskaper, till exempel index på kornstorlek och proportionen av tomrum. I 

rapporten beskrivs också att motståndet på grund av komprimering, Dc, ökar linjärt med snöns densitet 

upp till 350 kg/m3 för att sedan plana ut och nå ett max vid cirka420 kg/m3. Anledningen är att 

bärigheten blir högre för densitet större än 420 kg/m3, vilket minskar deformationen av snön. Dd är i 

sin tur en komplex funktion av däckens radie, det initiala och slutliga snödjupet och längden på 

däckens kontaktyta. Vid vilken densitet det maximala motståndet sker kommer därför att variera 

mellan olika kombinationer av fordon och däck. För flygplan kunde van Es (1999) visa att det sker när 

snöns densitet är cirka 200 kg/m3. Via ett exempel kunde han också visa att hastigheten har stor 

betydelse för rullmotståndet när snöns densitet är låg, runt 150 till 300 kg/m3. 

3.2. Mätningar 

Några försök vad gäller mätning av rullmotstånd/färdmotstånd och snö har genomförts, framförallt 

mellan slutet av 1970-talet och till mitten av 1990-talet. Då mätmetoderna kontinuerligt har förbättrats 
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innebär det att det saknas uppdaterade data. En annan aspekt att ta hänsyn till är att flertalet av 

studierna och experimenten som genomförts inte handlar om hjul till vanliga vägfordon utan om 

flygplanshjul (till exempel. Kihlgren 1977, Lidström 1979, Giesberts 2001, van Es 1999) eller 

terrängfordon som har hjul eller band (till exempel. Blaisdell 1981, Shoop 1992, Richmond 1995, 

Bodin 2001, Pytka 2009). Men studierna är ändå intressant eftersom de kan visa snöns relativa 

betydelse på rullmotstånd. Nedan beskrivs en del av de mätresultat som tagits fram.  

I Kihlgren (1977) redovisas mätningar av rullmotstånd i torr nysnö för ett flygplanshjul samt ett däck 

som är avsett för tester mellan vägyta och däck (ASTM). För uppdraget modifierades en mätvagn som 

mätte friktion till att kunna mäta rullmotstånd. När torrsnö fallit åkte man ut med mätvagnen till ett 

flygfält och genomförde mätningar genom att köra i orörda snöskikt samt på en yta som blivit snöröjd. 

För flygplanshjulet utfördes mätningar med två olika lufttryck i däcken, 410 och 550 kPa, vid en 

hastighet av 50 km/h. För ASTM gjordes mätningar vid tre olika hastigheter, 20, 65 och 80 km/h och 

med lufttryck i däcket på 165 kPa. Total utfördes 180 mätningar, 104 för flygplanshjul och 76 för 

ASTM. Även snöns djup, densitet och temperatur registrerades vid varje tillfälle. I Figur 12 och Figur 

13 redovisas de uppmätta mätvärdena för rullmotstånd relaterat till snödjup. En slutsats som dras i 

studien är att rullmotståndet i stort sett verkar öka linjärt med snödjupet samt att ett lägre lufttryck i 

däcken ger högre rullmotstånd. Vidare föreföll det också som att rullmotståndet ökar linjärt med högre 

hastighet. Som visas i figurerna är det dock stora variationer i värden på rullmotståndet vid barmark. 

En förklaring som ges är att det sannolikt finns en brist på exakthet i den mätmetod som använts. 

Samma brist torde därmed också finnas för övriga mätdata. 

De mätvärden som samlades in av Kihlberg (1977) användes sedan i Lidström (1979) för att ta fram 

värden på parametrar till funktionen som beskriver de fysikaliska faktorernas påverkan på hjulets 

rullmotstånd i snö. Metoden för detta var regressionsanalys med minsta kvadratmetoden. Med detta 

gjorde Lidström (1979) uppskattningar av rullmotståndskoefficienten för flygplanshjul med avseende 

på hastighet och snödjup, se Figur 14. De data som ligger till grund för beräkningarna är en statisk 

belastning = 100 000 N, snödensitet = 100 kg/m3, radie och bredd på hjul = 0,55 m respektive 0,3 m. 

 

 

Figur 12. Rullmotstånd – Resultat av mätningar med flygplansdäck (Kihlgren 1977). 
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Figur 13. Rullmotstånd – Resultat av mätningar med ASTM-däck (Kihlgren 1977). 

 

 

Figur 14. Uppskattad rullmotståndkoefficient för flygplanshjul, beroende på snödjup,  

ho = snödjup. Från Lidström (1979). 
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CRREL genomförde experiment för att undersöka det färdmotstånd som snö bidrar till. Till 

experimenten användes en instrumenterad terrängbil, CIV (CRREL Instrumented research Vehicle) 

som kördes eller bogserades i 5 km/h. Resultat av mätningar genomförda vid tre mättillfällen, 1988, 

1989 och 1993, redovisas i Figur 15 (Richmond 1996). För att kalibrera mätfordonet genomfördes 

minst fyra test på en hård yta. De mätvärden som presenteras i figuren nedan är de uppmätta 

motstånden minus det motstånd som uppmättes för en hård yta. Då den normala belastningen för 

fordon är hälften av axeltrycket så är värdena också delade i två, vilket innebär att de representerar 

hälften av motståndet som kan hänföras till snö (Richmond 1995). 

 

 

Figur 15. Rullmotstånd – Resultat av mätningar gjorda av CRREL (Richmond 1996). 

 

Giesbert (2001) har använt mätdata som tagits fram i EU-projektet CONTAMRUNWAY för att 

jämföra två metoder att beräkna förväntat rullmotstånd i snö för flygplan och hur väl de överens-

stämmer med verkliga mätningarna. De två metoder som jämfördes beskrivs båda i van Es (1999). 

Den ena, JAA AMJ 25XJ1591, var vid den tiden den metod som användes för att bestämma 

flygplanens prestanda vid vatten och snö på start- och landningsbanor. Den andra metoden är 

framtagen av van Es (1999). I försöken användes tre olika flygplanstyper, en Citation II, en SAAB 

2000 och en Dassault Falcon 2000. Dessa kördes i naturlig nysnö på Skavsta flygplats i Nyköping, 

Malmens flygplats i Linköping respektive Ivalo Airport i norra Finland. De motstånd som uppmättes 

redovisas i Tabell 4 och anges som ett intervall med lägsta och högsta uppmätta värdet. Resultaten 

visar att det finns en hastighetsberoende del då rullmotståndet ökar med ökande hastighet samt att 

snödjup och densitet har en påverkan på motståndet som en funktion av markhastigheten. Man såg 

också att rullmotståndet vid låga hastigheter är betydande. Den metod som tagits fram i van Es (1999) 

visade sig stämma bättre med mätdata än vad metoden enligt JAA AMJ 25X1591 gjorde. Den senare 

metoden underskattade generellt motståndet, speciellt vid låga hastigheter.  
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Tabell 4. Uppmätta värden av rullmotstånd för flygplan (Giesbert 2001). 

Flygplan Förutsättningar Motstånd * 

Citation II Snödjup: 40 mm nysnö 

Densitet: 140 kg/m3 

cirka1 200 till 2 000 N 

SAAB 2000 Snödjup: 87,5 mm nysnö 

Densitet: 109 kg/m3 

cirka2 000 till 10 300 N 

Falcon 2000 Snödjup: 100 mm nysnö 

Densitet: 110 kg/m3 

cirka7 600 till 15 000 N 

* Värdena är utlästa från figurer i Giesbert (2001) och anges som ungefärliga i ovanstående tabell. 

 

En ny studie i Japan som undersökt rullmotstånd på snöiga vägar har visat att ojämnhet i längsled 

(IRI) påverkas av att det ligger snö på vägbanan (Mariyama & Kimura 2018). Detta ger en ytterligare 

dimension att ta hänsyn till för att utröna hur snön påverkar rullmotståndet och bränsleeffektivitet. 

Förutom att däcken behöver extra energi för att trycka undan snö, kommer även en ökad ojämnhet på 

vägen att ge ett ökat rullmotstånd. Resultaten har tagits fram genom utrullningsförsök med en 

instrumenterad lastbil, som kört på torr vägbana samt i olika typer och mängder av snö och is. 

Försöken visade att bränsleeffektiviteten kan minska med upp till 70 procent på grund av snö och is, 

med ett medelvärde på 21 procent. Detta ger att ökningen av bränsle på grund av förekomst av snö på 

vägbana inte är försumbar. Försöken visade också att rullmotståndet minskar med ökad densitet på 

snön, vilket kan tyckas vara motsägelsefull relativt tidigare studier. Men resultaten kan också ses som 

kompletterande, se vidare i kapitel 4. Diskussion. 

3.3. Modellberäkningar med avseende på trafik och snö 

3.3.1. Modeller för däck och för simulatorer 

En tredimensionell modell för däck i terräng i kalla regioner, baserad på finita element (FEM), har 

tagits fram vid CRREL (Shoop 2001, Shoop 2006). Den är avsedd för att simulera ett däck på CIV 

(CRREL Instrumented research Vehicle) som förflyttar sig genom nysnö med en densitet av 200 

kg/m3, och i ett snödjup mellan 5 till 50 cm. Modeller som beskriver nysnö samt upptinande mark 

skapades och dessa validerades mot mätningar i både laboratorium och i fält. Jämförelser visar att den 

utvecklade däckmodellens beräkning av rullmotstånd överensstämmer väl med såväl uppmätta värden 

som med värden som beräknats med NATO Reference Mobility Model II (NRMM) (Shoop 2006). 

Både FEM-modellens och NRMM:s beräknade värden ligger något över de som uppmättes, där FEM-

modellen också genererar högre värden på rullmotstånd än NRMM.  

CRREL har vidare utvecklat en simulator för fordon som körs i terräng och under olika förhållanden, 

som lera, snö, is och asfalt (Parker m.fl. 2009). I simulatorn har det tidigare ingått samband som 

beskriver rullmotstånd. En för en hård yta (Rh) som tar hänsyn till däckens lufttryck, och en för mjuk 

yta (Rs) där initiala snödjupet, däckets bredd och längden på däckets kontakt med snön är förklarande 

variabler. Däckkomponenten i simulatorn har sedan blivit ersatt av en ny kod, VTI (Vehicle Terrain 

Interaction), som ska kunna återge realistiska värden medan man kör. En skillnad är också att den nya 

koden simulerar ett helt fordon medan den äldre simulerar en fjärdedel av ett fordon. En jämförelse 

mellan de två olika koderna visar att rullmotståndet ökar med ökat initialt snödjup och att de 

beräknade värdena stämmer väl överens med varandra. Dessa beräkningsmetoder har sedan verifierats 

mot uppmätta värden samt mot NRMM. Även den jämförelsen visar på samstämmighet, vilket Parker 
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m.fl. (2009) tar som bevis för att de algoritmer som ligger till grund för utvecklingen av sambanden är 

korrekta. 

3.3.2. Bränsleförbrukning fordon 

VETO började utvecklas på 80-talet med det primära syftet att beräkna fordonskostnader som en 

funktion av vägstandarden (Hammarström & Karlsson 1987). Verktyget har sedan fortsatt utvecklats 

och har under senare decennier främst använts för att beräkna energi och bränsleåtgång för vägfordon 

med anseende på vägens utformning och vägytans egenskaper. VETO kan bland annat ta hänsyn till 

väglaget och om det är torrt eller om det finns väta eller snö på vägytan.  

I den ursprungliga versionen av modellen antas att snön är lös. Rullmotståndet i lös snö beräknas i 

VETO enligt den modell som tagits fram i Lidström (1979), vilken beskriver det motstånd som blir 

resultatet av sammanpressning och förflyttning av lös snö. Den funktion som används i VETO består 

av följande delar: 

• bredden på hjulens kontaktyta med vägytan 

• andel av hjulens kontaktyta som exponeras för lös snö 

• tryckhållfasthet för is 

• densitet för is 

• densitet för snö 

• snödjup. 

I VETO antas som standard att framhjulen exponeras helt för lös snö (Hammarström & Karlsson 

1987). Detsamma gäller för efterföljande hjulpar som inte går i exakt samma hjulspår som de främre. 

För de bakre hjulpar som går i samma spår antas att de exponeras för packad snö/is. I rapporten 

redovisas några beräkningar med VETO-programmet avseende påverkan av snö på bränsleförbruk-

ningen för en personbil och en lastbil med släp. Resultaten visar att för en personbil som kör i 90 km/h 

kan bränsleförbrukningen öka med 9 respektive 21 procent vid ett snödjup på 10 respektive 30 mm. 

För en lastbil med släp som kör i 70 km/h är motsvarande ökning av bränsleförbrukningen 7 

respektive 20 procent (Hammarström & Karlsson 1987). 

Beräkningsverktyget har vid ett senare tillfälle använts för att ta fram effekten på bränsleförbrukning 

för de tre fordonskategorierna, personbil, lastbil och lastbil med släp, med avseende på väta och snö på 

vägbanan (Carlson m.fl. 2016). I studien gjordes beräkningar för olika fordonstyper, vägtyper, 

ojämnheter på väg (IRI), textur (MPD), snötyper och snödjup. Bränsleförbrukningen då det förekom 

snö på vägytan relaterades till en torr vägytan. En jämförelse gjordes också mellan alternativen att 

främre hjulaxeln utsattes för det definierade snödjupet till 100 procent respektive 25 procent. Generellt 

sett ökar bränsleförbrukningen med ökat snödjup och med hur stor andel av den främre axeln som 

utsätts för orörd snö. Men det finns också en hastighetseffekt som innebär att fordonens hastighet 

minskar då motståndet ökar på grund av att vägytans egenskaper. Den minskade bränsleförbrukningen 

som följer med lägre hastighet kan i vissa fall överväga den ökade bränslebehovet på grund av ökat 

färdmotstånd. Resultatet för en personbil på en landsväg med hastighetsgräns 90 km/h visas i Figur 16. 

Den relativa bränsleförbrukningen blir högre enligt ett i stort sett linjärt samband.  

 



VTI rapport 971  39 

 

Figur 16. Bränsleförbrukning vid snö på vägytan relativt en torr vägbana. Personbil, 90 km/h, IRI=2. 

Data från Carlson m.fl. (2016). 

 

Blokhin m.fl. (2016) har tagit fram två funktioner för att kunna beskriva hur bränsleförbrukningen 

påverkas av att fordonen passerar i snö. Rc beskriver deformationen av snön, [35], och Rdoz. beskriver 

effekten av att snön flyttas [36]. Dessa två funktioner motsvarar Lidströms (1979) och van Es (1999) 

Fc, Dc respektive Fd, Dd.  

𝑅𝑐 = 2𝑏𝛾ℎ𝑚𝑎𝑥
2 (− ln (

𝛾ℎ𝑚𝑎𝑥

𝛾ℎ𝑚𝑎𝑥+𝑞𝑚𝑎𝑥
) −

𝑞𝑚𝑎𝑥

𝛾ℎ𝑚𝑎𝑥+𝑞𝑚𝑎𝑥
) [35] 

𝑅𝑑𝑜𝑧 = 2𝑏𝛾ℎ𝑚𝑎𝑥
2 (ln (1 +

∆ℎ

ℎ𝑚𝑎𝑥
(1 +

𝑞𝑚𝑎𝑥

𝛾ℎ𝑚𝑎𝑥
)) −

∆ℎ

ℎ𝑚𝑎𝑥
) [36] 

 

b: Hjulets bredd. 

γ: Koefficient för styvhet. 

∆h: Djupet på den snö som flyttas från kontaktytan och åt sidan. 

hmax: Deformation av snö motsvarande maximal komprimering. 

qmax: Maximalt marktryck under däck. 

 

Dessa funktioner har använts för att beräkna effekten på bränsleförbrukningen vid olika snödjup och 

densitet. Genom att använda [35] och [36] i en bränsleförbrukningsfunktion ser man enligt författarna 

att bränsleförbrukningen ökar när densiteten blir större vid samma snödjup. Detsamma gäller när 

snödjupet ökar vid samma densitet på snön. Förhållandet är icke-linjärt och kan beskrivas med en 

andragradsekvation där snödjup och snödensitet ingår som variabler. Enligt figurerna som presenteras 

i artikeln ser man att bränsleförbrukningen når en brytpunkt där den går från att följa en relativt flack 

ökning till att öka exponentiellt. Var den brytpunkten ligger är beroende av densitet och snödjup. Ju 

större snödjup och ju högre densitet, desto snabbare nås den.  

De teoretiska beräkningarna jämfördes med fältförsök av ett instrumenterat terrängfordon (Blokhin 

m.fl. 2016). Resultaten visar att överensstämmelsen var relativt god med en differens mindre än 15 

procent. Jämförelsen genomfördes inom de gränser för densitet och snödjup där ökningen av bränsle-

förbrukningen, enligt beräkningarna, var relativt flack. 
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I projektet RekkeVidde genomfördes utrullningar (coast-down) med elbil på en snötäckt vägyta för att 

undersöka vägytans påverkan på rullmotstånd (Haakana m.fl. 2013). Utrullningarna gjordes på en torr 

vägbana vid temperaturerna +23˚C, ±0˚C och -20˚C, samt vid -20˚C då det fanns snö på vägytan. 

Minst tre försök gjordes per alternativ. De egenskaper på snön som angavs i rapporten var om den var 

gammal eller ny men ingen ytterligare information om exempelvis densitet eller djup. För att få 

storleken av effekten på energibehovet mättes efter varje test hur mycket el som batteriet behövde 

laddas med. Dessa värden användes sedan i en beräkningsmodell vid Technical Research Centre of 

Finland (VTT) för att få fram hur energibehoven vid olika körcykler påverkas av förekomsten av snö, 

se Tabell 5. Enligt studien så leder snön som mest till cirka20 procent högre energibehov vid 

stadskörning, som består av en högre andel ”stop-and-go”. För körcyklerna NEDC (New European 

Driving Cycle) och Väg i Finland, som i större utsträckning består av högre och jämnare hastigheter, 

innebar förekomsten av snö mellan 2 till 7 procent högre energibehov jämfört med barmark.  

 

Tabell 5. Uppmätt mängd energi som laddats från elnätet efter utrullning. Utetemperatur -20˚C 

(Haakana m.fl. 2013). 

Körcykel Torr vägbana 
kWh/km 

Gammal snö 
kWh/km 

Ny snö 
kWh/km 

NEDC 0,192 0,196 0,201 

Stadskörning, Helsingfors stad 0,173 0,211 0,208 

Väg i Finland 0,251 0,267 0,267 

 

3.3.3. Strategier för vägunderhåll vintertid 

VETO har även använts för att ta fram bränsleförbrukningsfaktorer som implementerats i Vinter-

modellen. Vintermodellen är en modell för underhållstrategier för vägar vintertid och som förutom 

bränsleförbrukning även inkluderar effektermodeller för exempelvis olyckor, tillgänglighet, miljö och 

kostnader för åtgärder (Möller 2014, Arvidsson 2017). Vintermodellen har sedan legat till grund för 

beräkningar av energieffektivt vinterunderhåll. I Nordin & Arvidsson (2014) jämfördes energibehovet 

för att genomföra åtgärder för att avisa respektive snöröja vägar med den minskade energianvändning 

som trafiken skulle få i och med ett minskat färdmotstånd. Två olika densiteter på snö ingick i studien, 

100 och 400 kg/m3, och tre snödjup; 0, 2 och 5 cm. Resultaten visar att det finns ett hasighetsberoende 

för när snöröjning blir effektivt. Vid 90 km/h behöver det vara minst 1 cm snö, och vid 120 km/h 

behövs 2,5 cm snö på vägen innan snöröjning kan bli effektiv. Genom att ändra riktlinjer för när 

snöröjning bör genomföras, från 1 cm till 2 cm snö, skulle man enligt Nordin och Arvidsson (2014) 

kunna spara 10,7 procent av bränsleförbrukningen på en väg med hastigheten 90 km/h.  

I Arvidsson (2017) redovisas fler resultat från beräkningar med Vintermodellen. Exemplet som tas upp 

är en väg med en ÅDT på 2000 och ett snödjup på 2 cm. En jämförelse görs mellan alternativet att 

salta och ploga där man har 4 timmar på sig att slutföra arbetet, med alternativet att bara ploga och där 

man har 5 timmar på sig att utföra arbetet. Vintermodellen visar att bränsleförbrukningen blir lägre för 

alternativet som leder till att fordonen kör i snö en längre tid, det vill säga då utförarna har 5 timmar på 

sig att utföra underhållet. Anledningen är antagandet att förare väljer att minska hastigheten när de kör 

i snö. Med andra ord kommer den lägre bränsleförbrukningen som resultat av en lägre hastighet 

uppväga den ökade bränsleförbrukning som uppkommer på grund av att fordonen möter ett högre 

rullmotstånd på grund av snö. 
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Min m.fl. (2016) har också studerat vinterväghållning och dess effekt på bränsleförbrukningen. Min 

(2016) använde modeller för att beräkna hur hastigheten påverkades av nederbörd, samt för att ta fram 

ett index som beskriver vägytans beskaffenhet (RSI) där ett högre värde representerar en bättre vägyta. 

Denna information användes sedan i ett simuleringsprogram kallat MOVES för att räkna ut emissioner 

och bränsleförbrukning. Som förväntat visade resultaten att ju lägre RSI, desto högre bränsleförbruk-

ning. Genom att vidta åtgärder för vinterunderhåll så visade författarna att det kunde gå att minska 

emissioner med 2 procent om vägytan förbättrades med 10 procent. Ju tidigare åtgärderna kunde sättas 

in vid ett snöväder, desto större nytta gav det.  

Ye m.fl. (2013) kvantifierade en del nyttor, trafiksäkerhet, restid och bränslebesparingar, med att 

utföra underhåll av vintervägar. En utgångspunkt var att en bra vinterväghållning har en positiv effekt 

på bränsleekonomi genom att det minskar förseningar och att vägyteförhållandena förbättras. En 

uppskattning som Ye m.fl. (2013) gör för Minnesotas vägnät, med cirka123 miljoner körda km per 

dag, är att drygt $48 miljoner skulle kunna sparas på grund av minskad bränsleanvändning under en 

vintersäsong genom förbättrad vinterväghållning. En nackdel med beräkningarna är att man inkluderar 

en generell extra bränsleförbrukning med att köra på vägar som inte har något vinterunderhåll. Det 

innebär att man inte tar hänsyn till hur fordon verkligen påverkas av olika vinterförhållanden.  
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4. Diskussion  

Nederbörd ökar rullmotståndet hos ett fordon eftersom hjulen behöver drivas genom vatten eller snö 

på vägbanan. Dessutom kyler vatten mer effektivt jämfört med luft, vilket gör att däcken, och även 

smörjmedel, arbetar vid en lägre och mindre effektiv temperatur. Det innebär att vatten påverkar 

rullmotstånd både som ett separationsmedel och som ett kylningsmedel mellan vägytan och däcket. 

Som ett separationsmedel påverkas rullmotstånd av vattenvolym för kontaktytan mellan väg/däck, på 

grund av detta spelar däcksbredd, vattendjup och hastighet viktiga roller. Enligt mätresultat ökar 

rullmotståndet på ett exponentiellt sätt med vattendjupet och hastigheten. Olika författare har kommit 

fram till olika exponentiella modeller, men alla beskriver en kraftig ökning av rullmotstånd med 

hastighet. Effekten är således störst för motorvägar där man vanligtvis kör med hastigheter högre än 

100 km/h. 

Dessutom har rullmotståndsmätningar utförts särskilt för lastbilar på våta vägar, både på asfalts- och 

betongytor. Mätningarna gjordes med en lastbilsmätvagn och resultaten visade, på samma sätt som för 

lätta fordon, ett ökat rullmotstånd. Rullmotståndsökningen var större för asfaltsytan än för betongytan. 

Författarna noterade också att rullmotståndsökningen påverkades inte bara av undanträngande vatten 

utan också av förändring av temperatur och av däckets lufttryck. 

Eftersom temperaturen påverkar rullmotståndet är det viktigt att ha kontroll på och mäta den under 

rullmotståndsmätningar. Temperatur och energispridning påverkas på olika sätt i olika däckdelar. 

Däckbältet svarar för en stor del av ett däcks energispridning, ungefär 34 procent av total energi-

spridning (Gent, Walters 2005). Det är därför viktigt att kontrollera temperatur på relevanta delar av 

däcket. Temperaturens stabilitet bör man också övervaka, eftersom det tar mer än en timme för att 

stabilisera temperaturen under körning med konstant hastigheten. Även om det inte är så vanligt att 

köra under konstant hastighet under en så lång tid, är det viktigt att övervaka temperatur-övergångs-

effekter medan man mäter rullmotstånd.   

Energianvändningen vid drift av elfordon har blivit ett aktuellt undersökningsobjekt och naturligtvis 

spelar rullmotstånd en viktig roll när man önskar att bygga ett mer energieffektivt och klimatanpassat 

transportsystem. Tyvärr hittades inga särskilda mätningar eller modeller för elfordon på våta vägar, 

däremot inkluderas i rapporten en beskrivning av rullmotstånd i elfordon som innefattar hastighet och 

temperatur. Men enligt dessa resultat varierade rullmotståndskoefficienten för mycket, vilket betyder 

att det behövs en mer omfattande undersökning av rullmotstånd under olika vägförhållanden. 

Dessutom visas att det är ett strategiskt intressant ämne att undersöka rullmotstånd för elfordon på våta 

vägar för det påverkar elfordonets användning. 

Därtill kommer flygplan som också påverkas av rullmotstånd på våta underlag. Även om det finns 

modeller för att beräkna effekten av vatten i vägytan, visade mätresultaten att vattnets påverkan är 

mellan 15 och 40 procent högre än för teoretiska beräkningar. Dessutom sker vattenplaning vid lägre 

hastigheter än vad teoretiska beräkningar, upp till 20 procent lägre. Författaren rekommenderade en 

uppdatering av beräkningsmetoden. 

Avslutningsvis angående våta vägar så pekar flera av de tidigare undersökningar på ett behov av 

förnyade mätningar av rullmotstånd på våta vägytor. Några möjligheter att ta fram uppdaterade 

mätningar och mer realistiska modeller är att noggrant kontrollera mäthastighet, vattendjup, 

däckstemperatur, ringtryck, och vägytan egenskaper. Man bör dessutom kontrollera icke-stationära 

effekter medan mätningar och kontrollera att vattenplaning inte händer. Ett sätt att kontrollera om 

vattenplaning sker eller inte är att mäta hjulets rotation. 

Svårigheten med att studera snöns påverkan på rullmotståndet ligger i att det finns många olika typer 

av snö, med flera olika miljöförutsättningar, och beteenden vid deformation. De egenskaper som snö 

kan ha är mycket varierande och beror bland annat på aktuell utetemperatur, temperaturen under 

snöfallet, hur länge snön har legat, luftens fuktighet, snöns densitet, snökristallernas storlek och form 



VTI rapport 971  43 

med mera. Shapiro (1997) menar att forskningen om snömekanik är relativt bristfällig då det inte sker 

så mycket forskning på området. De data som finns tillgängliga är dessutom relativt begränsade och de 

samband som man har tagit fram är inte tillräckligt utvecklade så att de kan användas för att beskriva 

snöns beteende med avseende på förhållanden för deformation och belastning. Det finns några studier 

som har testat en del empiriska och analytiska möjligheter men där man som bäst kommer upp i cirka 

25 procent precision i genomsnitt mellan mätningar och beräkningar (Shapiro 1997). Man har sett att 

mätningar kan skilja sig markant åt i resultat, fast de är gjorda i snö som har liknande fysiska 

egenskaper (Shapiro 1997). En anledning till detta kan vara olikheter i snöns interna styrka som beror 

på historiska förhållanden vad gäller exempelvis komprimering. Komplexiteten med snöns påverkan 

på rullmotstånd innebär att det behövs en kombination av teoretiska beräkningar och fälttester för att 

bestämma värden på de komponenter som bör ingå i motståndsfunktionen (Blokhin m.fl. 2016).  

En del studier har dock genomförts angående effekten på färdmotstånd som förekomsten av snö 

innebär. Det är både teoretiska studier som ämnar förklara påverkan av snö med funktioner som 

beskriver samband. I dessa funktioner är det ofta snödjup, däckens kontaktyta med vägyta och densitet 

som är de ingående förklaringsvariablerna. Dessa har sedan jämförts med mätningar av färd- och 

rullmotstånd för att se hur väl de stämmer överens. I stort visar resultaten att snö har en stor effekt på 

motståndet och att den inte är försumbar, speciellt i områden där snö ligger kvar på marken en längre 

tid. Färdmotståndets storlek beror bland annat på snöns densitet och tjocklek. Flera av de tidigare 

studierna har visat att rullmotståndet ökar med ökad snötjocklek och högre densitet (se till exempel 

Kihlgren 1977, Richmond 1996, Blokhin m.fl. 2016). Mariyama & Kimura (2018) visade delvis på 

motstående resultat i och med att deras mätningar resulterade i att färdmotståndet minskade med högre 

densitet. Dessa skillnader kan troligen förklaras med att mätningarna som presenterats i Mariyama & 

Kimura (2018) gjordes med snödensitet mellan 300 och 850 kg/m3 medan de andra studierna har utgått 

från snödensitet under 250 kg/m3. Det finns troligen en brytpunkt där snöns inre styrka gör att däcken 

inte sjunker ner så djupt i snön och den mängd snö som behöver tryckas undan eller komprimeras blir 

därmed mindre. Detta ligger också i linje med vad van Es (1999) kommit fram till. Även om en snö 

med högre densitet kräver en större kraft för att flyttas övervägs det extra kraftbehovet av att en 

mindre mängd kommer att flyttas eller tryckas ihop. 

En nackdel i sammanhanget är att de mätningar som genomförts har gjorts med, och för fordon, som 

inte är representativa för de fordon som trafikerar normala vägar, det vill säga vanliga personbilar och 

lastbilar. Det mätningar som har genomförts har istället varit för terrängfordon eller flygplan. 

Dessutom har de flesta mätningar genomförts under 70- och 80-talet. Sedan dess har såväl mätmetoder 

som mätutrustning utvecklats och blivit bättre. Även däckens egenskaper har förbättrats. Vissa försök 

som genomförts under senare år har gjorts utan att viktiga faktorer som snöns densitet och temperatur 

har registrerats eller redovisats varför det inte är möjligt att få en bra beskrivning av hur snö påverkar 

rullmotstånd.  

För att få mätdata för rullmotstånd i snö och vatten som är anpassad för däck och fordon som används 

på vanliga vägar borde nya mätningar genomföras med de mätmetoder och den mätutrustning som är 

aktuell idag. En nyligen genomförd studie som man kan utgå ifrån och göra kompletterande mätningar 

till är Maruyama och Kiruma (2018) och deras utrullningsförsök med en instrumenterad lastbil. En 

lärdom från den japanska studien är att det i sammanhanget också är viktigt att mäta IRI då det visat 

sig att snö på vägen leder till högre IRI som i sin tur påverkar rullmotståndet. Resultaten från sådana 

nya mätningar kan ge aktuell information som kan användas för att uppdatera samband mellan väta på 

väg respektive vinterväglag och rullmotstånd samt bränsleförbrukning. Uppdateringen av detta kan ske 

i beräkningsmodulen för bränsleförbrukning med avseende på snöväglag i Vintermodellen samt i 

VETO-modellen för både väta och snö. Informationen kan sedan användas för att optimera 

beläggningar med avseende på rullmotstånd där textur, ojämnhet och avvattningsförmåga ingår samt 

till att förbättra rekommendationerna för vinterväghållning. 
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