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Sammanfattning 

Förenklad bränsleförbrukningsfunktion. Fokus på vägytans betydelse 

Olle Eriksson (VTI), Annelie Carlson (Linköpings universitet) 

Bränsleförbrukningen hos ett vägfordon påverkas av ett flertal faktorer. För att enklare och snabbare 
kunna göra analyser av bränsleförbrukningen, utan att göra faktiska mätningar i fordonen, är det 
önskvärt att kunna beskriva bränsleförbrukningens samband med dessa faktorer genom en funktion 
eller en modell. Det finns bränsleförbrukningsmodeller, men de kan vara byggda runt komplicerade 
sambandsfunktioner som är svåra att använda. De är oftast inte uttryckta som en summa av olika 
komponenter och erbjuder ingen möjlighet att enkelt diskutera komponenterna var och en för sig. Man 
kan t.ex. inte bryta ut en separat delmodell för att beräkna vad en åtgärd av vägytan får för effekt på 
bränsleförbrukningen. Det finns även bränsleförbrukningsfunktioner som är nära att uppträda som en 
summa av komponenter. Rapporten avser att använda en sådan funktion som utgångspunkt och 
förenkla något för att göra den till en summa av komponenter. Förenklingen utvärderas genom att sätta 
olika mått på hur mycket sämre resultat den förenklade funktionen ger, men samtidigt visa hur mycket 
mer användbar den blir. 

Det förekommer direkta effekter som att ojämnheter påverkar bränsleförbrukningen och indirekta som 
att ojämnheter påverkar hastigheten som påverkar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. De direkta 
effekterna har störst utrymme i rapporten men de indirekta behandlas också utan att vara 
huvudföremål för rapporten. 

Modellerna är approximationer. Man kan behöva väga användbarhet och noggrannhet mot varandra 
och välja att använda en modell med enklare användning men sämre noggrannhet. För den valda 
modellen visar sig förenklingen av bränsleförbrukningsfunktionen fungera väl för personbil och lastbil 
men bara en del av förenklingen rekommenderas för lastbil med släp. Rapporten redovisar den 
förenklade funktionen och jämför med den ursprungliga. Den ger också exempel på beräkning av om 
en åtgärd kan motiveras ur energisynvinkel med den förenklade funktionen och jämför resultaten med 
och utan förenkling. 

Nyckelord 

Bränsleförbrukning, vägyta, rullmotstånd 
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Abstract 

Simplified fuel consumption function. Focus on the importance of the road surface 

Olle Eriksson (VTI), Annelie Carlson (Linköpings universitet) 

Fuel consumption of a road vehicle is affected by many factors. To analyze fuel consumption easier 
and faster, without making actual measurements, it is desirable to describe the relation between fuel 
consumption and the factors affecting it, through a function or a model. There are fuel consumption 
models, but they can be based on complicated functions that are difficult to use. They are usually not 
expressed as a sum of components or offer no possibility to easily discuss separate components and 
their single contribution to the fuel consumption. There are also fuel consumption functions which 
give similar results as a sum of components. The report uses one such function as a starting point and 
simplify it slightly to make it a sum of components. The simplification is evaluated by different 
measures of how much the results differs from the original function, but at the same time show how 
much more useful the model becomes due to its ability to deliver information of separate components. 

There are direct effects such as unevenness affecting fuel consumption and indirect effects such as 
unevenness affecting speed which affects air resistance and fuel consumption. The major part of this 
report concerns direct effects, but the indirect effects are to some extent also commented. 

The models are approximations. One may need to weigh usability and accuracy and choose a model 
easier to use but with poorer accuracy. For the chosen model, the simplified fuel consumption function 
works well for passenger cars and trucks. Only part of the simplification is recommended for trucks 
with trailer. The report presents the simplified function and comparisons with the original function. 
Examples are provided to see if maintenance can be motivated from an energy perspective with the 
simplified function. These are compared to results with the original function. 

Keywords 

Fuel consumption, road surface, rolling resistance 
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Förord 
Rapporten utgör en del av det internationella samarbetet MIRIAM (Models for rolling resistance In 
Road Infrastructure Asset Management Systems). Författarna tackar Åsa Lindgren, kontaktperson på 
Trafikverket. Författarna tackar även Sara Janhäll som var med i projektet i ett tidigt skede. Arbetet 
har finansierats av Trafikverket. 

Linköping, april 2021 

Olle Eriksson 
Projektledare  
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1. Inledning 

1.1. Bränsleförbrukningsfunktion 
Bränsleförbrukningen hos ett vägfordon påverkas av hastighet, vägens utformning, ojämnheter m.m. 
Det är önskvärt att kunna beskriva denna påverkan genom en funktion eller en modell. Modellen kan 
användas för att bedöma skillnaden i bränsleförbrukning mellan olika vägutformningar, beräkna 
effekter av åtgärder m.m. 

Bränsleförbrukningen kan ha en komplicerad sambandsfunktion som måste återges i en komplicerad 
modell. Det kan t.ex. finnas olika komponenter som ökar förbrukningen om man förändrar villkoren 
jämfört med någon utgångspunkt, men det är inte säkert att summan av de komponenterna stämmer 
exakt med den totala ökningen. Man kan föreställa sig andra svårigheter som t.ex. att hastighet har 
inverkan på flera komponenter, som luftmotstånd och betydelsen av ojämnheter, men att denna 
påverkan yttrar sig på strukturellt olika sätt. 

En mer komplicerad bränsleförbrukningsmodell kan vara svår att använda. Man får acceptera att 
användbarhet ofta går hand i hand med enkelhet och räkna med att tvingas kompromissa mellan 
användbarhet och noggrannhet. Betydelsen av att modellen ska vara exakt varierar förstås med 
användningen. Här beskrivs en bränsleförbrukningsfunktion baserad på en befintlig modell för 
personbil, lastbil och lastbil med släp samt konsekvenser av vissa önskade förenklingar av den 
befintliga funktionen. 

1.2. Syfte 
Projektet syftar till att utvärdera om en relativt enkel bränsleförbrukningsfunktion kan ersätta någon av 
de befintliga och mer detaljerade funktioner som finns. I det här fallet är den planerade enkla 
funktionen en reduktion av en större funktion och den förenklade funktionen kan då omöjligen få 
bättre anpassning. Jämförelserna ska visa om vissa förenklingar är rimliga att göra utan att påtagligt 
försämra funktionens egenskaper. Det ska framgå på vilket sätt den enklare funktionen blir mer 
lättanvänd men också hur mycket mindre exakt den är. Uppgiften avser förenklingen i sig, inte att 
utvärdera den befintliga funktionen eller den förenklade funktionen. Funktionerna ska ta hänsyn till 
vägytan och vägutformningen men inte t.ex. om det finns vatten på vägen. 

Rapporten ska omfatta en fördjupning i hur vägytans bidrag till bränsleförbrukningen kan beskrivas i 
en förenklad funktion. Det ska också omfatta en beskrivning av hur man kan använda funktionen och 
någon beskrivning av hur väl vägytans inflytande på bränsleförbrukningen i den förenklade funktionen 
approximerar motsvarande del i den funktion man utgått från. 
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2. Trafik-, emissions- och bränsleförbrukningsmodeller 
Trafikmodeller är ett vanligt verktyg vid transportplanering [1]. Det är ofta effektivt ur kostnads- och 
tidsperspektiv att undersöka och analysera olika scenarier där resultaten kan användas för att stödja 
beslutsfattande. Det finns flera modeller tillgängliga och då de har olika attribut är det ofta möjligt att 
välja en som är anpassad till det scenario som ska analyseras och de frågorna som ska besvaras. 

I princip kan transportmodeller delas in i tre huvudsakliga; makro-, mikro- och mesoskopiska 
modeller [2]. De kännetecknas främst av skillnader i förmågan att modellera storleken på ett 
geografiskt område och möjlighet att analysera i detalj. Makroskopiska trafikmodeller används 
framför allt i större trafiksystem för att till exempel beskriva hur en förändrad egenskap i trafikflödet 
påverkar eller samvarierar med en annan. De förutsätter ett tillräckligt stort antal fordon på en väg så 
att varje ström av fordon kan behandlas som flödande i ett rör eller en ström. De variabler som är 
viktiga i denna typ av modellering är antalet fordon som passerar en fast punkt (flödet), hastigheten på 
trafikflödet och trafikdensiteten. Mikroskopiska modeller har en hög detaljnivå och undersöker 
dynamiken för det individuella fordonet. De är ofta baserade på fysikaliska samband och ingående 
variabler är till exempel egenskaper hos fordon, körbeteende och väggeometri [1]. Mesoskopiska 
modeller utgör ett mellanting mellan makro- och mikroskopiska modeller genom att de representera 
val som individuella förare gör enligt en sannolikhetsnivå samtidigt som detaljnivån begränsas [3]. De 
baseras på enklare flödesmodeller som till exempel kan beskriva korsningar i detalj eller tillåta 
modellering av stora nätverk med hög beräkningseffektivitet [4]. 

Att välja en metod innebär att man måste acceptera en avvägning mellan skala (geografi) och 
precision [2]. Makroskopiska modeller kan exempelvis användas för planering av transportnät [5] och 
för att beräkna trafikemissioner i ett land eller för en större region under en viss tid. De ger en bra 
täckning vad gäller skala men inte säkert en god precision på lokal nivå. Mesoskopiska modeller 
används exempelvis för att utvärdera trafikparametrar som genomsnittliga köer, förseningar eller restid 
samt mättnadsflöde [5][6]. Då mikroskopiska modeller beskriver rörelserna för individuella fordon 
och täcker en liten skala med stor precision är de mest lämpade när effekterna av specifika funktioner i 
vägdesignen och flödessammansättningen behöver återspeglas. 

Trafikmodellerna kan även indelas i bl.a. flödes- respektive emissionsmodeller. Den första kategorin 
behandlar mer hur trafiken flödar med framkomlighet och köbildning. De brukar inte inkludera 
emissionsberäkningar eftersom det inte är fokus för flödesanalyser. Till dessa studier används ofta 
mesoskopiska, och till viss del även mikroskopiska, modeller. Emissionsmodeller behandlar däremot 
utsläppen från trafiken och hur olika förändringar i trafiken och infrastrukturen kan påverka detta. I 
dessa är dock beskrivningen av flödesförändringar i trafiken underordnad. Dessa två modelltyper kan 
kombineras för att få en mer heltäckande analys. 

Arbetet i denna rapport fokuserar på att undersöka hur vägytans egenskaper påverkar 
bränsleförbrukningen hos trafiken, varför det är emissionsmodeller och hur de hanterar rullmotstånd 
som är av intresse. För att kunna beräkna emissioner behövs bland annat information om 
färdmotstånd, där rullmotstånd är en ingående komponent. Hur och om modellerna inkluderar 
vägytans påverkan på rullmotståndet varierar. I modeller som kan täcka en större geografiskt område 
finns ofta fastlagda emissionsfaktorer som ligger till grund till beräkningarna, till exempel HBEFA 4.1 
[7] och COPERT [8][9][10]. Dessa emissionsfaktorer har tagits fram genom, exempelvis, att de är 
beräknade med mikroskopiska modeller. I sådana modeller kan visserligen betydelsen av vägytans 
egenskaper ingå men de är inte rent mjukvarumässigt förberedda för att redovisa hur förändringar av 
desamma påverkar emissionerna och bränsleförbrukningen. En makroskopisk modell som dock 
inkluderar en beskrivning av vägytan är HDM-4 [11]. Den har en funktion som bland annat tar hänsyn 
till ojämnhet och styvhet som en del av rullmotståndet när bränsleförbrukningen beräknas [12]. 
Funktionen skrivs 𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾2�𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 ∙ 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑎𝑎2 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 + 𝑎𝑎3 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� där 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾2 är en 
kalibreringsfaktor som beror på fordonstyp, 𝑎𝑎 är koefficienter, 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 är mått på textur, 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 är mått på 
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längsgående ojämnhet och 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 är mått på styvhet. Det går även att ta hänsyn till att en del av 
körningen sker i olika väderförhållanden såsom vinter och sommar, där skillnaden beskrivs med olika 
omgivande temperaturer och vindhastigheter [12]. 

Hur rullmotståndets och vägytans betydelse hanteras varierar också i de mikroskopiska modellerna. 
Eftersom dessa modeller generellt sett ger möjlighet att ange mer detaljerade indata så finns det ofta 
också en möjlighet att definiera parametrar i rullmotståndsfunktionen. PHEM1 [13] är ett exempel, 
vilken exempelvis används för att ta fram de emissionsfaktorer som återfinns i emissionsdatabasen för 
HBEFA. I PHEM baseras dessa parametrar delvis på utrullningar i verklig vägmiljö och delvis på 
mätningar i trumma. Själva rullmotståndsfunktionen uttryckt som effekt, 𝑃𝑃𝐾𝐾 = �𝑚𝑚𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙� ∙
𝑔𝑔 ∙ (𝐷𝐷𝐾𝐾0 + 𝐷𝐷𝐾𝐾1𝑣𝑣 + 𝐷𝐷𝐾𝐾4𝑣𝑣4) ∙ 𝑣𝑣, är dock enbart beroende av massa och hastighet. 𝑚𝑚 avser massa, 𝑔𝑔 är 
gravitation, 𝑣𝑣 är hastighet och 𝐷𝐷𝐾𝐾 är koefficienter. Det finns ingen möjlighet att själv ange värden på 
egenskaper som ojämnhet och textur.  

VETO [14] ger möjlighet att ange en relativt detaljerad beskrivning av vägutformning och vägyta, som 
modellen sedan tar hänsyn till i beräkningarna. Där finns även möjlighet att ange egenskaper som 
mängd vatten eller snö på vägytan. VETO utvecklades i första läget för att beräkna fordonskostnader 
men har senare använts till att ta fram bränsleförbrukningsfaktorer som inkluderats i andra 
beräkningsprogram, t.ex. MIRAVEC [15], eller för att utvärdera vägytans egenskaper och dess effekt 
på bränsleförbrukning. Rullmotståndet beräknas som 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐾𝐾0 + 𝐶𝐶𝐾𝐾1 ∙ 𝑣𝑣 + 𝐶𝐶𝐾𝐾2 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝐾𝐾3 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 +
𝐶𝐶𝐾𝐾4 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 + 𝐶𝐶𝐾𝐾5 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 ∙ 𝑣𝑣 där 𝐶𝐶𝐾𝐾0 + 𝐶𝐶𝐾𝐾1 ∙  𝑣𝑣 representerar rullmotstånd på en slät yta med 
makrotextur 0 vid hastighet 𝑣𝑣 medan resten av rullmotståndsfunktionen anger tillägget på grund av 
ojämnhet och textur (kombinerat med hastighet). 

Ett mellanting, för att kunna undersöka vägytans betydelse för rullmotstånd och bränsleförbrukning, är 
att kombinera två eller flera modeller. Ett exempel är en studie av Wang m.fl. (2012) [16] där man 
kompletterade MOVES [17], som är en emissionsmodell, med rullmotståndsfunktionen från HDM-4 
för att kunna undersöka effekten på bränsleförbrukning av olika underhållsåtgärder [18]. De 
utvecklade även en funktion 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 𝑎𝑎1 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 + 𝑎𝑎2 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 som kan användas för att 
undersöka underhållsstrategier och deras effekt på utsläpp av koldioxid. Koefficienterna 𝑎𝑎 är 
framtagna med regressionsanalys och är olika för varje kombination av andra variabler, till exempel 
beläggning, vägtyp och fordon. 

Det finns också exempel där man använt simuleringsmodeller för att ta fram dataunderlag vilket kan 
användas för att beräkna emissioner och energianvändning vid olika egenskaper hos vägytan. Det 
underlaget har använts för att ta fram funktioner som gör det enklare att undersöka vägytans påverkan 
på bränsleförbrukningen. Två exempel på detta är [19], samt [20] som använt MOVES och HDM-4. 
Funktionen som tagit fram i [20], kallad Roughness-Speed impact (RSI), kan användas för att 
analysera emissioner och bränsleanvändning som beror på ojämnhet. Funktionen är 𝐷𝐷�(𝑣𝑣, 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼) = 𝑑𝑑

𝑣𝑣
+

(𝑘𝑘𝑙𝑙 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 + 𝑑𝑑𝑙𝑙) + 𝑏𝑏 ∙ 𝑣𝑣 + (𝑘𝑘𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 + 𝑑𝑑𝑐𝑐) ∙ 𝑣𝑣2där 𝐷𝐷�  är skattad energianvändning per sträcka, 𝑣𝑣 är 
medelhastighet och 𝑘𝑘𝑙𝑙, 𝑑𝑑𝑙𝑙, 𝑘𝑘𝑐𝑐, 𝑑𝑑𝑐𝑐, 𝑝𝑝 samt 𝑏𝑏 är koefficienter. 

Rullmotståndet har betydelse för bränsleförbrukningen och vägbeläggningen spelar en roll i det 
sammanhanget. För att kunna öka energieffektiviteten bör man därför ta hänsyn till detta i 
beslutsunderlag. Ett sätt att göra det är att ställa krav på rullmotståndet [21]. En förenklad 
bränsleförbrukningsfunktion som kan särskilja vägytans egenskaper och dess effekt på 
bränsleförbrukning är ett tids- och kostnadseffektivt alternativ för att kunna utvärdera, till exempel, 
olika underhållsåtgärders betydelse. Den kan även användas för att ta fram råd och riktlinjer för val av 
beläggning med hänsyn till miljö. Vidare har Trafikverket en del beräkningsverktyg som beslutsstöd 

 
1 Passenger car and Heavy duty Emission Model, en mikrosimuleringsmodell baserad på fysikaliska samband 
framtagen vid TU Graz, Institute for internal combustion engines and thermodynamics. 
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vid nybyggnation och underhållsåtgärder, där den förenklade bränsleförbrukningsfunktionen skulle 
kunna användas som komplement för att få bättre underlag. Exempel på detta är Klimatkalkyl som 
beräknar infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv [22]. 
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3. Nuvarande bränsleförbrukningsfunktion 

3.1. VTI rapport 748A 
I en VTI rapport av Hammarström m.fl. (2012) [19] finns en omfattande härledning av hur en 
bränsleförbrukningsfunktion kan struktureras och hur koefficienterna i den kan skattas. Med 
”nuvarande bränsleförbrukningsfunktion” avses den funktion och de koefficienter som anges i den 
rapporten, sida 63. Det är samma funktion men olika koefficienter för de tre fordonsslag som 
behandlas. Bränsleförbrukningen för personbil beräknas i liter/(10 km) enligt Ekvation 1 

0,286 ∙ �1 + 0,00156 ∙ (𝐷𝐷𝑜𝑜 + 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑎𝑎𝑜𝑜 + 0,0516 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2 − 3,906 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,1898 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷2)�1,163 ∙ 𝑣𝑣1,056−1 

Ekvation 1, Nuvarande bränsleförbrukningsfunktion för en personbil som funktion av hastighet, 
rullmotstånd, luftmotstånd och linjeföring. Rullmotstånd och luftmotstånd förklaras separat nedan. 

där 𝐷𝐷𝑜𝑜 och 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑎𝑎𝑜𝑜 är rull- respektive luftmotstånd, 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 (average degree of curvature, grader/km) är ett 
mått på hur krokig vägen är och 𝐶𝐶𝐷𝐷 (rise and fall, m/km) är ett mått på höjdförändring och 
höjdvariation. 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 liknar måttet kurvatur, men med en annan enhet. 𝐶𝐶𝐷𝐷 är nära att summera 
absolutbeloppet av backighet multiplicerat med längd över så korta sträckor att inte backar uppför och 
nedför tar ut varandra men redovisas med en annan enhet. För personbil uttrycks rullmotståndet som 
𝐷𝐷𝑜𝑜 = 1492 ∙ 9,81 ∙ (0,00912 + 0,0000210 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 + 0,00172 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷) och luftmotståndet som 
𝐷𝐷𝑙𝑙𝑎𝑎𝑜𝑜 = 0,32 ∙ 2,06 ∙ 1,293 ∙ 𝑣𝑣

2

2
 där 𝑣𝑣 är hastighet medan 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 (International roughness index, mm/m) 

och 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 (Mean profile depth, mm) är mått på vägens ojämnhet längs vägen i olika 
våglängdsområden. Information om fordonsmassa, luftens densitet m.m. ges som typiska värden även 
om de också skulle kunna ha fördelningar. Man kan betrakta delen 0,0516 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2 − 3,906 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 +
0,1898 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷2 i Ekvation 1 som ett motstånd som beror på väggeometrin och kalla den 𝐷𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜 för att nå 

skrivsättet 0,286 ∙ �1 + 0,00156 ∙ �𝐷𝐷𝑜𝑜 + 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑎𝑎𝑜𝑜 + 𝐷𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜��
1,163

∙ 𝑣𝑣1,056−1 för bränsleförbrukningen. På det 
här stadiet är det inte viktigt att skriva ut alla variabelnamn o.s.v. eftersom det mer är strukturen som 

ska diskuteras. Ekvation 1 skrivs alternativt 𝛼𝛼1 �1 + 𝛽𝛽2�𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝛽𝛽3𝑥𝑥3𝑥𝑥42 + 𝛽𝛽4𝑥𝑥5 + 𝛽𝛽5𝑥𝑥52��
𝛽𝛽6
𝑥𝑥4
𝛽𝛽7−1. 

3.2. Förbrukning per tid eller per sträcka 
Förbrukningen per tid är ganska central för härledningen i [19] och kommer före förbrukningen per 
sträcka, även om det är förbrukningen per sträcka man till slut vill ha en modell för. Där föreslås först 

en funktion med strukturen 𝛽𝛽1 �1 + 𝛽𝛽2�𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝛽𝛽3𝑥𝑥3𝑥𝑥42 + 𝛽𝛽4𝑥𝑥5 + 𝛽𝛽5𝑥𝑥52��
𝛽𝛽6
𝑥𝑥4
𝛽𝛽7 för 

bränsleförbrukning per tid (enhet: liter/timma). Senare föreslås en annan funktion med den anpassade 

strukturen 𝛼𝛼1 �1 + 𝛽𝛽2�𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝛽𝛽3𝑥𝑥3𝑥𝑥44 + 𝛽𝛽4𝑥𝑥5 + 𝛽𝛽5𝑥𝑥52��
𝛽𝛽6
𝑥𝑥4
𝛽𝛽7−1 för bränsleförbrukningen per 

sträcka (enhet: liter/(10 km)) som man till slut vill komma fram till och som visades ovan. Variablerna 
i alla framställningar med sådant skrivsätt framgår av Tabell 1. 

Tabell 1. Variabelbeskrivning. 

Variabel Beskrivning Enhet 
𝑥𝑥1 Rullmotstånd N 
𝑥𝑥2 Luftmotstånd N 
𝑥𝑥3 ADC rad/km 
𝑥𝑥4 Hastighet m/s 
𝑥𝑥5 RF m/km 
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De koefficienter som finns med i båda funktionerna har identiska betydelser. Omvandlingen mellan 𝛽𝛽1 
och 𝛼𝛼1 är känd och har det enkla uttrycket 𝛼𝛼1 = 𝛽𝛽1

0,36
. Man ser också att 𝛽𝛽7 sätts in på ett ganska 

naturligt sätt i förbrukningen per tid men att den får ett mindre naturligt sätt i förbrukningen per 
sträcka. 

Man kan välja en annan parametrisering, t.ex. 𝛾𝛾1�1 + 𝛾𝛾2(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 𝛾𝛾3𝑥𝑥3𝑥𝑥42 + 𝛾𝛾4𝑥𝑥5 + 𝛾𝛾5𝑥𝑥52�
𝛾𝛾6𝑥𝑥4

𝛾𝛾7 för 
förbrukning per tid eller 𝜆𝜆1�1 + 𝛾𝛾2(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 𝛾𝛾3𝑥𝑥3𝑥𝑥42 + 𝛾𝛾4𝑥𝑥5 + 𝛾𝛾5𝑥𝑥52�

𝛾𝛾6𝑥𝑥4
𝜆𝜆7 per sträcka, för att i viss 

utsträckning tydligare visa vilken parameter som beskriver effekten av respektive variabel. Eventuellt 
kan en sådan parametrisering vara lättare att hantera rent beräkningsmässigt i en anpassning, men 
någon diskussion om bästa anpassningsmetod förs inte här. 

3.3. Önskade förenklingar av nuvarande bränsleförbrukningsfunktion 
Det finns behov av att bestämma en tillräckligt god approximativ funktion där det speciellt är möjligt 
att bryta ut t.ex. vägytans tillskott till bränsleförbrukningen. Man ser direkt, oavsett om förbrukningen 
redovisas per sträcka eller per tid och oavsett parametrisering, att det inte går att bryta ut något 𝛽𝛽𝑥𝑥 
(eller motsvarande) förutom i de fall då 𝛽𝛽6 och 𝛽𝛽7 antar triviala värden. Man kan alltså inte enkelt säga 
hur stor påverkan t.ex. 𝑥𝑥3 har på funktionens värde. Det blir önskvärt att sätta 𝛽𝛽6 och 𝛽𝛽7 till 1. Om inte 
det verkar lämpligt så kan man undersöka om det åtminstone går att sätta någon av dem till 1. Det är 
dock inte önskat att gå ännu längre och sätta någon parameter 𝛽𝛽0 t.o.m. 𝛽𝛽7 till 0. Gränsen för önskad 
förenkling går vid att kunna bryta ut enskilda variablers betydelse och diskutera dem var för sig, inte 
att ta bort någon variabel helt ur modellen. 

Förändringen avser inte att bara ändra 𝛽𝛽6 och 𝛽𝛽7 och stanna där. Förutom att motsvarande skattningar 
också självklart skulle sättas till 1 måste alla andra skattningar beräknas på nytt. Utvärderingen 
handlar om ifall den förenklade strukturen är en tillräckligt god approximation om man utnyttjar 
möjligheten att uppdatera de återstående skattningarna. Man kan se det som att man frågar om 
uppdatering av återstående skattningar i tillräcklig grad kan kompenserar för att man förenklar genom 
att bestämma fördelaktiga värden på 𝛽𝛽6 och 𝛽𝛽7. 

3.4. Vägytans indirekta effekt på bränsleförbrukningen 
Ovan har hastighet i huvudsak bara diskuterats som en given input till beräkningarna. Hastighet kan i 
sig bero på annat. I [19] nämns bl.a. spårdjup som inte finns med i Tabell 1. Man kan alltså ha ett 
samband där spårdjup påverkar bränsleförbrukning indirekt genom att spårdjup påverkar hastighet 
som påverkar luftmotstånd som påverkar bränsleförbrukning. Det syns direkt att sådana samband 
försvårar möjligheten att bestämma olika variablers tillskott väldigt. Det blir fler förklaringsvariabler 
och längre uttryck. Det är inte självklart om man ska ta hänsyn till hur hastigheten påverkas och, i så 
fall, hur man ska göra det. Bilaga 1 visar några resultat kring det. 
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4. Dataunderlag och skattningsmetod 

4.1. Tillgängligt dataunderlag 
Arbetsgången är att i ett första steg beräkna ett underlag med någon modell som kan tillåtas vara 
krånglig på olika sätt t.ex. genom att den har steg, är olinjär, har komponenter av hög ordning, samspel 
o.s.v. eller helt enkelt är helt eller delvis okänd. Underlaget består alltså inte av observerade 
förbrukningar från instrumenterade fordon eller liknande. I ett andra steg representeras underlaget med 
något enklare som t.ex. ett polynom. 

Anpassningar och jämförelser mellan olika funktioner baseras här på underlag som skapats i VETO, 
ett för varje fordonsslag. Antalet observationer varierar mellan fordonsslagen och är som lägst ca 700. 

4.2. Skattningsmetoder 
Minstakvadratmetoden används här för att anpassa en funktion till dataunderlaget. Vid användning av 
minstakvadratmetoden ska någon optimeringsmetod användas. Man kan tänka sig flera metoder för 
det (någon allmän optimeringsmetod, ickelinjär regression eller någon enkel sökning). 

4.3. Skattad förbrukning per tid 
Om man har tillgång till bränsleförbrukning per tid 𝑦𝑦𝑙𝑙 och beräknar parameterskattningar med 
minstakvadratmetoden så är det detsamma som att bestämma alla 𝑏𝑏 så att summan av kvadrerade 𝑖𝑖 i 

uttrycket 𝑦𝑦𝑙𝑙 = 𝑏𝑏1 �1 + 𝑏𝑏2�𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥3𝑥𝑥42 + 𝑏𝑏4𝑥𝑥5 + 𝑏𝑏5𝑥𝑥52��
𝑏𝑏6
𝑥𝑥4
𝑏𝑏7 + 𝑖𝑖 minimeras. Problemet här 

försvåras något av att koefficienter har mycket olika storleksordning. Man kan också se att 
parametriseringen delvis är ofördelaktig om man försöker förstå betydelsen av att ändra en variabel i 
taget. 

4.4. Skattad förbrukning per sträcka 
Om det behövs och är lämpligt med en omvandling mellan 𝑦𝑦𝑙𝑙 (liter/h) och 𝑦𝑦𝑑𝑑 (liter/(10 km)) så är den, 
för en given hastighet 𝑣𝑣 (m/s), 𝑦𝑦𝑑𝑑 = 𝑦𝑦𝑡𝑡

0,36∙𝑣𝑣
. Att det inte bara blir division med 𝑣𝑣 beror på att enheten för 

𝑣𝑣 måste omvandlas från m/s till 10 km/h. Omvandlingen beror alltså på hastigheten och kan vara 
besvärlig om hastigheten i sig har osäkerhet t.ex. därför att den är uppmätt med lägre noggrannhet eller 
skattad. Om responsen är förbrukning per sträcka, 𝑦𝑦𝑑𝑑, och man bestämmer koefficienterna genom 
minimering av kvadrerade 𝑖𝑖 i uttrycket 𝑦𝑦𝑑𝑑 = 𝑎𝑎1 �1 + 𝑏𝑏2�𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥3𝑥𝑥42 + 𝑏𝑏4𝑥𝑥5 +

𝑏𝑏5𝑥𝑥52��
𝑏𝑏6
𝑥𝑥4
𝑏𝑏7−1 + 𝑖𝑖 så kommer det inte att generera exakt samma värden på 𝑏𝑏2 t.o.m. 𝑏𝑏7 som vid 

skattad förbrukning per tid. Man skulle kanske tro att 𝑎𝑎1 ska bli identiskt lika med 𝑏𝑏1
0,36

 medan 𝑏𝑏2 får 
samma värde med båda metoderna, 𝑏𝑏3 får samma värde med båda metoderna o.s.v. men så är alltså 
inte fallet. Det har sagts ovan att koefficienter som finns med i båda funktionerna har identiska 
betydelser, men det medför inte att de har identiska skattningar, inte ens om båda baseras på samma 
data. Man minimerar summan av kvadratiska avvikelser i bränsle per tid-dimensionen i det första 
fallet och bränsle per sträcka-dimensionen i det andra. Eftersom hastigheten inte är en konstant så har 
de två sätten att redovisa förbrukning olika fördelning i sina slumpmässiga avvikelser som inte är 
begränsad till bara omvandling med en proportionalitetskonstant. De två sätten ger på det stora hela 
likartade men inte identiska lösningar. 
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4.5. Skattad förbrukning per tid redovisad per sträcka 
Om man tar skattningarna från förbrukningen per tid och pluggar in i funktionen för förbrukningen per 
sträcka så blir inte skattningarna identiskt lika med vad man får om man skattar förbrukningen per 
sträcka direkt. Möjligheten att gå åt andra hållet finns också, men diskuteras inte här eftersom det inte 
är ett mål att föreslå en modell för förbrukningen per tid. En skattad förbrukning per sträcka baserad 

på skattning per tid blir därför 𝐾𝐾1 �1 + 𝑏𝑏2�𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥3𝑥𝑥42 + 𝑏𝑏4𝑥𝑥5 + 𝑏𝑏5𝑥𝑥52��
𝑏𝑏6
𝑥𝑥4
𝑏𝑏7−1 med 

koefficienter 𝐾𝐾1 = 𝑏𝑏1
0,36

 och alla övriga 𝑏𝑏 desamma som vid skattning av förbrukning per tid. 



18  VTI rapport 1076 

5. Resultat för olika anpassningar 
Samma data som användes i [19] vid anpassning av nuvarande modell är tillgängliga för denna studie 
och därför kan skillnaden i anpassning med olika funktioner m.m. beskrivas väl. Det går därmed att få 
fram mått på hur mycket förenklingen kostar i form av sämre anpassning för just detta underlag. 
Därför anpassas alla förenklade funktioner till de data och sen bedöms om de olika förenklingarna ger 
acceptabel försämring av anpassningen eller ej. 

5.1. Samtliga skattningar 
Alla 𝑥𝑥 är positiva och om man finner ett förslag till lösning så kan säkert en nästan lika bra lösning 
finnas om man t.ex. ökar 𝑏𝑏2 t.o.m. 𝑏𝑏5 något och samtidigt sänker 𝑏𝑏6 något. Man kan därför gissa att 
det är svårt att utföra minimeringen med mycket hög precision. Lite generellt, utan att påstå att frågan 
är uttömd, så blir resultaten också lite varierande beroende på val av metod och startvärden. En 
sökning med rimliga avbrottsvillkor kan därför ge lite olika resultat beroende på startvärden. Det 
föranleder också att man bör vara uppmärksam på korrelationen mellan olika 𝑏𝑏. Om den är hög kan de 
enskilda 𝑏𝑏 skattas med sämre noggrannhet, men det medför inte med någon automatik att hela 
funktionen har sämre anpassning. 

I Tabell 2 visas de skattade parametrarna efter anpassning med en långsam metod som söker sig fram 
mot den bästa lösningen i små steg. I de fall 𝑏𝑏6 eller 𝑏𝑏7 har värdet 1 har det forcerats för att uppnå en 
förenkling. I fortsättningen används ”full modell” om en funktion där även 𝛽𝛽6 och 𝛽𝛽7 skattas. För 
personbil och lastbil är full modell densamma som nuvarande modell, medan nuvarande modell för 
lastbil med släp har reducerats genom att forcera 𝑏𝑏6 = 1. 

Eftersom första skattningen fått olika symboler i de olika funktionerna så visas både 𝑎𝑎1, 𝑏𝑏1 och 𝐾𝐾1 som 
rubriker. 𝑏𝑏1 kommer först därför att det är den som faller sig mest naturlig om man följer 
härledningen. Den används om man anpassar en funktion till förbrukningsdata per tid. 𝑎𝑎1 är den man 
kanske helst vill använda. Den används om man anpassar en funktion till förbrukningsdata per sträcka. 
𝐾𝐾1 är inte en egen anpassning. Den används till förbrukning per sträcka men den bestäms genom att 
utgå från anpassning till förbrukning per tid. 

Det är svårt att enkelt beskriva alternativen på ett tydligt sätt. En grund för symbolvalet har varit att 
den analys som till slut används baseras på den funktion där alla parametrar har symbolen 𝛽𝛽 och deras 
motsvarande skattning symbolen 𝑏𝑏. Om 𝛼𝛼 eller 𝑎𝑎 förekommer så är det en analys av en i och för sig 
rimlig modell, men den stämmer inte exakt med härledningen. Om 𝐾𝐾 förekommer så är den inte ett 
direkt resultat av någon analys men det är å andra sidan en ändring som tillsammans med övriga 
koefficienter ger mer direkt tillämpning på frågan om förbrukning per sträcka. 

Redovisningen omfattar personbil (PB), lastbil (LU) och lastbil med släp (LS). För varje fordonsslag 
visas resultaten i 3 block. Första blocket avser skattning per tid, andra blocket avser skattning per 
sträcka och tredje blocket avser skattning per tid redovisat som skattning per sträcka. Därför blir alla 
koefficienter utom den första desamma i första som i tredje blocket men inte som i andra blocket. 
Kolumnerna sk och re med värdena t och s visar om skattningen är per tid eller sträcka respektive om 
redovisningen är per tid eller sträcka. Avsikten med att visa alla block är att kunna bedöma om 
skattningarna (utom den första) blir ungefär likadana i första som i andra blocket och att val mellan 
olika förenklade funktioner ska uppträda på ungefär samma sätt inom varje block. Om det är uppfyllt 
så ger skattning per tid och skattning per sträcka i huvudsak samma resultat, både för själva 
anpassningen och för slutsatser angående förenklingarna. Vidare ska man kunna bedöma om 
skattningarna, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 och förenklingar i andra och tredje blocket blir ungefär lika. I så fall ger skattning 
per sträcka och skattning per tid omräknat till skattning per sträcka ungefär samma resultat. Block 3 
ska också kunna användas som en kontroll att beräkningarna stämmer med nuvarande 
bränsleförbrukningsfunktion, men notera att det är första raden inom blocket för personbil och lastbil 
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som representerar nuvarande funktion medan det är andra raden för lastbil med släp. För varje fordon 
visas inom parentes med A vilken som är nuvarande modell och B vilket som är förslag till förenklad 
modell. Avvikelser mot tidigare redovisade koefficienter i nuvarande modell kan förekomma men ska 
uppstå endast p.g.a. avrundning eller att beräkningarna haft olika avbrottsvillkor. 

Tabell 2. Resultat från samtliga anpassningar. 

Fordon sk re 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒃𝒃𝟏𝟏 𝒂𝒂𝟏𝟏 𝒄𝒄𝟏𝟏 𝒃𝒃𝟐𝟐 𝒃𝒃𝟑𝟑 𝒃𝒃𝟒𝟒 𝒃𝒃𝟓𝟓 𝒃𝒃𝟔𝟔 𝒃𝒃𝟕𝟕 
PB t t 1,570 0,103 - - 0,0016 0,051 -3,900 0,189 1,154 1,055 
PB t t 1,621 0,100 - - 0,0021 0,051 -3,893 0,189 1,000 1,049 
PB t t 1,997 0,111 - - 0,0022 0,050 -3,684 0,176 1,058 1,000 
PB t t 2,010 0,109 - - 0,0025 0,050 -3,689 0,176 1,000 1,000 
PB s s 0,025 - 0,294 - 0,0017 0,049 -3,597 0,185 1,141 1,039 
PB s s 0,026 - 0,285 - 0,0022 0,049 -3,598 0,185 1,000 1,036 
PB s s 0,028 - 0,312 - 0,0020 0,048 -3,450 0,175 1,107 1,000 
PB s s 0,029 - 0,302 - 0,0025 0,048 -3,458 0,175 1,000 1,000 
PB(A) t s 0,027 - - 0,286 0,0016 0,051 -3,900 0,189 1,154 1,055 
PB t s 0,028 - - 0,278 0,0021 0,051 -3,893 0,189 1,000 1,049 
PB t s 0,030 - - 0,309 0,0022 0,050 -3,684 0,176 1,058 1,000 
PB(B) t s 0,030 - - 0,302 0,0025 0,050 -3,689 0,176 1,000 1,000 
LU t t 155,898 0,245 - - 0,0009 0,171 -4,222 1,391 1,023 0,960 
LU t t 155,927 0,239 - - 0,0009 0,172 -4,299 1,394 1,000 0,960 
LU t t 156,935 0,224 - - 0,0009 0,172 -4,672 1,468 0,972 1,000 
LU t t 156,958 0,231 - - 0,0008 0,172 -4,572 1,463 1,000 1,000 
LU s s 2,834 - 0,801 - 0,0007 0,150 1,517 1,259 1,105 0,916 
LU s s 2,840 - 0,716 - 0,0010 0,153 1,018 1,290 1,000 0,924 
LU s s 2,910 - 0,644 - 0,0009 0,147 0,868 1,427 0,960 1,000 
LU s s 2,911 - 0,669 - 0,0008 0,146 1,137 1,416 1,000 1,000 
LU(A) t s 3,065 - - 0,681 0,0009 0,171 -4,222 1,391 1,023 0,960 
LU t s 3,067 - - 0,664 0,0009 0,172 -4,299 1,394 1,000 0,960 
LU t s 3,131 - - 0,621 0,0009 0,172 -4,672 1,468 0,972 1,000 
LU(B) t s 3,132 - - 0,640 0,0008 0,172 -4,572 1,463 1,000 1,000 
LS t t 286,279 0,120 - - 0,0135 1,688 129,290 2,445 0,746 0,735 
LS t t 302,396 0,839 - - 0,0005 1,655 148,084 1,635 1,000 0,734 
LS t t 705,650 0,111 - - 0,0104 1,899 139,328 5,563 0,607 1,000 
LS t t 728,178 0,560 - - 0,0002 1,809 197,748 2,951 1,000 1,000 
LS s s 5,344 - 0,584 - 0,0062 1,631 133,968 2,562 0,738 0,746 
LS s s 5,711 - 2,393 - 0,0004 1,601 156,349 1,641 1,000 0,743 
LS s s 13,494 - 0,185 - 0,0300 1,705 142,076 5,922 0,585 1,000 
LS s s 14,085 - 1,617 - 0,0002 1,614 213,990 2,888 1,000 1,000 
LS t s 5,435 - - 0,334 0,0135 1,688 129,290 2,445 0,746 0,735 
LS(A,B) t s 5,807 - - 2,329 0,0005 1,655 148,084 1,635 1,000 0,734 
LS t s 14,000 - - 0,310 0,0104 1,899 139,328 5,563 0,607 1,000 
LS t s 14,611 - - 1,555 0,0002 1,809 197,748 2,951 1,000 1,000 

5.2. Kommentarer till resultaten 
Det är tydligt att 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 förändras mycket lite om man förenklar genom att sätta 𝑏𝑏6 = 1. För lastbil och 
personbil förändras 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 även mycket lite om man sätter 𝑏𝑏7 = 1. Andra egenskaper än 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 kan behöva 
vägas in, t.ex. den slumpmässiga variationens fördelning och varians. Det blir olika viktigt beroende 
på om man vill se bara på skattningarna eller om också någon hantering av felmarginaler eller annan 
redovisning av osäkerhet ska ingå. Man kan därför behöva studera genomsnitt och andra mått utöver 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖. 

Det kan se vilseledande ut vid en snabbjämförelse av 𝑎𝑎1, 𝑏𝑏1 och 𝐾𝐾1 att förbrukningen per timma är 
skenbart lägre är förbrukningen per 10 km, men de koefficienterna omfattar inte all förändring mellan 
redovisningssätten. Det beror även på att hastigheten har olika exponent i de två uttrycken. Eftersom 
hastigheten ges i meter per sekund är omvandlingen något svår att snabbt få grepp om. För 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 är 
skillnaden i storleksordning begriplig. Data som uttrycker förbrukning per tid (timma) blir data per 
sträcka (10 km, mil) multiplicerad med hastigheten (mil/timma). Hastigheterna varierar i data, men en 
hastighet i någorlunda rätt storleksordning kan vara 70 km/h, eller 7 mil/timma. Variationen förändras 
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med en faktor 72 = 49 d.v.s. ungefär 50 om data själva förändras med en faktor 7. Därför bör 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 i 
data per tid vara av storleksordningen 50 gånger så stor som 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 i data per sträcka, och i stora drag 
stämmer det med uppgifterna i tabellen. Att det inte blir exakt beror på att det inte är samma 
anpassning men också att hastigheten varierar. En snabbjämförelse med detta i åtanke ger att 
anpassningen av förbrukning per tid respektive per sträcka har blivit ungefär lika goda. 

Det är stor skillnad mellan 𝑏𝑏1 och 𝑎𝑎1, vilket förklaras av att de helt enkelt är olika mått med olika 
enhet. Att de är jämförbara efter omräkning står klart därför att 𝐾𝐾1, som är den redan nämnda 
omräkningen av 𝑏𝑏1, får ett värde nära 𝑎𝑎1. De övriga skattningarna är ganska lika om man jämför 
skattning per tid respektive per sträcka. Det är rimligt att 𝑏𝑏2 ändras rätt tydligt ifall man forcerar ett 
annat värde på 𝑏𝑏6. Det är något svårt att förstå varför 𝑏𝑏4 ändras så mycket mellan fordonstyper och 
mellan skattning per tid respektive per sträcka. 

En orsak till att storleksordningen hos koefficienterna blir olika är att man handskas med 
fordonsmassan på olika sätt. Rullmotståndet uttrycks som en kraft som beräknas som 
rullmotståndskoefficient multiplicerat med massa. RF beskrivs däremot inte som en kraft, och det är 
inte heller uppenbart hur man skulle göra det, men man kunde kanske låta fordonsmassan ingå i 𝑥𝑥5. 
Med de nuvarande funktionerna kan man inte enkelt variera fordonsmassan och blir mer bunden till att 
hålla sig till något standardfordon för respektive fordonskategori. 

Man kan se om storleken på felen vid skattning per tid med beräkning per sträcka blir väsentligen 
någon annan än om man räknar direkt på förbrukningen per sträcka. Det visar sig att skillnaden blir 
liten. Det kan därför inte anses vara någon nackdel att komma fram till en funktion per sträcka genom 
att räkna på data per tid och omvandla. Det är tydligt att genomslaget på 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 är ganska litet. I [19] sägs 
att beräkning av parameterskattningar har utgått från förbrukning per tid utan någon tydlig 
diskussion/argumentation. Enligt resultaten här går det bra att omvandla till förbrukning per sträcka så 
det framkommer inte något speciellt skäl att kritisera det val man gjorde [19]. 

5.3. Grafiskt stöd för modellval 
Figur 1 t.o.m. Figur 3 visar anpassningen med full modell och olika förenklingar enligt tredje blocket i 
Tabell 2 för respektive fordonsslag. Färgerna visar olika hastighetsgränser. Det är inte avsikten att på 
det sättet redovisa hastighetens betydelse, utan snarare att åtminstone visa hur hastigheten formar 
grupper och att det ska gå att se om sambandet inom varje hastighet ungefär följer varandra som en 
lättläst funktion över alla hastigheter. De olika hastighetsgrupperna skymmer delvis varandra. En tunn 
svart stödlinje med startvärde 0 och lutning 1 finns med för att visa var punkterna skulle ligga om det 
fanns en ideal anpassning. 
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5.3.1. Personbil 

 
Figur 1. Full modell och förenklingar, personbil. 

Punktsvärmarna i Figur 1 delfigurerna B—D är ungefär lika bra centrerade runt en linje som i delfigur 
A. Alla förenklade modeller bedöms därför passa till data ungefär lika bra som den fulla modellen. 
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5.3.2. Lastbil 

 
Figur 2. Full modell och förenklingar, lastbil. 

Punktsvärmarna i Figur 2 delfigurerna B—D är ungefär lika bra centrerade runt en linje som i delfigur 
A. Alla förenklade modeller bedöms därför passa till data ungefär lika bra som den fulla modellen. 
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5.3.3. Lastbil med släp 

 
Figur 3. Full modell och förenklingar, lastbil med släp. 

Punktsvärmarna i Figur 3 delfigurerna B—D är inte ungefär lika bra centrerade runt en linje som i 
delfigur A och det uppstår färgskikt (d.v.s. hastighetsskikt). Alla förenklade modeller bedöms därför 
inte passa till data ungefär lika bra som den fulla modellen. Lite mer i detalj ser det ut som att man kan 
sätta 𝑏𝑏1 = 1 (delfigur B sammanfaller nästan med delfigur A) men att man bör avstå från att sätta 
𝑏𝑏2 = 1 (delfigur C och D sammanfaller inte nästan med delfigur A). 

5.4. Förslag till bränsleförbrukningsfunktion 
I [19] anges alltså att skattningarna baseras på förbrukningen per tid. Det framgår inte något tydligt 
argument till varför man föredrar skattning per tid hellre än skattning per sträcka, men hela 
härledningen avser förbrukning per tid så det är rimligt att man också gjort skattningen så. 
Sammanfattande egenskaper i avvikelserna mellan observerade och anpassade värden kan vara 
värdefullt stöd vid modellval. Sådana mått kan vara mer betydelsefulla för att göra rätt val angående 
en eventuell statistisk inferens. De skulle kunna leda till att man diskuterar justeringar av 
skattningsmetoden, t.ex. viktad minstakvadratskattning. Det sammanlagda intrycket är att det har 
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mycket liten betydelse hur man skattar och att det inte finns något stark anledning att ifrågasätta valet 
att skatta baserat på förbrukning per tid. Som förslag till modell önskas däremot ett uttryck för 

förbrukningen per sträcka och då väljs 𝐾𝐾1 �1 + 𝑏𝑏2�𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥3𝑥𝑥42 + 𝑏𝑏4𝑥𝑥5 + 𝑏𝑏5𝑥𝑥52��
𝑏𝑏6
𝑥𝑥4
𝑏𝑏7−1 med 

koefficienter från de rader som markerats med B i Tabell 2. Sammanfattningsvis får man följande 
noteringar om eventuella förenklingar av bränsleförbrukningsfunktionen: 

• 𝑏𝑏6 kan ersättas med 1 och därmed strykas ur formlerna. 𝑏𝑏6 var forcerad till 1 för lastbil med 
släp i [19] utan diskussion/motivering. 

• 𝑏𝑏7 kan ersättas med 1 för personbil och lastbil men inte för lastbil med släp. 

• Signifikanstest kan vara tveksamt för den här typen av genererade data. Det går att generera 
fler och fler värden snabbt utan någon egentlig kostnad och till slut, med tillräckligt mycket 
genererade data, kan man få även den minsta avvikelse från ett hypotetiskt värde att vara 
signifikant även om man inte egentligen tillfört någon ny information. 

• Om man ska genomför signifikanstest så kan bör det i första hand vara intressant att testa 𝛽𝛽6 
och 𝛽𝛽7 mot det hypotetiska värdet 1 (inte mot 0 som annars är vanligt och default i många 
mjukvaror). 

Nuvarande modell sammanfaller med full modell för personbil och lastbil medan en förenklad modell 
reduceras genom att 𝑏𝑏6 = 𝑏𝑏7 = 1. För lastbil med släp sammanfaller nuvarande modell med förenklad 
modell där förenklingen består i att sätta 𝑏𝑏6 = 1 och där ingen ytterligare förenkling föreslås. Om man 
jämför med nuvarande modell så omfattar förslagen alltså förenklingar av funktionen för personbil och 
lastbil men inte för lastbil med släp. 

5.5. Jämförelser mellan full modell och förenklad modell 
Det går inte att använda 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 för att jämföra hur bra anpassningen blivit mellan fordonsslagen eftersom 
fordonsslagen helt enkelt har mycket olika förbrukning och 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 är skalberoende. Fordonsslagen har 
dessutom olika god utgångspunkt om man ser till hur väl punkterna är samlade kring linjer i nuvarande 
funktion. Det försvårar en jämförelse mellan fordonsslag avseende förenklingens betydelse.  

Man kan tänka sig att använda förklaringsgraden 𝐶𝐶2 som ett mått på hur bra anpassningen blivit, men 
tyvärr är måttet svårt att förstå här. I en linjär regression med intercept kan förklaringsgraden beskrivas 
som (förklarad kvadratsumma)/(total kvadratsumma), men för den funktionen kan den också beskrivas 
som kvadraten av korrelationen mellan observationerna och de anpassade värdena – det blir alltid 
exakt samma resultat. Här används andra regressionsmodeller och det är inte självklart vad 𝐶𝐶2 då 
avser. De värden på 𝐶𝐶2 som redovisas nedan avser den kvadrerade korrelationen mellan värden och 
anpassade värden. Det är inte säkert att det är det måttet som redovisas som 𝐶𝐶2 ifall man anpassar en 
ickelinjär regression i någon mjukvara. 

• Personbil 

o genomsnittlig bränsleförbrukning 0,6523 (liter/(10 km)) 

o genomsnittlig anpassad bränsleförbrukning, full (och nuvarande) modell 0,6522 

o genomsnittlig anpassad bränsleförbrukning, vald modell 0,6524 

o 𝐶𝐶2 vid anpassning av full modell 0,9987 

o 𝐶𝐶2 vid anpassning av vald modell 0,9986. 
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• Lastbil 

o genomsnittlig bränsleförbrukning 2,0792 (liter/(10 km)) 

o genomsnittlig anpassad bränsleförbrukning, full (och nuvarande) modell 2,0762 

o genomsnittlig anpassad bränsleförbrukning, vald modell 2,0757 

o 𝐶𝐶2 vid anpassning av full modell 0,9832 

o 𝐶𝐶2 vid anpassning av vald modell 0,9829. 

 

• Lastbil med släp 

o genomsnittlig bränsleförbrukning 4,5153 (liter/(10 km)) 

o genomsnittlig anpassad bränsleförbrukning, full modell 4,5141 

o genomsnittlig anpassad bränsleförbrukning, vald (och nuvarande) modell 4,5156 

o 𝐶𝐶2 vid anpassning av full modell 0,9951 

o 𝐶𝐶2 vid anpassning av vald modell 0,9948. 
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6. Beräkning på ett större vägnät 
För att ytterligare belysa hur en förenklad funktion stämmer med den nuvarande modellen beräknas 
bränsleförbrukningen på båda sätten över ett större vägnät och skillnaden mellan dem redovisas. Här 
redovisas inte lastbil med släp eftersom ingen förenkling föreslås för det fordonsslaget. Beräkningar 
har utförts på det vägnät som beskrivs [19], kapitel 5.3. Beräkningen avser varje länk med den längd, 
det flöde och den hastighet som gäller där i enlighet med den justering av hastighet som föreslås där. 
För personbil ger den förenklade funktionen en förbrukning som är av storleksordning 1,5 promille 
lägre än nuvarande modell och för lastbil 1,6 promille högre. Om man inte justerar hastigheten så får 
man nära oförändrade resultat jämfört med ovan. Det ger förändringar av resultaten i storlek tiondels 
promille. Den relativa skillnaden mellan nuvarande och förenklad modell påverkas alltså praktiskt 
taget inte alls av om man tillämpar den justering av hastighet som finns i [19], kapitel 5.3. 

I Figur 4 är varje observation en sträcka ur det större vägnätet där förbrukningen beräknats med 
nuvarande och med förenklad funktion med justering av hastighet. Bilden har tunnats ut för att ge 
bättre läsbarhet. En röd stödlinje med startvärde 0 och lutning 1 har ritats in för att visa var punkterna 
skulle placera sig i ett idealt fall. Streckad grön stödlinje antyder hur stor avvikelse det är mellan 
funktionerna i genomsnitt. Den har startvärde 0 och lutning 0,9985 (1,5 promille under ideal lutning) 
för personbil respektive 1,0016 (1,6 promille över ideal lutning) för lastbil. 

 
Figur 4. Jämförelse mellan nuvarande och förenklad modell på ett större vägnät. 

De streckade linjerna är alltså konstruerade så att de startar i 0 och har en lutning som representerar 
den genomsnittliga skillnaden mellan funktionerna. Man skulle kunna jämföra funktionerna med i en 
regressionsanalys men det för med sig svårigheter eftersom det är oklart vad som ska betraktas som 
slump och vilken riktning den har. 

Resultaten blir ungefär detsamma som för det underlag anpassningen gjordes mot. Man ser mycket 
god överensstämmelse mellan anpassade data vid nuvarande modell jämfört med förenklad modell. 
Man kan notera att det i genomsnitt förekommer en differens med en storleksordning runt 1 promille 
(olika för olika fordonsslag, kan ej ses direkt i bilderna men har beräknats på bildernas underlag) vid 
jämförelse mellan förenklad modell och nuvarande modell. 
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Detta väcker frågan vilket vägnät man ska använda vid anpassning av en förenklad funktion. Kanske 
skulle man vilja anpassa den förenklade funktionen till detta vägnät istället. Det skulle kunna bli bättre 
i detta fall men därmed skulle det inte säkert följa att det blir bättre generellt. 
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7. Funktion uttryckt i grundvariabler eller som komponenter 

7.1. Nuvarande och förenklad funktion uttryckt i grundvariabler 
I kapitel 3.1 förekom en diskussion om hur modellen omfattar rull- respektive luftmotstånd och hur de 
komponenterna beräknas utifrån andra variabler. Om man pluggar in beräkningarna av komponenterna 
i den nuvarande modellen och förkortar så långt det går så får man 0,286 ∙ ((1,209 + 0,000481 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙
𝑣𝑣 + 0,0394 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 + 0,000667 ∙ 𝑣𝑣2 + 0,0000807 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2 − 0,00611 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,000297 ∙
𝐶𝐶𝐷𝐷2)1,163) ∙ 𝑣𝑣0,056 som en slutlig redovisning av förbrukningen per 10 km för personbil, vilket också 
redovisas i [19]. Detta kan anses vara ett förtydligande, att man backar till så grundläggande variabler 
som möjligt utan att ”gömma” dem inuti något uttryck av högre ordning, men det är inte någon 
förenkling i den mening som avses i den här rapporten. 

Om man uttrycker den förenklade modellen i grundvariablerna så får man formler enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Förenklad bränsleförbrukning per sträcka uttryckt i grundvariablerna för de olika 
fordonsslagen. 

Fordon Bränsleförbrukning per sträcka 
PB 0,401528 + 0,000229 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 + 0,018765 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 + 0,000318 ∙ 𝑣𝑣2 + 0,000037 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2

− 0,002750 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,000131 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷2 
LB 0,918003 + 0,001059 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 + 0,068380 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 + 0,001662 ∙ 𝑣𝑣2 + 0,000091 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2

− 0,002427 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,000777 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷2 
LS (3,909155 + 0,007008 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 + 0,452405 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 + 0,004815 ∙ 𝑣𝑣2 + 0,001796 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2

+ 0,160739 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,001775 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷2) ∙ 𝑣𝑣−0,266198 

För personbil och lastbil blir effekten av RF enkel och effekten av MPD mycket enkel att beskriva. 
Det går däremot inte att separera effekten av IRI eller ADC från effekten av hastighet. För lastbil med 
släp kan man inte separera någon annan effekt från effekten av hastighet. I samtliga fall, speciellt för 
lastbil med släp, blir det ett långt uttryck för att beskriva vad hastigheten betyder. 

7.2. En kontroll av funktionen 
När man kommit fram till den här enkla funktionen så kan man göra en kontroll. I dataunderlaget finns 
IRI och MPD men de används inte direkt i Ekvation 1 (gäller delvis även hastighet). Koefficienterna 
för rullmotstånd m.fl. beräknas och har omvandlats till koefficienter för variablerna i sin mest 
grundläggande form. Valet av förbrukning per sträcka respektive per tid har diskuterats separat. Man 
kan i det här läget kontrollera genom att använda en multipel linjär regression med förbrukning mot 
sträcka som respons och med IRI m.fl. som förklaringsvariabler. Det bör bli ungefär samma som ovan 
men inte exakt, se förklaring i kapitel 4.5. Om man anpassar en funktion uttryckt i variablernas mest 
grundläggande form till förbrukningsdata per sträcka får man för personbil 0,400917 + 0,000228 ∙
𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 + 0,018668 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 + 0,000316 ∙ 𝑣𝑣2 + 0,000036 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2 − 0,002564 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,000130 ∙
𝐶𝐶𝐷𝐷2 där koefficienterna är påfallande lika vad som redovisas för personbil i Tabell 3. Det antyder att 
beräkning per sträcka eller per tid ger ungefär samma resultat. Det gäller även för lastbil utan släp 
(redovisas ej i detalj här). Det gäller även för lastbil med släp men i det fallet räcker inte en linjär 
regression så metoden måste utökas något (redovisas ej i detalj här). 

7.3. Förenklad funktion som komponenter 
Man kan även redovisa en indelning i komponenter på ett ganska överskådligt sätt. Om man betraktar 
bränsleförbrukningen för personbil enligt Ekvation 1 igen så innehåller den slarvigt uttryckt2 en 

 
2 Man kan inte egentligen bryta ut komponenter eftersom exponenterna 1,163 ≠ 1 och 0,056 ≠ 0 finns med 
senare i formeln. 
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komponent 0,286 ∙ 1 som inte är kopplad till någon av förklaringsvariablerna. Det finns på samma sätt 
en komponent 0,286 ∙ 0,00156 ∙ 1492 ∙ 9,81 ∙ 0,00912 som är en del av rullmotståndet men som inte 
påverkas av variablerna i rullmotståndsdelen och därmed egentligen också är en konstant. 
Motsvarande komponenter finns kvar i den förenklade funktionen med lite ändrade värden. De kan 
brytas ut ur den förenklade funktionen och bildar tillsammans den konstanta termen 0,401528. Det är 
alltså en första konstant del som inte hör till rull-, luft- eller geometrimotstånd och en andra konstant 
del som är en komponent i rullmotståndet. I funktionen finns de alltså med som en konstant del utanför 
rullmotståndet samt en inom och de redovisas också så nedan. Om man håller rätt på de delarna och att 
var och en övriga komponenter hör till endast ett av rull-, luft- eller geometrimotstånd så blir en 
komponentuppdelning klar och kan skrivas enligt Tabell 4. 

Tabell 4. Komponentuppdelning av bränsleförbrukningen per fordonsslag. 

Fordon Komponent Fc 
PB Rull 0,099500 + 0,000229 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 + 0,018765 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 
PB Luft 0,000318 ∙ 𝑣𝑣2 
PB Geometri 0,000037 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2 − 0,002750 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,000131 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷2 
PB Övrig 0,302028 
LU Rull 0,277542 + 0,001059 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 + 0,068380 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷 
LU Luft 0,001662 ∙ 𝑣𝑣2 
LU Geometri 0,000091 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2 − 0,002427 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,000777 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷2 
LU Övrig 0,640461 
LS Rull 𝑣𝑣−0,266198 ∙ (1,579849 + 0,007008 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣 + 0,452405 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐷𝐷) 
LS Luft 𝑣𝑣−0,266198 ∙ 0,004815 ∙ 𝑣𝑣2 
LS Geometri 𝑣𝑣−0,266198 ∙ (0,001796 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣2 + 0,160739 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 + 0,001775 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷2) 
LS Övrig 𝑣𝑣−0,266198 ∙ 2,329306 
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8. Fokus på vägytans effekt på bränsleförbrukningen 

8.1. Vägytans speciella betydelse 
Vägytan bryts ned och åtgärdas med olika tidsintervall. Tidsintervallen kan betraktas som korta i 
jämförelse med vägens livslängd. Man kan tänka sig att genomföra åtgärderna med kortare intervall 
om det går att visa en vinst med det, t.ex. en energivinst. Avsikten med den här rapporten omfattar 
både att se på möjligheten att förenkla en förbrukningsfunktion men ändå få ungefär oförändrade 
resultat i stort och att se speciellt på vägytans inflytande på bränsleförbrukningen.  

En beräkning med fokus på åtgärder som påverkar geometrin d.v.s. att räta ut kurvor eller jämna ut 
höjdskillnader blir ungefär lika omfattande som den beräkning med fokus på vägyta som finns här. Ute 
på vägnätet kräver sådana åtgärder en mycket större insats än att åtgärda ytan. Återbetalningstiden för 
att åtgärda geometrin analyseras inte här. 

8.2. Rekommendation vid beläggningsåtgärder 
Vid ett givet flöde finns en gräns för hur stor ojämnheten måste vara för att det ska vara lönsamt ur 
energisynvinkel att göra en åtgärd. Beroende på ojämnhetsmått och fordonsslag kan det också krävas 
att man tar hänsyn till hastigheten. Åtgärden blir aldrig lönsam direkt och redovisningen kan istället 
avse hur lång tid det dröjer tills åtgärdens energianvändning balanseras av fordonens minskade 
energianvändning. I punktlistan nedan redovisas beräkning av tid tills man uppnår en energivinst i 
några tänkta exempel. 

1. Antag att en åtgärd förväntas förändra från 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼0 till 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼1 och att bränslebesparingen för 
personbil söks. Med den fulla modellen blir man tvungen att räkna hela formeln (se t.ex. 
Ekvation 1) två gånger och jämföra. Med den förenklade kan man bryta ut och reducera till ett 
ganska kort uttryck. Om man utgår från den förenklade funktionen uttryckt i grundvariablerna 
enligt kapitel 7.1 blir hela beräkningen för personbil 0,000229 ∙ (𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼1 − 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼0) ∙ 𝑣𝑣 liter/(10 
km)/fordon vid en given hastighet. Frågan gällde tid tills man uppnår en energivinst. 
Energiåtgången för beläggningen är ca 63 MJ/m2 och energiinnehållet i bensin är ca 9,1 
kWh/liter. Om vägen t.ex. är 10 meter bred och trafikeras av 1000 personbilar per dygn med 
hastighet 20 m/s och åtgärden förändrar IRI från 3 till 1 mm/m så ändras förbrukningen per bil 
enligt den förenklade funktionen med 0,000229 ∙  (3 − 1) ∙  20 = 0,00916 liter/(10 km)/bil 
eller ca 3346 liter/(10 km)/år. Detta kan skrivas 30445 kWh/(10 km)/år eller 109603 MJ/(10 
km)/år. Att åtgärda en mil av vägen ”kostar” ca 63 ∙ 10000 ∙ 10 =  6300000 MJ/(10 km). 
Jämför man dessa tal med varandra så ser man att kvoten blir ca 57 vilket betyder att det blir 
lönsamt först om IRI-förbättringen får hålla i sig i 57 år. Man kan naturligtvis tänka sig en mer 
utvecklad variant av beräkningen, där förbättringen klingar av med tiden, och där tiden 
beräknas under den förutsättningen. I det här fallet verkar det vara ett steg som inte behövs då 
en åtgärd knappast kan motiveras utifrån energianvändning med de här förutsättningarna. 
Exemplet är dock bara ett av många tänkbara och påstås inte vara garanterat representativt för 
större delar av vägnätet. 

2. Ett andra exempel är att man har fler fordon än i exempel 1 och att även tunga fordon omfattas 
samt att vägen är smalare och får en lite större förbättring vid åtgärd. Tiden tills att man kan 
uppnå en energivinst ska då bli betydligt kortare. Om ÅDT istället är 3600 som fördelar sig på 
3150 personbilar, 144 lastbilar och 306 lastbilar med släp, energiinnehållet i diesel är 9,8 
kWh/l, vägen är 9 meter bred, hastigheten är 20 m/s och IRI ändras från 3,2 till 1,0 så får man 
att förbättringen måste hålla i sig i 5,6 år för att bli lönsam. 

3. Hastigheten 20 m/s (72 km/h) är kanske lätträknad men är inte en hastighetsgräns som 
förekommer på någon väg. Betrakta första exemplet igen men förutsätt att hastigheten är 70 
km/h (19,444… m/s). Resultatet 57 år är lite avrundat och är egentligen nära 57,5. Vid en 
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lägre hastigheten är besparingen mindre och tiden blir längre. Om man kör hela beräkningen 
igen får man med 70 istället för 72 km/h svaret 59,1 år. Det hade man kunnat snabbräkna med 
57,5 ∙ 72

70
. Med lite liknande snabbtrick kan man få fram resultat för många olika situationer 

men inte alla. 

4. Betrakta andra exemplet igen men ändra även här hastigheten marginellt från 20 m/s (d.v.s. 72 
km/h) till 70 km/h. Här finns inte något snabbtrick som det gjorde i exempel 3. Det beror på 
att exemplen 2 och 4 har med lastbilar med släp som har en extra 𝑣𝑣𝑏𝑏7−1 i sitt uttryck. Om man 
hade bara detta fordonsslag skulle man hyfsat enkelt kunna beskriva ett snabbtrick. Om man 
hade en blandning av personbil och lastbil utan någon lastbil med släp så skulle det bli lika 
enkelt som i exempel 3 ovan. När man har en fordonsblandning som även omfattar lastbil med 
släp blir det inte det. 

Det blir alltså stor skillnad och man inser svårigheten med att ge beskrivande exempel som är rimliga 
och någorlunda heltäckande som underlag för att rekommendera att man åtgärdar eller inte. För lite 
mer snabbtrick vid olika totalflöde, ändrad IRI, ändrad MPD men med fixerad hastighet och 
fordonsblandning, se bilaga 2.1. 

8.3. Förenklingens betydelse för vägytans inflytande på 
bränsleförbrukningen 

Ovan har betydelsen av förenklingen i sin helhet utvärderats. Användningen av en förenklad funktion 
har beskrivits speciellt för vägytans inflytande på bränsleförbrukningen. Det finns inte så långt någon 
utvärdering av om förenklingen ger resultat för vägytans betydelse som väl approximerar motsvarande 
resultat enligt den nuvarande modellen. 

Bilaga 2.2 försöker att på ett sätt räkna på samma fall som ingår i bilaga 2.1, men att utgå från den 
nuvarande modellen. Det går inte att göra en exakt jämförelse eftersom en nackdel med den nuvarande 
modellen är just den att man inte kan bryta ut komponenter. Sammanfattningsvis ger den förenklade 
modellen återbetalningstider av samma storleksordning som vad den nuvarande modellen ger.  
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9. Diskussion 
Avsikten med den här rapporten är att försöka avgöra om en förenklad bränsleförbrukningsfunktion 
avviker så lite från en nuvarande modell att man kan tillåta sig att använda den enklare funktionen. 
Bakgrunden till frågan är att en korrekt men komplicerad modell kan vara för svår att använda och att 
det finns en efterfrågan på en modell med enklare användning om den inte avviker betydelsefullt från 
den mer korrekta modellen. Om förenklingen leder från en bra till en dålig anpassning så är det ett 
problem. Om anpassningen blir mindre bra med den förenklade modellen så är det inte ett stort 
problem för förenklingen i sig ifall den var mindre bra även vid den fulla modellen. Vid utvärdering av 
olika mått eller granskning av bilder så är det alltså inte fråga om att få en perfekt anpassning. Det är 
inte en omedelbar kritik mot förenklingen om 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 blir högt eller om bilden inte visar upp ett perfekt 
samband. Avsikten var att bedöma om anpassningen blir väsentligt sämre vid en förenklad funktion, 
inte att hitta en ny funktion som passar så bra som möjligt. 

Koefficienterna har skattats genom en långsam sökmetod. Det är möjligt att andra metoder är snabbare 
och/eller hittar koefficienter som ger något lägre 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖. För vissa metoder kan man få ut koefficienternas 
skattade standardavvikelse m.m. som intressanta sidoresultat, men det har inte varit efterfrågat här. 
Modellen och data är inte helt lätthanterad för alla sökmetoder. Inom projektet har egna sökmetoder, 
ickelinjär regression och olika optimeringsrutiner provats. Beroende på vilken metod som väljs så kan 
det förekomma att olika startvärden leder till något olika skattningarna och/eller att sökningen avbryts 
med mer eller mindre lyckad minimering av 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖. 

Frågan om hur bränsleförbrukningen påverkas indirekt genom hastigheten om man utför en åtgärd är 
komplicerad. I beräkningen på det större vägnätet i kapitel 6 har hastigheterna utgått från skyltad 
hastighet men justerats i enlighet med [19]. Justeringen har så gott som ingen påverkan på den relativa 
skillnaden mellan den nuvarande och den förenklade modellen. Det blir en mer omfattande fråga att 
utreda den absoluta effekten av förändringar av väg och vägyta om den både har en direkt påverkan på 
bränsleförbrukningen och en indirekt påverkan genom att den påverkar hastigheten. 

Även rullmotståndet påverkas av hastighet. I [19] nämns att det påverkas av produkten av IRI och 
hastighet samt av MPD. I kapitel 7.1 visas hur hela den förenklade funktionen uttrycks med dessa 
variabler i sin enklaste form. Även med den förenklade funktionen är det svårt att beskriva en ren 
effekt av hastighet respektive en ren effekt av IRI. 

Motorns verkningsgrad varierar vid olika last och växel. Därför kan inte bränsleförbrukningen antas 
vara proportionell mot färdmotståndet. Därmed följer att man inte kan betrakta t.ex. vägytans tillskott 
till bränsleförbrukningen utan att samtidigt betrakta luftmotstånd m.m. trots att det kan känns logiskt 
att luftmotstånd är helt isolerat från vägyta i det här sammanhanget. Det motiverar också att en 
bränsleförbrukningsfunktion bör vara icke-linjär, även om det inte direkt säger hur mycket den ska 
avvika från en linjär funktion. Det är alltså fortfarande öppet att undersöka om en linjär funktion är en 
tillräckligt bra approximation. 

En fördel som inte syns i den förenklade modellen, men som inte heller är noga utredd, är betydelsen 
av att använda standardvärden på massa, frontarea m.m. i beräkningarna. För en icke-linjär funktion av 
en variabel blir funktionen av medelvärdet inte detsamma som medelvärdet av funktionen. Det medför 
att för den ursprungliga modellen, som inte är linjär, är det inte exakt rätt att sätta in ett representativt 
värde som input. I den förenklade modellen är det mindre problematiskt. Troligen är avvikelsen 
mycket liten eftersom 𝑏𝑏6 är nära 1 i den nuvarande modellen (t.o.m. lika med 1 för lastbil med släp). 

Modellerna som behandlas här ställer inte något formellt krav på hur kort sträcka som kan analyseras. 
De ingående variablerna är väldigt olika på det sättet att hastighet och MPD kan beräknas på väldigt 
korta sträckor medan IRI och ADC kan vara svåra att ge något relevant värde vid korta sträckor. En 
fråga om ifall det är lönsamt ur energisynvinkel att åtgärda en lokal ojämnhet blir därför en fråga om 
man klarar att ge relevant indata till en beräkning av bränsleförbrukning på en så kort sträcka. 
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Indata till modellerna är uppgifter om hastighet, vägyta och linjeföring. Hastigheten bestäms delvis av 
skyltad hastighet men kan även påverkas av vägens egenskaper, se längre diskussion i bilaga 1. 
Bränsleförbrukningen kan påverkas lokalt av faktorer som inte ingår bland indata till modellerna t.ex. 
trafikljus. Modellerna bör inte användas på platser där det finns något som påverkar 
bränsleförbrukningen men som inte kan anses ingå i indata. 

Andra framdrivningssystem finns och nya kommer att utvecklas. Idag är elbilar med batteri som enda 
elkälla kanske det alternativ som bryter av mest. De bränsleförbrukningsmodeller som diskuteras här 
kan inte enkelt anpassas till andra framdrivningssystem. Det kan t.ex. bero på att mekaniska 
komponenter som växellåda och differential inte ingår i en annan typ av drivlina och att rullmotståndet 
därmed ska beräknas på annat sätt. Det kan också bero på andra egenskaper som t.ex. att förhållandet 
mellan belastning och verkningsgrad ser ut på annat sätt för andra typer av motorer och att därmed 
förhållande mellan färdmotstånd och energianvändning är olinjärt på annat sätt än det som modellerna 
här har som utgångspunkt. 
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Bilaga 1 Vägytans effekt på hastighet 
Det finns olika uppfattningar om hur vägytan påverkar hastigheten. De studier som gjorts har framför 
allt undersökt ojämnhetens betydelse, medan texturens inverkan inte har varit en aspekt som man tagit 
hänsyn till. Ett tydligt samband visades av Pernetti m.fl. (2016) [23] som använde en fordonssimulator 
för att kunna variera IRI medan övriga variabler hölls konstanta. Resultaten visar att effekten av IRI på 
förarbeteendet i simulatorn blir relativt stor där vald hastighet går från mer än 120 till 80 km/h när IRI 
ökar från 1 till 6 mm/m. En statistisk studie baserad på svenska vägdata och hastighetsmätningar [24] 
kommer fram till resultat i samma riktning som [23] det vill säga att hastigheten minskar med ökande 
ojämnhet på vägytan. Ett exempel är att hastigheten, enligt de statistiska beräkningarna, minskar från 
70 km/h till 47 km/h när IRI ökar från 1 till 11 mm/m [24].  

Ett samband finns även inkluderat i HDM-4, som tagits upp tidigare i rapporten och som är ett väl 
använt beräkningsprogram. Där finns en funktion som tar hänsyn till ett hastighetsberoende mellan 
vägens ojämnhet (IRI) och hastighet där hastigheten minskar ju högre vägens ojämnhet är [25]. 

Hastighetsmodellen definieras 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑔𝑔𝑒𝑒𝑑𝑑�𝜎𝜎
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där 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 är den del som beskriver betydelsen av ojämnhet. Övriga delar beskriver betydelsen av 
önskad hastighet vid ideala förhållanden (𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶), lutning och drivkraft (𝑉𝑉𝐷𝐷𝐶𝐶𝐼𝐼𝑉𝑉𝐷𝐷𝑉𝑉), lutning och 
inbromsning (𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐴𝐴𝐾𝐾𝐷𝐷𝑉𝑉) och kurvatur (𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐷𝐷). 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 är frifordonshastighet, 𝛽𝛽och 𝜎𝜎 är 
modellparametrar. I [25] redovisas också hur vald hastighet kan påverkas av ojämnheter där den för 
personbilar är relativt opåverkad för hastighetsgränser upp till 50 km/h. Vid 70 km/h så börjar vald 
hastigheten minska vid en IRI på ca 5 mm/m, vid 90 km/h och 110 km/h sker detta vid en IRI på ca 4 
respektive 3 mm/m. 

I [26] och [27] finns information som tyder på att sambandet är oklart. Det förekommer i stor 
utsträckning att man diskuterar hastigheten för fria fordon, men för bränsleförbrukning är det 
information om hastigheten för alla fordon som är mest relevant. Tidigare antagande om att 
hastigheten kan påverkas har senare inte kunnat visas på statistisk säkerställt sätt. 

I [28] görs en genomgång av studier av ojämnhet och hastighet. I sammanställningen identifierar 
författaren att det finns svårigheter att kunna bestämma sambandet mellan vägytans egenskaper och 
hastighet på grund av att relativt få tester har genomförts, att hastigheten påverkas av ett flertal 
faktorer förutom ojämnhet och att det kan vara svårt att isolera den effekt man är intresserad av. Av 
genomgången drar dock författaren slutsatsen att hastighetseffekten är liten för ojämnheter mindre än 
5 mm/m. Slutsatsen i [28] stöds av [23] som också menar att det är mycket svårt att analysera hur IRI 
påverkar hastigheten då det är små effekter och att det finns många andra påverkansfaktorer som kan 
störa mätningen. Även [29] kommer fram till liknande slutsats i sin studie om hastighet är beroende av 
ojämnhet. Deras studie baseras på data från motorvägsnätet i Kalifornien från vilken en linjär 
regressionsmodell utvecklades och som användes för att undersöka sambandet mellan ojämnhet och 
hastighet. Slutsatsen är att ojämnhet har en mycket liten effekt på hastigheten. Den vinst i lägre 
bränsleförbrukning som en jämnare vägyta och ett reducerat rullmotstånd kan leda till kommer därför 
enligt [29] inte att minskas på grund av en ökad hastighet hos fordonen. 

Sett till dessa studier finns ett flertal som drar slutsatsen att det hastighetsberoende sambandet mellan 
IRI och hastighet inte nämnvärt påverkar bränsleförbrukningen vid förhållandevis låga värden på IRI. 
Därför finns stöd för att en förenkling, i likhet med [30], kan göras i den bränsleförbrukningsfunktion 
som tas fram i denna rapport och exkludera en eventuell hastighetsberoende effekt av vägytans 
egenskaper. Detta borde gälla framför allt för vägar med lägre hastighetsgräns och för samtliga vägar 
där 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 <  5 mm/m, vilket för svensk del omfattar större delen av vägnätet. 
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Spårdjup kan ha en indirekt påverkan på bränsleförbrukningen, vilket nämndes i kapitel 3.4 och också 
beskrivs i [19]. Även [24] nämner något liknande men utgår från vägytans kvalitet lite mer allmänt. 
Man kan förstås tänka sig att en åtgärd som syftar till att minska ojämnhet också leder till minskat 
spårdjup och därmed förändrad (ökad) hastighet. 
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Bilaga 2 Effekter av vägyteåtgärder 
En åtgärd förväntas ge en jämnare vägyta och därmed en lägre bränsleförbrukning. Här beräknas hur 
lång tid det dröjer tills energianvändningen för en åtgärd återbetalar sig. Det bör understrykas att det 
här gäller den direkta effekten av åtgärd d.v.s. det är inte medräknat någon speciell 
hastighetsförändring. 

Bilaga 2.1 Återbetalningstid enligt förenklad modell 
Man kan beräkna effekten enligt den förenklade funktionen av att förändra en eller flera av IRI, MPD, 
flöde och vägbredd genom att sätta in före- och eftervärden o.s.v. Det går naturligtvis även att redovisa 
detta som en tabell, men den skulle bli mycket stor och omfattande. Man kommer ganska långt även 
med det underlag som ges här följt av några korta beräkningar som inte kräver att man använder hela 
funktionen. Här sätts trafikens energivinst direkt i relation till åtgärdens energikostnad så att resultatet 
direkt redovisas på formen hur många år det dröjer från åtgärden tills att åtgärdens energikostnad 
återbetalar sig genom trafikens energivinst. Tabell 5 baseras på följande förutsättningar: 

• Bredd: 10 meter, 

• ÅDT: 1000 fordon per dygn, 

• Förbättring (sänkning) av IRI: 1 mm/m, 

• Förbättring (sänkning) av MPD: 0,1 mm. 

De 1000 fordonen är uppdelade på (personbil, lastbil, lastbil med släp) med antalen (875, 40, 85). 
Energiinnehåll i bränslen och energianvändning vid en åtgärd är samma som i kapitel 8.2. Tabellen 
visar i kolumn 5 hur lång tid det måste gå innan man gör en energivinst på en åtgärd vid olika 
hastigheter om man räknar enligt den förenklade modellen. 

Tabell 5. Tid tills man uppnår energibesparing. 

Nr Hastighet (km/h) Sänkning av IRI (mm/m) Sänkning av MPD (mm) Tid till vinst (år) 
1 70 1 0,0 50,4 
2 80 1 0,0 45,0 
3 90 1 0,0 42,5 
4 100 1 0,0 40,3 
5 110 1 0,0 38,6 
6 70 0 0,1 138,0 
7 80 0 0,1 140,4 
8 90 0 0,1 140,4 
9 100 0 0,1 140,4 

10 110 0 0,1 140,4 
11 70 1 0,1 36,9 
12 80 1 0,1 34,0 
13 90 1 0,1 32,6 
14 100 1 0,1 31,3 
15 110 1 0,1 30,3 

De vanligaste hastighetsgränserna har tagits med i tabellen. Det går inte att beräkna effekten av att 
ändra hastighet med den här tabellen som stöd. Det går inte heller att ändra förhållandet mellan olika 
fordonsslag. Några exempel nedan visar hur tabellen kan användas. 

1. Utgå från situationen på rad 1 men ändra IRI-förbättringen till 1,5 mm/m istället för 1 mm/m 
som var en förutsättning för tabellen. Eftersom detta medför att IRI-tillskottet till trafikens 
energi blir 1,5 ggr större så kommer det att gå åt en kortare tid tills man fått igen hela 
energikostnaden. Den nya tiden blir 50,4 (från rad 1) multiplicerat med hur IRI-förändringen 
förhåller sig till den IRI-förändring som var förutsättning för tabellen. Svaret blir 50,4 ∙ 1

1,5
=

33,6 år. 
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2. Utgå från situationen på rad 2 men låt ÅDT vara 2000 istället för 1000 som var en 
förutsättning för tabellen. Eftersom det ger en större energianvändning hos trafiken så kommer 
det att gå åt en kortare tid tills man får tillbaka energikostnaden. Den nya tiden blir 45,0 ∙
1000
2000

= 22,5 år. 

3. Utgå från situationen på rad 3 men tänk att vägbredden är 11 istället för 10 meter. 
Åtgärdsenergin blir därmed högre och tiden för återbetalning bli 42,5 ∙ 11

10
= 46,7 år. 

4. Utgå från situationen på rad 8 men tänk att MPD-förbättringen är 0,3 mm istället för 0,1 mm 
som var en förutsättning för tabellen. Eftersom det ger en energianvändning hos trafiken är 
större så kommer det att gå åt en kortare tid tills man får tillbaka energikostnaden. Den nya 
tiden blir 140,4 ∙ 0,1

0,3
= 46,8 år. 

5. Utgå från rad 14 utan ändringar. Där beräknas tiden tills man får tillbaka energikostnaden för 
en kombination av IRI- och MPD-förbättring. Man kan betrakta effekten av IRI-förbättring 
(rad 4) och effekten av MPD-förbättring (rad 9) var för sig och beräkna resultatet motsvarande 
rad 14 på annat sätt. Inför att 𝑇𝑇 är tiden till energivinst, 𝐶𝐶 är kostnaden i form av åtgärdens 
energi och 𝐷𝐷 är trafikens energivinst per år som följd av åtgärden. Då har man 𝑇𝑇 = 𝐶𝐶

𝐸𝐸
 som är 

en enkel kvot om man bara har ett 𝐷𝐷. Man kan naturligtvis stuva om bråket och skriva 𝐷𝐷 = 𝐶𝐶
𝑇𝑇
. 

Om flera tillskott påverkas av åtgärden har varje tillskott sitt eget 𝐷𝐷 och 𝑇𝑇 medan 𝐶𝐶 är 
gemensamt. För 2 tillskott blir tiden 𝑇𝑇1,2 = 𝐶𝐶

𝐸𝐸1+𝐸𝐸2
. Man får en summa av trafikenergitillskott i 

nämnaren som vart och ett kan beräknas med hjälp av det gemensamma 𝐶𝐶 och de enskilda 𝑇𝑇𝑎𝑎. 
Man får då 𝑇𝑇1,2 = 𝐶𝐶

𝐸𝐸1+𝐸𝐸2
= 𝐶𝐶

∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖2
𝑖𝑖=1

= 𝐶𝐶
∑ 𝑉𝑉

𝑇𝑇𝑖𝑖
2
𝑖𝑖=1

= 1
∑ 1

𝑇𝑇𝑖𝑖
2
𝑖𝑖=1

. Med hjälp av resultaten på rad 4 (40,3 år) 

och rad 9 (140,4 år) kan man räkna ut resultatet på rad 14 (31,3 år) genom att 1
1

40,3+
1

140,4
= 31,3. 

Raderna 11—15 är egentligen överflödiga och kunde ha utgått ur tabellen. 

6. Utgå från att hastigheten är 100 km/h, flödet är 2500 fordon/dygn, bredden är 13 meter, IRI-
förbättringen är 2 mm/m, MPD-förbättringen är 0,3 mm. Hur lång tid tar det för att återbetala 
energikostnaden för åtgärden? Kombinera och använd räknereglerna enligt exemplen ovan. 
Svaret blir 1

1
40,3∙12+

1
140,4∙0.1

0,3

∙ 13
10
∙ 1000
2500

= 7,3 år. 
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Bilaga 2.2 Jämförelse med nuvarande modell 
För att kunna utvärdera förenklingens betydelse vid beräkning av återbetalningstiden för en åtgärd 
visas här resultat för samma frågor som i bilaga 2.1 beräknade med den nuvarande modellen. Alla RF 
och ADC sätts till medelvärden för det material som ingick i kapitel 6. Materialet används även för att 
beräkna genomsnittliga MPD och IRI och värdena i beräkningarna varierar sen runt respektive 
medelvärde på det sätt som beskrivs i frågorna. För t.ex. rad 1, där IRI ska variera en enhet, beräknas 
bränsleförbrukningen i de två punkterna före åtgärd (medelvärde+0,5) och efter åtgärd (medelvärde-
0,5). Resultaten blir: 

1. 34,9 år. 

2. 23,2 år. 

3. 48,1 år. 

4. 48,4 år. 

5. 32,1 år. 

6. 7,5 år. 

Det finns skillnader jämfört med svaren i bilaga 2.1 men de bör nog betraktas som så små att den 
förenklade modellen kan sägas ha gett ungefär samma svar som den nuvarande. 

Bilaga 2.3 Jämförelse om hastigheten ökar 0,5 km/h 
För att kunna ge ett mått på hastighetsförändringens betydelse vid beräkning av återbetalningstiden för 
en åtgärd visas här resultat för samma frågor som i bilaga 2.1 beräknade med den förenklade modellen 
där hastigheten för åtgärd sätts 0,5 km/h lägre än hastigheten efter åtgärd. Resultaten blir: 

1. 42,2 år. 

2. 32,9 år. 

3. 69,2 år. 

4. 72,5 år. 

5. 42,1 år. 

6. 8,3 år. 

Skillnaderna jämfört med svaren i bilaga 2.1 är tydliga och visar att det kan vara viktigt att fortsätta 
med studier av sambandet mellan vägyta och hastighet. Hastighetsförändringen 0,5 km/h är vald som 
ett exempel. 
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