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Förord

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har på uppdrag
av Transportforskningsdelegationen (TFD) utarbetat
föreliggande förslag till program för vissa energi-
forskningsprojekt inom vägtrafikområdet, vilka kan
bedrivas vid VTI. Projektförslagen avser trafiktek-
niska och beteendevetenskapliga aspekter på energi-
förbrukningen och åtgärder för att minSka densamma.
För detta arbete har TFD ställt medel till förfogande
(kontrakt 1977-10-31, dnr 210/77-82). Detta program
utgör således en slutrapport för nämnda TFD-uppdrag.

VTI MEDDELANDE 69



1. Bakgrund - Allmänt om TFDs energiforskningsprogram

I betänkandet "Energi-program för forskning, utveckling,
demonstration"(SOU 1977:56 jämte tillhörande bilagor redo-
viSar delegationen för energiforskning (DFE) ett förslag
till FoU-program på energiområdet efter den 30 juni 1978,
då nuvarande energiforskningsprogram upphör att gälla.
Programförslaget anger angelägna FoU-behov inom sex program-
områden, av Vilka Transportforskningsdelegationen (TFD)
ansvarar för program 2 "Energianvändning för transporter
'och samfärdsel". TFDs programplan presenteras närmare i
betänkandets bilaga B, SOU(l977:58)a'Planen innehåller
dels en övergripande problemanalys, dels en genomgång av
de kriterier och överväganden som bör styra inriktningen
av framtida forskningsinsatser, dels förslag till kommande

FoU-arbete. Nedanstående tabell, som är hämtad ur nyssnämnda
bilaga, redovisar drivmedelsförbrukningens relativa fördel-
ning på skilda trafikslag 1975.

 

  

Tabell 1. Relativ fördelning av drivmedelsförbrukningen
på skilda trafikslag 1975 (inrikes transporter)

TrafikSlag %

Personbilar 68.0

Lastbilar 22.2

Bussar 3.3

Sjöfart 3.5 i

Flyg 2,2

Övrigt 0.8

Totalt 100.0 

 

 
 

Källa: EFUD-78(SOU 1977:58)

Av tabellen framgår, att Väg- och gatutrafiken svarar för
nära 95 % av den totala drivmedelsförbrukningen. Ser man
till motsvarande andel av den totala energiförbrukningen
för inrikes transporter så uppgår den till nära 90 %.
Energiförbrukningen inom Väg- och gatutrafiken utgör så-

ledes den dominerande delen inom transportsektorn.

Under innevarande programperiod, som omfattar budgetåren
1975/76-1977/78, har energiforskningsanslaget för
program 2 "Energianvändning för transporter och samfärdsel"
(prop l975:30)disponerats så att forskning röran-

de drivsystem och alternativa drivmedel har erhållit
22 milj kr (STU) under det att 6 milj kr (TFD) avsatts för
FoU angående transportsystemet. För forskning rörande
energiförbrukning i anläggningssektorn (t ex energibe-
sparande åtgärder vid byggande av Vägar) har under energi-
program 3 "Energianvändning för bebyggelse" - delprogrammet
entreprenader - avsatts 2,3 milj kr (BFR).
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Framtida energibesparingar inom transportsektorn kan en-
ligt "Energibesparingar inom transportsektorn - Sektor-
rapport från Expertgruppen för energihushållning. Energi-
kommissionen" (Ds I l977:12) ske på i princip följande
fyra sätt (sid 152): '

"- Besparingar genom minskat transportbehov genom ändrad

samhällsstruktur.

- Besparingar genom bättre resandeplanering, effektivare
transportorganisation och övergång till annat transport-
medel. Transportvolymen minskas genom att individ och
företag avstår från viss aktivitet.

.- Besparingar genom bättre framförande, underhåll etc av
fordonen.

- Besparingar genom tekniska_förändringar i drivsystem,
fordonens utformning och utrustning."

- TFDs energiforskningsprogram behandlar olika frågeställ-
ningar inom samtliga dessa sparområden.
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2. Problemavgränsning samt forskningsinriktning

Vägen, fordonet och trafikanten är trafikprocessens tre
huvudkomponenter. Denna process påverkas även av yttre
faktorer, av vilka "trafikregleringar" är av speciellt in-
tresse i detta sammanhang. Processens primära syfte är
att förflytta personer och gods. Processen har också ett
antal bieffekter såsom energiförbrukning, trafikolyckor
och immissioner. Dessa bieffekter ställs i olika samman-

hang i relation till den nytta trafikprocessen medför i
form av förflyttningar. Figur 1 visar starkt förenklat
systemets struktur. Figuren vill bl a åskådliggöra det
förhållandet, att man kan analysera och påverka effekt-
variablerna - t ex energiförbrukning - antingen genom.att
vidtaga åtgärder på komponentsidan eller genom trafikpro-
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Figur 1. Förenklat schema över trafikprocessens struk-

tur och effekter

De i detta meddelande föreslagna projekten behandlar så
gott som uteslutande energiaspekten. Dock bör framhållas
att även andra effekter (säkerhet m m) kontinuerligt be-
aktas så att suboptimeringar med avgränsande energimål
undvikes. Inom energiproblematiken diskuteras bl a sådana
frågeställningar som huvudsaklingen rör transportmedlens
energieffektivitet. Betydande forskningsarbete har utförts,
pågår och planeras på flera håll i avsikt att uppnå ökad
energieffektivitet. Även inom institutet har i andra sam-
manhang bedrivits eller kommer att bedrivas forskning rör-
ande sambandet mellan energiförbrukning och olika väg-,
fordons- eller andra trafikfaktorer. Som exempel kan näm-
nas uppdrag från vägverket, där studier pågår rörande sam-
bandet mellan vägens geometriska utformning och bilars
bränsleförbrukning. Dessutom planeras vid VTI FoU-arbete
vad gäller energisparmöjligheter genom åtgärder riktade
mot drivsystem och drivmedel, dvs med en fordonsteknisk
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inriktning. Ytterligare andra planer avser energibespar-

ingar vid byggande, drift ooh-underhållav vägar.
Institutets FoU-verksamhet omfattar således problem inom
samtliga delområden i figur 1; Relativt sett litet har
dock utförts för att belySa möjliga sparvinster genom att
ändra dels betingelserna-i trafikprocessen, dels förarens
körsätt. I detta meddelande redovisas fortsättningsvis
FoU-insatser, som avser att belysa hur energiförbrukningen
beror av dels samspelet mellan förarens körsätt, hans

- värderingar och kunskaper och vissa yttre förhållanden,
_dels storleken av den totala sparvinst som kan uppnås ge-
nom att tillgripa åtgärder riktade mot komponenterna och
syStemet i figur 1. Detta förutsätter kännedom om trafikens
sammansättning, hastighetsfördelningar, hastighetsföränd-
ringar och trafikarbete i olika miljöer. Projekten berör
frågeställningar, s0m företrädesvis ligger inom den skraf-
ferade ,delen av figur 1. Under respektive projektrubrik
utvecklas i det följande närmare vilka delfrågor, som an-
ses Viktiga att analysera. Sammanfattningsvis gäller där-
vid att följande frågeställningar bör behandlas.

- Beskrivning av biltrafikens energiförbrukning i tätort
och på landsbygd, samt hur denna beror av trafikregle-
ringar, olika väg- och trafikfaktorer, körbeteende, for-

donsprestanda samt minskat trafikarbete.

- Skattning av energisparpotentialer till följd av en-
skilda åtgärder under specificerade förutsättningar.

- Skattning av totala energisparpotentialer för såväl
olika makro- (t ex tätortstrafik) som mikropopulationer
(t ex delar av Vägsträckor) med avseende på olika åt-
gärder.

Projektförslagen i detta meddelande kan också karakteri-
seras och uppfattas enligt det följande. Projekten under
samlingsrubrikerna A och B påvisar den troliga energispar-
potentialen därest vissa åtgärder genomföres och får full
genomslagskraft. Man kan emellertid alltid diskutera huru-
vida det är möjligt och rimligt att till fullo genomföra
en energisparåtgärd. Detta gäller inte minst sådana åt-
gärder, där det förutsätts att bilförarna skall ändra sitt
körsätt. I projekten C och D behandlas därför frågeställ-
ningar, där man analyserar olika möjligheter att påverka
bilförarnas körbeteenden. Det föreligger således en kopp-
ling mellan de enskilda projekten.

Till sist bör framhållas, att det ligger en stor fördel
i det förhållandet, att man inom samma projekt behandlar
flera typer av åtgärder och deras möjliga sparvinst. Ge-
nom att FoU-arbetet i allt väsentligt bygger på samma ma-
terial och samma analysmodeller så erbjuds nämligen goda
möjligheter till rättvisande jämförelser mellan olika åt-
gärders sparpotential, trots att de aktuella åtgärderna
kan vara av helt olika karaktär. Sålunda jämförs exempel-
vis spareffekten för dels hastighetsbegränsningar, dels
fordonens tekniska egenskaper. _
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3. Några allmänna metodproblem

En av de centrala frågeställningarna i energiforskningen
gäller dels hur stor den totala sparvinsten i landet blir
av olika åtgärder, dels om det är.praktisktn©jligt att införa
sådana åtgärder som t ex förutsätter ett ändrat körbeteende.
Med viss förenkling kan man hävda, att det krävs kunskaper
och beräkningsmodeller på såväl mikro- som makronivå. Det-
ta .kan exemplifieras med åtgärden "lägre fordons-

vikt". I detta fall behöver man först veta hur bränsle-
förbrukningen varierar med fordonsvikten - eventuellt med
hänSyn till andra faktorer såsom hastighet och motortyp.
För det andra krävs kännedom om det totala trafikarbetets
fördelning på olika viktklasser för att man skall kunna
skatta energisparvinsten på riksnivå. Energiforskningen
måste således behandla problemen på dels en mikronivå,
_dvs energiförbrukningen för en individ eller individgrupp
i olika specificerade situationer, dels en makronivå, dvs
frekvensen av dessa olika situationer i förhållande till
helheten. Det senare problemet - dvs utvecklingen av mo-
deller som med tillräcklig säkerhet förmår att aggregera
olika detaljdata till nakronivå - har hittills ofta fått
en ofullständig behandling. Orsaken härtill är framföralltait
det i stor utsträckning behövs kompletteringar av grund-
läggande statistik och kunskaper om transportarbete, res-
vanor och trafikbeteende. FoU-projekten i denna promemoria
berör problem på såväl mikro- som makronivå.

Många åtgärdspaket är tänkbara för att reducera transport-
ernas energiförbrukning. Dessa åtgärder kan ha energi-
effekter vid sidan av själva transportprestationen - både
direkt och indirekt. Man kan tänka sig många hypotetiska
fall, vilka i sin tur kan betecknas som mer eller mindre
relevanta. Som exempel kan nämnas att flera av de aktuella
energibeSparingsåtgärderna har en säkerställd effekt på an-
talet trafikolyckor och med tanke på den relativt stora
energiåtgången för produktion av bilar, måste det vara
värdefullt från energisynpunkt om den aktuella åtgärden
minskar antalet fordonshaverier. De i detta meddelande
redovisade projektförslagen behandlarxaünärt den direkta
energiförbrukningen. De eventuella bieffekter som kan upp-
komma redovisas endast om detta är praktiskt möjligt inom de

olika projektens ramü m a p tillgängliga resurser m m.-

Vid bl a de litteraturgenomgångar som göres inom varje pro-
jekt bör framhållas att de resultat som erhållits inom ut-
ländska projekt sällan är direkt applicerbara på svenska
förhållanden p g a annorlunda fordonssammansättning, Vägar,
klimat m m. Resultaten ger däremot en indikation på var
besparingspotentialer kan finnas.
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4. FoU-mål - förväntade resultat

Det föreslagna forskningsarbetet syftar till följande.

o'En'höjningpav den åTlmänna kunskapsnivån - främst
genom bättre kunskaper om sambandet mellan energi»
förbrukning och olika faktorer.

o Sparpotentialen i några tänkbara åtgärder påvisas.

o Sparvinsten på aggregerad nivå skattas - t ex för
en tätort eller för hela landet.

0 En beskrivning erhålles av förutsättningarna för att
genom upplysning åstadkomma en frivillig hastighets-
sänkning i syfte att spara energi.
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5. Projektorganisation

'För forskning vid VTI inom området vägtransporter - energi
har institutet internt etablerat dels en projektlednings-
grupp: dels en verkställande projektgrupp.

Projektledningsgruppen ansvarar för projektets planering,

administration, genomförande och samordning. I denna grupp
ingår

Fil dr Kenneth Asp
Forskningschef Kåre Rumar
Forskningschef Börje Thunberg

Projektgruppen ansvarar för utförandet av själva forsk-
ningsarbetet och har till sitt förfogande_erforderliga re-
_surser i form av biträdespersonal, utrustning m m. Till
gruppen . kan dessutom vid behov, förutom ytterligare
forskare från VTI, knytas konsulter och tillfälliga ut-
redare. Från VTI ingår i denna grupp med avseende på resp
forskningsområde

   

Projektområde ' Forskare Huvudsaklig kompetens-
inriktning'

Förarbeteende l:e forskn ing \ Bioteknologi
Hans Laurell*

Forskare Kognitiv psykologi

Hans-Erik Pettersson

Forskare Fordonsteknik

Olle Odsell

1:e forskn ing
Carl Formgren Fordonsteknik

gTrafikteknik lze forskn ing

Ulf Hammarström Trafikteknik

Avd dir

Björn Kolsrud Trafikteknik

Avd dir

Gösta Gynnerstedt Simuleringsteknik

 

Avd dir
Göran Levander Simuleringsteknik

 

 

VTI MEDDELANDE 69

 



6. Sammanfattning

I detta meddelande redovisas i särskild bilaga följande

projektförslag.

ENERGISPARPOTENTIALER I TÄTORTSTRAFIK

Analys av några åtgärders spareffekt.

ENERGISPARPOTENTIALER 1

Projekt A

Projekt 8

Projekt C

Projekt D

LANDSVÄGSTRAFIK

Analys av några åtgärders spareffekt

UNDERSÖKNING AV BRÄNSLEBESPARINGSPOTENTIALER
GENOM FÖRÄNDRING AV BILFÖRARES KÖRBETEENDE

UNDERSÖKNING AV BILFÖRARES UPPFATTNING AV
BRÄNSLEFÖRBRUKNINGENS, OLYCKSRISKENS OCH RES-
TIDSVINSTENS BEROENDE AV HASTIGHETEN

Vad gäller kostnaderna för dessa projekts genomförande
kan dessa sammanfattas enligt följande tabell (projekt-

_ beteckningarna motsvarar den ovannämnda. Värdena i tabel-
len inom parentes anger arbetsinsats i antal månader).

 

q

 

 

 

  

 

  

[Projekt 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa
kkr kkr kkr kkr kkr

A 72 (3,5) 292 (13,5) 332 (16) 268 (14) 964

B 140 (6,5) 400 (13,5) 375 (13,5) - 915

c 70 (3) 180 (3,5) 200 (6) 245 (6,5) 695

D - 225 (9) 260 (9,5) 220 (7) 705

Summa 282 1.097 1.167 733 13.279
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Avrapportering av respektive projekt kommer att ske i
form av delrapporter så snart en viss etapp eller ett
moment av fristående karaktär är avslutat.

I nedanstående tablå redoviSas de beräknade delrapporte-
ringarna för projekten A-D.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projekt Budgetår

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81

1/7 1/7 1/7 1/7 1/7

A , V VV VL]

B F V

6 : v v VVV VV V WD
D 'r V Vr-[j

F' start- resp målpunkt

<
1

delrapport

slutrapport
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BILAGA

Detaljbeskrivningar för pro-

jektförslag inom området

Vägtransporter - energi
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Projekt A

ENERGISPARPOTENTIALER I TÄTORTSTRAFIK

Analys av några åtgärders spareffekt

1. Bakgrund

År 1973 konsumerades ca hälften av den svenska väg-
trafikens drivmedelsförbrukning i tätort. De åtgär-
der som är mest aktuella i tätort för att reducera
den totala drivmedelsförbrukningen är sådana som på-
verkar eller styr färdförlOppet, som reducerar trafik-
arbetet, som inriktas på själva fordonen eller som
förändrar förarbeteendet. Jämför figur 1 i huvudtexten.

Figur 1 i denna bilaga åskådliggör bränsleförbrukningens
variation vid färd utmed en gata. Inom ramen för detta
projekt - Energisparpotentialer i tätortstrafik -
behandlas i princip olika åtgärder för att påverka
drivmedelsförbrukningskurvan i figur 1.
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Figur 1. Bränsleförbrukning och hastighet för en
personbil vid färd på en gata.

2. Aktuella frågeställningar

Figur 1 indikerar att betydande energiförluster upp-
står i trafiken bl avpå grund av hastighetsföränd-
ringar. Besparingar av drivmedelsförbrukningen i
tätort kan bl a göras genom att antingen via trafik-
reglering styra trafikprocessen så att förlusterna,
exempelvis vid inbromsningar, kan minimeras eller
genom att för en given trafikprocess förändra fordons-
parken så att drivmedelsförbrukningen blir minimal.
Inom ramen för detta projekt behandlas följande frå-

geställningar.



2-1 §9ê5229§E_Yiê_trafikreglsäiagêr

Trafikreglerande åtgärder medför energibesparingar med
så gott som omedelbar genomslagskraft. Genom att i-
ett system av trafiksignaler välja optimala intervall-
längder och fasförskjutningar så kan en väsentlig
energibesparing göras. Enligt utländska undersök-
ningar så har man skattat sparpotentialen till 6 %
eller mer. Liknande resultat har institutet erhål-
lit via empiriska studier i Linköping. Dessa har
bl a visat att drivmedelsförbrukningen ej beror av tra-
fikflöde i den utsträckning som kunnat förväntas.
Större betydelse än väntat synes bl a signalregle-
ringen längs mätsträckorna ha. '

En annan generellt viktig åtgärd för att öka energi-
effektiviteten är lägre hastighetsbegränsning. Åt-
gärden har störst betydelse för landsvägstrafik men
kan även ha viss betydelse för trafiken i tätort på
vissa leder.

>Fordonens färdförlOpp; eller snarare förarnas beteende,
kan även styras med hjälp av skyltar som kontinuerligt
ger förarna information om den hastighet de skall-
hålla för att få "grön våg" längs en vägsträcka.
Sådana system finns redan i drift på olika ställen i
landet. ' .

Projektet avser bl a att belysa möjlig sparvinst i
tätortstrafik genom dels samordnade trafiksignaler,
dels hastighetsbegränsningar.

EQêEQl§9§EEQE§EEE§låE_H§EQE_QEErElll99§92§5§-§i9
?EêägiåêäläêEêä-Yl§-§EQQ§ElQS' '

Olika åtgärder har diskuterats för att spara den energi
som bromsas bort under retardationer. Man har sålunda
diskuterat att göra om motorns svänghjul till ett s k
frihjul, att vid inbromsning låta fordonets rörelse-

energi accelerera ett svänghjul eller att kOppla in
en generator (/motor) i fordonets drivsystem och lagra
energin i ett batteri. Då man överväger sådana åtgär-
der är det väsentligt att känna den maximala energi-
sparpotentialen för denna typ av åtgärder. Detta för-
utsätter kunskaper om retardationsförlopp.

Den energi som kan sparas finns i alla retardationer
som är större än för fritt rullande fordon d v 5 i
alla retardationer där hjulbroms eller motorbroms 4
utnyttjas. Vid retardation med fritt rullande fordon
så kan all rörelseenergi utnyttjas för framdrivning
av fordonet.

'Projektet syftar till ökad kunskap om energiförluster
vid retardationer i olika väg- och trafikmiljöer.

 

1) Se vidare avsnitt 4.2.
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Energiförbrukningen vid accelerationer samt för att
övervinna rullmotstånd och motlut är direkt propor-
tionell mot fordonsvikten. En förändring av for-
donsvikten har större effekt för tätortstrafik än för
landsvägstrafik på grund av att antalet hastighets-
ändringar per körd längdenhet är fler i tätort. För

_ att uppskatta den totala energispareffekten krävs
uppgifter om trafikarbetets fördelning på fordonsvikt,
rullmotstånd, lutningar samt hastighetsändringar. Ju
fler av de nämnda parametrarna som trafikarbetet kan
fördelas på desto bättre uppskattning av den verkliga
.energisparpotentialen kan erhållas.

Projektet skall - utifrån svenska förhållanden - ge
en bättre kännedom om möjlig sparpotential i vissa
typsituationer och totalt vid minskad fordonsvikt.

. EBêESiäRâEeââsäz_yiê_miaêkêé_bilzzêfiä_:_§essisll2_zié
'§2§5§l22§2229_ê2_5e§ê2§s_§Eâ2-2s:§92äil_§ill_92§§

Då resande övergår från personbil till buss så reduceras
den totala drivmedelsförbrukningen för personbilar,
medan energiförbrukningen för busstrafiken ökar. Even-
tuellt påverkas även energieffektiviteten för den kvar-
varande biltrafiken. Utnyttjandet för buss- och övrig
kollektivtrafik måste ökas för att klara en större över-
flyttning. Denna ökning kan ske genom att öka antalet

._ bussar eller öka utnyttjandet av varje buss. En opti-
' mal avvägning mellan ökning av antalet bussar, utnytt-

i- jandet av varje buss och/eller utspridning av resandet,

>gärd av viss typ skulle kunna utföras.

speciellt arbetsresorna, över dygnet söks.

Projektet avser att belysa tänkbara sparvinster vid
överföring av resande från bil till buss under olika
förutsättningar.

Mål och förväntat resultat

Forskningsarbetet skall ge en detaljerad kunskap om
den möjliga energisparvinsten för olika åtgärder
under specificerade förutsättningar. Beträffande
signalreglering så kommer beräkningarna att testas
mot praktiska försök. Beträffande åtgärder riktade
mot fordonen så behandlas icke problemet med åtgär-
dernas tekniska utförande. I stället beräknas maxi-
mala energisparpotentialen under förutsättning att åt-

Möjligheten
att verkligen kunna uppnå den maximalt_möjliga spar-
potentialen är starkt beroende av åtgärdstyp. När
det gäller "reducerad fordonsvikt" så bör den beräk-
nade sparpotentialen kunna uppnås, Beträffande till-
varatagande av "bromsenergi" så kommer de relativt
komplicerade tekniska Systemen att medföra vissa



förluster i sig, vilket medför att den beräknade spar-

potentialen aldrig kan uppnås helt.

De beräkningsmodeller som utnyttjas medför en stor
flexibilitet. Möjlighet finns att studera spareffek-
ter av andra åtgärder än de som föreslagits i av-
snitt 2 i denna projektbeskrivning. Delar av beräk-
ningsmodellerna skall kunna brytas ut och kombineras
för beräkningar på godtycklig nivå, t ex reduktion
av bränsleåtgång p g a färre stopp för en personbil
vid färd på en genomfartsled. Denna typ av kunskaper
kan ses Som tillhörande "mikronivån" - i enlighet med
vad somsägs i avsnitt 3 i huvudtexten. FoU-arbetet
skall också - på en makronivå - ge skattningar av
den totala sparvinsten. D v 5 med kännedom om ener-
gisparpotentialen för en individ eller individgrupp
i specificerade situationer samt frekvensen av dessa
situationer skattas den totala sparvinsten för.en hel
tätort, eventuellt_hela landet.

Resultaten presenteras på sedvanligt sätt i en rapport.
Särskild vikt kommer att läggas vidatt så snabbt som
möjligt redovisa resultaten från de empiriska studierna
- bl a i diagramform såsom visas i figur 1.

Metod

Miääeueéeller

När det gäller att inhämta kunskaper på mikronivå,
d v 5 ett fordons energiförbrukning under speci-
ficerade förhållanden används det vid institutet
utvecklade mätsystemetl) med tillhörande datorprog-
ram för resultatredovisning. Detta mätsystem rela-
terar ett fordons drivmedelsförbrukning till omgiv-
ande väg- och trafikmiljöer. Figur 1 på sidan A:l
är resultat av en körning genom centrala Linköping.
Mätsystemet är flexibelt och medger registrering,
parallellt med drivmedelsförbrukning, av bl a följ-
ande data:

o färdförlOpp d v 5 hastighet, accelerationer och
retardatiOner, stOpptider,

0 köposition för provfordonet

o omkörningar utförda av provfordonet.

'I mätsystemet redovisas även väsentliga karaktäristika
för varje provfärd. Dessa karaktäristika utgörs av
följande information integrerat över hela eller viss
_utväljbar del av provsträckan:

 

l) MÄTSYSTEM. Registrering av färdförlopp och driv-
medelsförbrukning. Utveckling och tillämpning.
VTI Meddelande nr 70.



0 accelerationer respektive retardationer för beräk-
ning av förbrukad respektive frigjord energi,

0 .hastigheten för beräkning av energiförbrukning
orsakad av rullmotstånd,

0 hastigheten i kvadrat för beräkning av energiför-
brukning orsakad av luftmotstånd.

Trafikprocessen i tätort är för komplicerad för att
det skulle vara möjligt att med en rimlig resursin-
sats kunna utveckla utpräglat.teoretiska modeller.
Enklare modeller av empirisk typ utvecklas i stället,
vilka beskriver drivmedelsförbrukningen för olika typ-
fordon. Modellerna skall'uttrycka drivmedelsförbruk-
ningen som funktion av några viktiga fordonsbeskriv-
ande parametrar samt en enkel beskrivning av färdför-
loppet enligt ovan. FärdförlOppet beskriVs empiriskt
för gator med olika funktion d v 5 primärled, sekun-

därled, matargata, fördelningsgata och entrêgata.
Den empiriska beskrivningen skall även uttryckas som
funktion av trafikflöde. I modellerna behandlas dels
färd mellan korsningar dels passage genom korsning.
De empiriska modellerna måste också utvecklas med
tanke på retardationsförloppet d v 5 en uppdelning
av retardationer m a p "frigjord" energi och utnytt-
jad energi. En del av den frigjorda rörelseenergin
utnyttjas ej utan bromsas bort.

Fältmätningar skall utföras med provfordon utrustade
med bränslemätare och färdanalysator. Utrustningen
ger möjlighet att göra datauttag för godtycklig del-
sträcka, exempelvis passage genom korsningar och
mellan korsningar. Uppgifter om trafikflöde och
intervallängder för trafikljus registreras vid alla
provkörningar.

Fältmätningar kommer att utföras med två typfordon,
en personbil och en buss. Först utförs mätningar
med en personbil på alla typer av gator. Begränsade
mätningar utförs sedan med en buss.v Om färdförlop-
pen ej är alltför avvikande mellan de två fordonen
kan den begränsade mätserien med bussen vara till-
räcklig.

Mêäägw9éellêz
Kunskaper om energiförbrukningen i ett antal typfall
är grundvalen för skattning av den totala sparvinsten.
Problemet här är att finna modeller, som med tillräck-
lig säkerhet förmår att aggregera olika detaljdata
till en skattning av den totala sparvinsten eller spar-
potentialen för hela pOpulationen. Själva beräknings-
modellen är i och för sig av okomplicerad natur. Man
kan tänka sig flera varianter, men gemensamt för alla
är att de principiellt utnyttjar ett uppräkningsför-
farande. Den stora svårigheten ligger i att få fram
relevant transportstatistik som input till modellerna.



,I nuläget-kan man göra bedömningen att tillräcklig
statistik föreligger eller kan insamlas till rim-
*lig kOStnad för att man skall kunna skatta den to-
,Atala'sparvinsten för olika åtgärder i en tätort -
i detta fall Linköping. FoU-arbetet inkluderar
-också försök att skatta sparvinSter på riksnivå.

_ Institutet bedömer att en tillämpning av "NIMS-tek-
nikenl)" är ett mycket värdefullt hjälpmedeli
analysarbetet. Projektet "informationssystem och
metoder i samhällsplaneringen" (NIMS) är ett projekt
finansierat av Nordiska ministerrådet. Det bedrivs
vid Nordiska institutet för samhällsplanering och
syftar till uppbyggnad av en prototyp för ett infor-
«mationssystem för samhällsplanering att användas i
medelstora och stora nordiska tätortsregioner. Pro-
_jektet har pågått sedan 1972 och i försökskommunen
Linköping finns nu ett system i arbetsdugligt skick.
Väg- och gatunätet kan_beskrivas med stor noggrann-
het. För varje vägsegment kan anges tillåten has-
tighet, vägbredd, beläggning, enkelriktningar, sväng-
ningsförbud, ljussignalerm m. Till systemet kan
dessutom knytas olika typer av trafikmätningar, gäll-
ande såväl biltrafik som passagerarundersökningar på
kollektivfordon. ' -

I analysen av trafikregleringars sparpotential kommer
institutet att utnyttja en analysmetOdik , som utveck-
lats i Kalifornien. Metodiken har bl a tillämpats
i USA, Frankrike, England och Sverige. I Sverige en-
jbart för att minimera restiden i systemet. Tillämp-

' ning av metodiken görs med ett datorprogram - TRANSYT -
' för optimering av signalsystemet. I datorprogrammet
kan man välja mellan vilka trafikeffekter - restid,

drivmedelsförbrukning, immissioner - man vill mini-

_mera. För varje minimering av en effektvariabel så
.erhålles även resultat för övriga variabler. Detta
är en mycket viktig aspekt då energi skall sparas.
Målsättningen måste vara att spara energi under bi-
villkoret att besparingen ej sker på bekostnad av
andra effekter. Den information som krävs för TRANSYT
är densamma som finns i NIMS. Optimala tidsintervall
och faser beräknas för de trafikljus som ingår i det
betraktade trafiksystemet. Maximalt kan trafikljus
i 50 korsningar behandlas. I samarbete med kommunen
ändras intervallängderna för trafiksignalerna i
Linköping så att de motsvarar de beräknade optimala.
Nya fältmätningar utförs för validering av beräkningarna.

 

l) NIMS-systemet och något om dess användning i kollek-
tivtrafikplanering.

av fil mag Owe Salomonsson. 1975-08-12.
Beskrivning av NIMS-systemet för kollektivtrafik-
utredningens räkning.

2) The analysis and evaluation of selected impacts
of traffic management. Strategies on surface
streets. The Institute of Transportation Studies.
University of California, Berkeley and Irvine.
Special report UCBpIIs-SR-76-lO.



Tids- och kostnadsplan

Under budgetåret 1977/78 (78-04-01--78-06-30) utförs
detaljplanering av arbetsmomenten. En plan upprättas'
för på vilka gator och under vilka tiderprovkör-
ningar skall utföras. Data från redan utförda mät-
ningar av bränsleförbrukning i Linköping analyseras
ytterligare. Kontakter tas med de kommuner som ut-
för egna mätningar av resförlopp med färdanalysator.
Informationssystemet NIMS och datorprogrammet TRANSYT
analyseras mia p vilka indata som krävs, den form
'dessa skall ha samt motsvarande för de beräkningar
som utförs. Resultatet av planeringsarbetet delges
TFD; '

Under budgetåret.l978/79 utförs praktiSka körförsök
på olika gator. De empiriska modellerna - mikrobe-
skrivande - för beskrivning av drivmedelsförbrukning
i olika gatu- och trafikmiljöer utvecklas. Modellerna
anpassas till NIMS och TRANSYT. Vissa kompletteringar.
utförs på NIMS och TRANSYT. NIMS-systemet kompletteras
med uppgifter om trafikflöde och TRANSYT kompletteras
med de utvecklade modellerna för drivmedelsförbrukning.
Viss komplettering måste även utföras i de datorprogram
som ingår i mätsystemet för drivmedelsförbrukning och
färdförlopp. Lägesrapporter lämnas till TFD innehåll-
ande bl a uppgifter om drivmedelsförbrukning i olika
gatu- och trafikmiljöer. Med de utvecklade modellerna
för drivmedelsförbrukning så kan bl a effekten av åt-
gärder riktade mot fordonen - viktreduktion, tillvara-

tagande av "bromsenergi" m m - på olika typer av gator
beräknas. Delresultat av sistnämnda typ redovisas även,

Under budgetåret 1979/80 bör energispareffekter genom
signalreglering kunna beräknas med TRANSYT. Beräk-
ningarna testas i verklig trafik i Linköping. Energi-
sparpotentialer genom viktreduktion och tillvaratag-
ande av bortbromsad energi beräknas. Även i detta
fall gäller resultaten Linköping. Samtliga resultat
från 79/80 avrapporteras till TFD.

Under budgetåret l980/8l behandlas frågeställning 2.4
- d v s Sparvinst vid minskad biltrafik genom över-
flyttning av resande från personbil till buss. De
beräkningsmodeller som utvecklats under föregående
år utnyttjas. Uppgifter krävs om antal resande i
bil och buss, turtäthet för olika storlek på bussparken,
möjlighet att förskjuta arbetstider m m. Datorprogram
utvecklas för denna speciella problemställning. Resul-
tatet av undersökningen avrapporteras under 1980/81.
De resultat som tidigare redovisats m a p olika åtgär-
der för Linköping används som underlag för uppskatt-
ningar av energisparpotentialernas storlek för hela
landet.



. 1)
Kostnadsposter Kostnader, kkr, per budgetår

  

 

77/78 ' 78/79 79/80 80/81

'Lönekost- 29 (3,5)3) 110113,5 132 (16) 113 (14)
nader

.Taxa ' 29 110 132 113

Utrustning 6 12 5 2

_Resör 2 5 5 5

'ADB2) 6 55 58 35

Summa 72 292 332 268

1) Pasta priser enligt 1978 års debitering

2) Körkostnader m m

3)' Inom parentes anges effektiv arbetsinsats i antal

månader.



ENERGISPARPOTENTIALER I LANDSVÄGSTRAFIK

Analys av några åtgärders spareffekt

_Bakgrund

Som angavs i projekt A fördelar sig bensinkonsumtionen
ungefär lika på tätorts- och landsvägstrafik. Då det
gäller att reducera drivmedelsförbrukningen i lands-
vägstrafik är de aktuella åtgärderna i huvudsak av samma
natur som i tätort. Med hänsyn till de påtagliga skill-
nader som föreligger mellan tätort och landsbygd med av-
seende på bl a nätstruktur, trafikvolym och trafiksamman-
Sättning, hastighetsnivåer och bebyggelse har åtgärderna
oftast olika verkan i de två miljöerna och därför är det
ändamålsenligt att behandla tätorts- och landsbygdsprob-
lemen skilda från varandra. I huvudtexten - avsnitt 2
på sidan 3 - omtalas; att institutet på uppdrag av väg-
verket redan bedriver forskning inom området energi/väg-
trafik. Av naturliga skäl har detta FoU-arbetet inrik-
tats mot att belysa hur man genom olika väghållningsåt-
gärder - främst byggande och drift av vägar - kan påverka
trafikens energiförbrukning. I nu pågående vägverkspro-
jekt studeras speciellt inverkan av vägensgeometriska
utformning på trafikens bränslekonsumtion.

Här föreslaget projekt syftar i första hand till att ange
den troliga sparpotentialen därest trafikprocessen

' förändras m a p hastighetsförhållanden, fordons- och
. föraregenskaper samt trafikens storlek och sammansättning.
Det är således en annan och senare fråga att närmare
utreda hur man praktiskt och mest ändamålsenligt skall
förfara för att genomföra de aktuella förändringarna i tra-

fikprocessen.

Aktuella frågeställningar

Syftet med detta projekt är som tidigare nämnts dels att
beräkna energiförbrukningen i landsvägsnätet i nuläget,
dels att därefter beräkna sparpotentialerna varvid följ-
'ande frågeställningar berörs.

 

l) Begreppet trafikprocess förklaras på sidan 3 i huvud-

texten.



2.1 Eassaiêeêäegssazieler-§99-§2252299-§2_§92992§:§_§9§2:

2.3

ääêesä -

Bränsleåtgången för ett fordon beror bl a av värdet på
koefficienten för rull- och luftmotstånd, fordonsvikt
samt motorns verkningsgrad. Inverkan av dessa faktorer
varierar med den yttre väg- och trafikmiljön. Eftersom
ett trafikflöde är sammansatt av många fordonstyper med
stör-individuell variation i dessa avseenden, är det
viktigt att studera den sammanlagda energisparpotentialen
för en p0pulation av fordon.

Avsikten är att Visa hur ändringar i några fordonskarak-
teristika kan ge en energisparpotential i olika väg- och
trafikmiljöer. -

'Easäaiêeêreezêasiêlsä-sea_§2252299-22;fêsêrs2§_§f§s5:
§2§§2§2§§_h§§229b§§ <

Det förefaller rimligt att antaga,'att varje bilförare
önskar att hålla en viss hastighet, vilken kan variera
med de yttre förhållandena. Denna önskade hastighet
- förarens hastighetsanspråk e torde kunna påverkas
genom olika åtgärder, t ex polisövervakning. I projekten
C och D studeras andra åtgärder, som kan vara aktuella i
detta sammanhang för att påverka förarnas hastighetsanspråk.
I detta projekt studeras enbart sparpotentialen som funk-
tion av trafikanternas lägre hastighetsanspråk. Ett lägre
hastighetsanspråk medför i praktiken lägre hastighet och
också en mindre spridning av trafikanternas hastigheter,
vilket i sin tur leder till färre köer och omkörningar.
Den lägre hastigheten medför lägre bränsleförbrukning.
Färre interaktioner medför ytterligare reduktion.

Projektet avser att Visa den-möjliga sparvinsten, därest
trafikanterna sänker sina hastighetsanspråk.

§22591§225992s222âls2_sem_§225§i92_22_äê§229E§2§95ê2§_2
lêêéêYêüååäêåiE

Kalkyler över inverkan av sänkta hastighetsgränser på lan-
'dets totala bensinförbrukning har utförts vid institutet .
Beräkningarna tyder på bränslebesparingar upp till 5,5 %.
I dessa kalkyler har man inte kunnat ta hänsyn till väg- ,
miljöns betydelse för bränsleåtgången. I föreliggande pro-
jekt är emellertid förutsättningarna för skattning av bränSe
leförbrukning bättre än tidigare varför en större exakthet
kan erhållas. Pilotstudier tyder på en större sparpoten-
tial än vad som sägs i den aktuella rapporten.

Inom ramen för denna frågeställning analyseras spareffekten
av sänkta hastighetsgränser i specificerade väg- och tra-
fikmiljöer.

 

Inverkan av sänkta hastighetsgränser på landets
totala bensinförbrukning.
Statens väg- och trafikinstitut.

1)

Rapport nr 74.



2-4 Egsägispêseezsgäiâlsg_sem_:Bak2199-22_@29§52é_§§§§25:
xelym;§ê@§_§2_âêäêeéäêé_Eséäiäêêweêaêäzsaiaa

Reduktion av trafikvolymen åstadkommes företrädesvis
genom åtgärder vilka påverkar viss trafikantkategori.
Härvid ändras sannolikt också trafiksammansättningen.
En lägre trafikvolym medför som regel färre interak-
tioner-mellan biltrafikanterna och därigenom färre kö-
bildningar och omkörningar. Detta är särSkilt framträd-
ande vid minskning av den tunga trafiken. Reducerad
bränsleförbrukning erhålls därför både till följd av
mindre trafikarbete och mindre beroende av omgivande tra-
fik i samma vägmiljö-k

Denna frågeställning syftar således till att belysa den
möjliga sparVinsten vid ändrad trafikvolym och trafik-
sammansättning under vissa närmare specificerade förut-
sättningar.' - '

Mål och förväntat resultat

Projektet väntas ge en detaljerad beskrivning av tra-
fikens energiförbrukning på landSbygdsnätet i olika
väg- och trafikmiljöer - bl a i form av s k bränsle-
förbrukningsprofiler - samt hur denna förbrukning beror
av ändrade hastighetsförhållanden,.fordons- och förar-
egenskaper samt trafikens storlek och sammansättning.
Eftersom sparpotentialerna beräknats genomzsamma tek-
nik kan man "relativt rättVist" jämföra energispar-
effekten för olika åtgärder. Dessutom uppmärksammas
den sammanlagda effekten av olika åtgärdskombinationer.

Avsikten är vidare att väga reduktionen i bränsleför-

brukning mot andra trafikeffekter - t ex ökade res-
tider. Dessa uppgifter, kan sedan tjäna som underlag
för kommande kostnads/nyttoanalyser.

Metod

På uppdrag av vägverket har institutet utvecklat en
modelll) för simulering av landsbygdstrafik. Genom
trafiksimuleringen avbildas trafikprocessen över en
vägsträcka - "väglänken" - i en dator. Beskrivningen
av trafikprocessen sker genom beräkning av de indivi-
duella trafikelementens - bilarnas - hastighetsprofiler
längs vägen, anpassade till väggeometri, trafikregleringar
och omgivande trafik. Modellen har ett stort antal

 

1) A model for the Monte Carlo simulation of traffic
flow along two-lane single-carriageway rural roads.
Statens väg- och trafikinstitut. Meddelande nr 43.



ingångsparametrar - t ex uppgifter om vägbredd, linje-'
föring, fordons- och förarkarakteristika Och hastighets-
gränser. Dessa parametrar kan uppfattas som åtgärds-
variabler i den meningen, att man kan utläsa hur mo-
dellens utdata - t ex restider och omkörningsfrekvenser -
påverkas då man ändrar dessa ingångsparametrar. Trafik-
simuleringsmodellen har tillämpats i några fall för
att belysa de trafiktekniska konsekvenserna av alterna-
tiva vägutformningar.' Under senaste året har en sub-
modell utvecklats, som beräknar trafikens bränsleförbruk-
ning som funktion av olika väg- och trafikfaktorer.

I detta projekt kommer den ovan beskrivna simuleringsmo-
-dellen att tillämpas för analys av frågeställningarna
i avsnitt 2. -I analysen behandlas speciellt den samman-
lagda effekten av olika åtgärdskombinationer. Särskild
Vikt kommer vidare att läggas vid validering av bränsle-
förbrukningsmodellen, varför empiriska data kommer att.
insamlas med hjälp av den mätmetodik, som redovisats i
projekt A. Härigenom erhålles en god skattning av tra-
fikens totala energiförbrukning i specificerade väg- och
trafikmiljöer samt hur denna påverkas av ändrade yttre

pförhållanden.

Tids- och ko$tnadsplan

I en första etapp, Vilken sträcker sig fram till 1 juli
1978, anpassas bränsleförbrukningsmodellen till angivna
frågeställningar. Vidare påbörjas mätningar i fält av
bränslekonsumtionen för att få data för kontroll av
modellerna. Fältmätningarna beräknas vara avslutade -
under budgetåret 1978/79. I den första etappen sker _
dessutom en mer detaljerad planering av det kommande ar-
betet varvid en samordning sker med vägverksuppdragen.
Under budgetåren 1978/79 - 1979/80 genomförs erforder-
liga simuleringar med åtföljande analyser och rapport-
skrivning.

l) Effektbeskrivningar av förbättringsåtgärder.
Statens vägverk. Rapport TV 135.



   

Kostnaderl), kkr, per budgetår

Kostnads_ 1977/78 1978/79 1979/80
poster 8 4 4) _ 41

Frågeställninå Frågeställning Frågeställning

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.1 2.2 2.3 2.42.l 2.2 2.3 2.4

 

33 35

 

,,
Lönek°stnaderkiçm ü) (33,45) 1(2) (33,551å?5 ?å (22,59(33,595(2 ,55 : (5 <2,5
Taxa 10 10 34 10 35 25 48 25 35 25 33 35

Utrustning - - - - - - - - - - - -

Resor - - 2 - l - 4 - 1 - 4 -
LAD82) - - lO - 29 25 50 *25 29 25 30 30

Summa 20 20 80 20 100 75 150 75 100 75 100 100

    

  

   

  

 

 

 

 

Fasta priser enligt 1978 års debiteringl)

2) Körkostnader m m

3) Inom parentes anges effektiv arbetsinsats i antal månader

4) Numreringen är densamma som i avsnitt 2 på sidan 8:1

2.1 behandlar energisparpotential som funktion av fordonets
egenskaper

2.2 behandlar energisparpotential som funktion av förarens
eftersträvade hastighet

2.3 behandlar energisparpotential som funktion av hastighets-
gränser .

2.4 behandlar energisparpotential som funktion av trafikvolym
och trafiksammansättning.



Projekt C

UNDERSÖKNING AV BRÄNSLEBESPARINGSPOTENTIALER GENOM FÖR-

ÃNDRING AV BILFÖRARES KÖRBETEENDE '

Bakgrund

 

Teoretiskt kan redan i dag tänkbara bränslebesparingar be-
räknas som resultat av vissa besparingsâtgärder. Några av
dessa åtgärder är både enkla och billiga och kan genomföras
snabbt. Kunskap saknas dock om hur mycket som i praktiken
skulle vara möjligt att spara. v

Att få personbilsförarna att köra på ett sådant sätt att
bränsleförbrukningen kan reduceras torde till stor del vara
en fråga om att förse föraren med rätt information. Uppen-
barligen saknar de flesta bilförare kunskaper om många av
de åtgärder som kan ge en lägre bränsleförbrukning. I den

mån åtgärderna som sådana är kända torde emellertid stor-
leken av den möjliga besparingen vara okänd för många.
Amerikanska undersökningarl antyder att det går att spara
mellan 9 och 15 % bränsle enbart som effekt av förarinstruk-
tion. Besparingar på upp till 25 % har noterats i begrän-
sade studier av effekter av hjälpmedel som avser att in-
formera föraren om ekonomiskt körsätt genom olika typer
av instrument t ex vacuummeterl). En förändring av acce-
lerationsnivån från "hård" till "mild" har i detta samman-
hang visat sig ge 18 % bättre bränsleekonomi.

Förändringar av körsättet i riktning mOt en jämnare och
något långsammare trafikrytm kan dessutom ge besparingar i
form av färre och lindrigare olyckor och mindre luftföro-
reningar.

De nämnda besparingspotentialerna hänför sig till amerikanska
förhållanden med dess annorlunda kombinationer av fordon,
vägar, klimat m m. Resultaten är därför inte direkt över-
förbara på svenska förhållanden utan ger endast en indika-
tion på att relativt stora besparingspotentialer kan finnas
om bilförarna kan påverkas att köra på ett mer "energisnålt"
sätt.

Mål

Detta projekt syftar till att belysa de sparpotentialer

som ligger i förändrat körbeteende och hur dessa potentialer

varierar som funktion av en rad olika åtgärder från att en-
bart ge-föraren information om "snålt" körbeteende till att
skapa direkt återkoppling mellan körbeteende och information
om bränsleförbrukning, t ex genom inmontering av olika typer

av flödesmätare i bilen.

 

l) Hinton et.al. Survey of driver aid devices for improved

fuel economy _

DOT-TSC-OST-76-45 Nov l976



En vacuummeter skulle inklusive montering kosta i stor-
leksOrdningen 100-150 kr. När det gäller flödesmätning
stiger kostnaderna till ungefär 400 kr. Flödesmätning
presenterad som liter per mil kräver integrering av väg-
mätare och flödesmätare vilket förmodligen kommer att
ytterligare höja kostnaderna med ca 300 kr. (Priserna
är beräknade utifrån en bedömning enligt 1977 års pris-
nivå och att en viss mindre serieproduktion finns. P g a
produktionsseriernas storlek kan dock priserna troligt-
vis kommaçatt variera kraftigt).

Genomförande

 

Projektet är avsett att genomföras under.en treårsperiod
med uppdelning i ett antal delprojekt. Första året ge-
nomförs en studie för att undersöka de möjliga bespar-
ingspotentialer som finns genom att låta bilförare få ta
del av olika former av information (broschyrer, körin- _
struktioner m m), samt den sparpotential som kan erhållas
genom att använda den enklaste formen av instrument som
kan ge information om ekonomiskt körsätt.-

Andra året avses att undersöka sparpotentialer och ut-
värdera olika typer av flödesmätare och visarinstrument
som Visar bl a bränsleförbrukningen i 1/timme, 1/mi1.

Tredje året avses att studera de sparpotentialer som kan
nås genom olika typer av instrumentinformation i renOdlad
tätortstrafik och om instrumenteringen påverkar uppmärk-
samheten på omgivande miljö så att det kan leda till en
försämrad trafiksäkerhet. '

Dessutom avses en undersökning göras av spareffekter som
kan erhållas efter särskild övningskörning i instrumente-
rade fordon, där sedan en uppföljning görs av körbeteende

efter 3 respektive 6 månader.

I det följande ges en mer detaljerad beskrivning av pro-
jektets genomförande.

Budgetåret 1977/78 och 1978/79

Möjliga besparingspotentialer hos bilförare genom presenta-
tion av dels olika former av skriftlig information, dels
installation av vacuummeter

För att möjliggöra mätningar av förändringar i bränsleför-
brukning som funktion av olika sparåtgärder är det nödvändigt
att fastställa den normalförbrukning som respektive förare/
fordons kombinationer har.

Denna normalförbrukning kan vara svår att fastställa om
förarna.görs medvetna om att försöken syftar till mätning
av bränsleförbrukning. Det är sålunda inte osannolikt att
förarnas körsätt kommer att påverkas i riktning mot att söka
köra "snålare" än normalt.



Det är också rimligt att anta att en medföljande experi-
_mentledare skulle kunna inverka på körbeteendet genom
sin blotta närvaro.

Man kan likaså förvänta sig att några förare skulle komé
ma att köra på ett annorlunda sätt i ett experimentfordon
än i det-egna fordonet. DeSsa överVäganden leder till att
följande experimentmetodik bör tillämpas.

0 Ingen information om att mätningarna avser bränsleför-
.brukning ges. I stället får förarna göra komfortskatt-

' ningar av olika vägavsnitt i enlighet med de metoder
som redan finns utarbetade för sådana skattningar på
VTI.

o Förarna får köra utan medföljande eXperimentledare.

o Förarna får köra sina egna fordon.

0 Bränsleförbrukningen kommer att mätas med flödesmätare
som monteras utan förarens vetskap i samband med att
denna får instruktion omexperimentuppläggningen.

0 Körsträckan måste göras tämligen lång - minimum 150 km -
för att mätfel och variationer i trafik m m skall få så
liten effekt på resultaten som möjligt. =

Blla p 9 a av den långa körsträckan och den därmed följande
långa experimenttiden kommer det att bli omöjligt att an-
vända samma försökspersoner i flera delstudier även om det-
ta annars skulle vara önskvärt. Detta medför att mätningar
av basförbrukning måste göras i varje delstudie.

I varje enskild delstudie kommer dock samma försökspersoner
att användas såväl för basnivåmätning som under experimentet.

För att kunna göra ett urval av försökspersoner till de
'olika delprojekten krävs en enkät, riktad till ca 500
ägare av vardera Saab 99 och Volvo 242, av vilka därefter

I väljs ut ca 250-300 personer för de fortsatta försöken.

Genom enkäten insamlas data om fordonet: Ålder, mätarställ-

ning, utrustning, användningsområde, bensinförbrukning etc.

Data insamlas också om de persOner som brukar fordonet -
kön, ålder, körvana.

Urvalet görs så att de olika undersökningsgrupperna blir;
så lika som möjligt vad gäller bakgrundsvariablerna. Genom
att välja ett brett spektrum exempelvis beträffande för-
arnas körvana och bilarnas ålder kan man.bely8a eventuella

skillnader mellan fordon och mellan'individuella körsätt

och därigenom uppskatta de besparingspotentialer som nor-
malt.finns i förar- och fordonSpopulationen.

I ett första skede undersöks hur mycket som kan sparas
med nuvarande kunskaper. I denna fas skall förarna tävla
dels om lägsta totalförbrukningen, dels om största rela-

tiva besparing med utgångspunkt från basförbrukningen.



För att bilkörningen skall kunna genomföras under realisti-
ska förhållanden kommer en maximitid att föreskrivas för
körningen, avpassad så att den motsvarar en acceptabel me-
delhastighet. Risken är annars att man för detta enda till-
fälle väljer att köra i ex,vis i 40 km/h.

Resultaten förväntas kunna ge upplysningar om hur mycket
"vanliga" bilister kan reducera sin bränsleförbrukning om
de ges motivation men utan övriga informationsinsatser
eller hjälpmedel.

Som nästa del i detta projekt kommer utvalda försökspersoner
efter nämnda basmätningar att presenteras energisparkommit-

tens sparfolder "Spartips för bilisten", I denna finns bl a

fakta rörande ekonomiskt körsätt. En tillämpning av de råd

som där ges borde rimligen kunna antas ge påtagliga bespar-

ingseffekter.

Försökspersonerna får efter att ha inhämtat den givna in-
formationen göra om den tidigare körningen.

Resultaten förväntas kunna ge upplysningar om hur mycket
"normalbilisten" kan reducera sin bränsleförbrukning om
de är motiverade därtill och därjämte förses med skriftlig
information om lämpliga sätt att åstadkomma besparingar.

Det andra försöket som ska genomföras gäller sparpotential
vid inmontering av en vacuummeter. Nästan alla personbilar
Saknar idag någon form av hjälpmedeleör föraren att be-
döma hur hans körning påverkar bränsleförbrukningen. Den
ordinarie bränslemätaren ger endast information om när det
börjar bli dags att fylla på nytt bränsle.

Vacuummetern mäter i och för sig inte bränsleförbrukning.
Den mäter undertrycket i insugningsröret. När gaspedalen
trycks nedöppnas gasspjället och släpper fram mera bränsle-
luft-blandning. Vacuummetern kan sålunda ge upplysning om
gaspådragets storlek i förhållande till motorvarvtalet. För
ekonomisk körning gäller att hålla ett så stort undertyck
som möjligt.

Amerikanska undersökningarz) harvisat att bränslebespar-
ingar på upp till 25 % är möjliga med hjälp av detta instru-
ment. Instrumentet har dock den nackdelen att det kräver
mycket visuell uppmärksamhet genom att det reagerar snabbt
och på mycket små förändringar av gaspådraget. Denna visuel-
la uppmärksamhet måste tas från den som annars skulle ägnats
trafikförhållandena; vilket kan medföra trafiksäkerhets-

risker. Denna aspekt bör alltså också ingå i en bedömning
av instrumentets värde.

 

2) Se fotnot l.



,Budgetåret 1979/80

 

Möjliga sparpotentialer vid användning av olika typer a
flödesmätare och Visarinstrument

Den enda metod som kan ge direkt information om bränsle-
förbrukningen i fordonet ärzñwüesmätning. En givare mäter
den bränslemängd som passerar i bränsleledningen mellan
bensinpump och förgasare. I enklaste fall kan denna givare
vara kopplad till ett räkneverk, som dels kan ge informa-
tion om totalförbrukning över giVen vägsträcka, dels genom
den frekvens med vilken impulserna tickar fram, ge informa-
tion om olika köråtgärders betydelse för förbrukningstakten.

Räkneverkspresentationen har fördelen att den ger så-
väl visuell som akustisk information. Nackdelen är dock att
föraren kan ha svårt att avgöra bränsleförbrukningen.
Det är sålunda svårt att diskriminera mellan olika förbruk-
ningsnivåer som funktion av olika hastigheter.

Ett instrument som visar förbrukningsnivån 1 liter per timme
skulle möjligen kunna underlätta för föraren därvidlag.

Inom ramen för detta delprojekt kommer följande underSök-
ningar att göras:

l. Besparingspotentialer hOs förarhjälpmedel av typ flödes-
mätning med räkneverkSpresentation.

2. Bränslebesparingspotentialer hos förarhjälpmedel av typ
flödesmätare med räkneverkspresentation i kombination
med visarinstrument (liter per timme).'

3. Bränslebesparingspotentialer hos förarhjälpmedel av typ
flödesmätare med presentation av aktuell bensinförbruk-
ning uttryckt i liter per mil. Den information som i de
tidigare delstudierna presenterats till förarna har.

varit ofullständig såtillvida att den vägsträcka for-
donet tillryggalagt med given belastning ej inberäknats.
Anledningen till att detta inte skett i de tidigare fal-
len är att detta kräver mer avancerad apparatur. Det
förutsätter en integrering av fükbsmätarinfonmationen
med vägmätarinformationen. Det förefaller dock rimligt
att fortfarande kombinera l/mil-presentation med räkne-
verkspresentation, dels för att möjliggöra mätning av
total bränsleåtgång över viss sträcka, dels för att kun-
na överföra en del av informationen på akustisk väg.

För att få underlag för en bedömning av hur snabba
fluktuationer som behöver detekteras eller vilken dämp-
ning systemet skall ha, krävs en mindre förunderSökning
där ett mindre antal förare kör med l/mileinstrument
med varierad dämpning för att bedöma vilket som ger mest
information.

I huvudundersökningen används samma metodik som i övriga
delstudier.

Denna delstudie förväntas kunna ge svar på.frågan om en
relativt komplicerad mätutrustning medför en större be-
sparingspotential än övriga, enklare och billigare åt-
gärder.



Budgetåret 1980/81

Möjliga besparingspotentialer i renodlad tätortstrafik ge-
nom användning av olika instrumentering, samt utbildning i
ekonomiskt körsätt och dess effekt över tiden.

Det är rimligt att anta att det vid körning i tätort med
dess upprepade inbromsningar och aECelerationer borde fin-
nas stora bränslebesparingspotentialer genom förändrat kör-
beteende.

Tätortstrafiken är dock ofta så tät och intensiv att den
enskilde föraren inte helt fritt kan välja sitt eget kör-
sätt utan måste anpassa sig till övriga trafikanter. Det
är därför tänkbart att den praktiska sparpotentialen är
avsevärt mindre än den teoretiska. Om man å andra sidan
kan påvisa att olika typer av hjälpmedel är effektiva även
i stadstrafik bör detta kunna underlätta ansträngningarna
att spara.

Detta projekt ska även studera om ett bränsleekonomiskt
körsätt kan tränas in genom övningskörning i fordon som är
utrustade med den instrumentering som i de tidigare del-
studierna visat sig vara effektivast. Om de föregående
delstudierna kan Visa att Väsentliga besparingar går att
göra med de dyrare och mera komplicerade informationssyste-
men bör det alltså vara intressant att se efter om "det
rätta" beteendet kan läras in. Det är då också möjligt
att det skulle kunna integreras med den ordinarie förar-
utbildningen. Före undersökningen om övningskörningens in-
verkan på bränsleekonomisk körning, kommer en mindre för-
studie att utföras för att undersöka de egenskaper som'ut-
märker bränsleekonomisk körning i kontrast mot oekonomiSk
körning. En sådan studie motiveras bl a av att det är av
stor Vikt vid utlärning av ett ekonomiskt körsätt att kän-
na till Vilka accelerations- och retardationsnivåer reSp
hastighetsmönster som är mest effektiva. Undersökningen
genomförs på så sätt att ett antal av de försökspersoner
som lyckats spara mest plus ett antal av dem<som haft en
hög bensinförbrukning får köra ett fordon utrustat med
accelerometer och givare för gaspedalsläge.

Slutligen skall en uppföljning göras av den metod som visat
sig fungera bäst för att se om det bränsleekonomiska kör-
sättet försvinner eller består utan extra motivation i
övrigt. Ett antal av_de förare som fått träning i instru-
menterat fordon - om denna åtgärd visat sig framgångsrik -
eller av dem som fått köra med_instrument i eget fordon,
får behålla denna instrumentering under 6 månader. Under
denna tid skall körjournal föras beträffande bränsleför-
brukning och andra serviceåtgärder på fordonet.



 

   

Kostnadsplan

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
kkr kkr kkr kkr

Lönekost- 35 (3)2) 40 (3,5) 70 (6) 80 (6,5)
nad

Taxa 35 40 70 80

Utrustning 15

Resor 5

ADB 5

Datalogger 5

Övrigt 1) 80 60 75

Summa 70 180 200 245

 

1) avser försökspersonarvoden och bilersättningar

2) avser arbetsinsats i antal månader
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UNDERSÖKNING AV BILFÖRARES UPPFATTNING AV BRÄNSLEFÖR-
BRUKNINGENS, OLYCKSRISKENS OCH RESTIDSVINSTENS BERO-
ENDE AV HASTIGHETEN

Bakgrund och syfte

Kunskapen är_låg då det gäller bilisternas uppfattning
om olycksriskens och bränsleförbrukningens beroende av
hastigheten. Detsamma gäller frågan Om hur bilisterna
värderar restidsvinster samt ökade reskostnader. Den kun-
skapen är nödvändig för att kunna förutsäga effekterna av
dels en upplysningskampanj dels av prishöjningar på bränsle.

Bilisternas hastighetsanspråk torde påverkas av flera
olika motiv, dels sådana som bidrar till att hastigheten
ökas, dels sådana som bidrar till en sänkning av hastig-
heten.

Det viktigaste hastighetshöjande motivet torde vara att
man önskar minimera sin restid, medan de viktigaste has-
tighetssänkande motiven torde vara att man önskar mini-
mera risken för att råka ut för en olycka ooh risken för
att bli bötfälld för fortkörning.

Ett ytterligare motiv som rimligen borde påverka förarens
val avhastighet är den kostnadsökning en hastighetsökning
medför vad gällerbensinförbrukning och fordonsslitage.
Anledningen kan vara att bilisterna inte har tillräckliga
kunskaper om sambandet mellan hastighet och bensinförbruk-
ning per körsträcka.

Frågan är således i vad mån bilisten har en korrekt upp-
fattning_om relationen mellan val av hastighet och balan-
sen mellan de hastighetshöjande och hastighetssänkande
motiv han har.

Mål

Syftet med detta projekt är att undersöka vilken uppfatt-
ning bilisten har om bränsleförbrukningens, olycksriskens
och restidens beroende av hastigheten och att därigenom
_få en bild av förutsättningarna för att genom upplysning
åstadkomma en frivillig hastighetsminskning. Det finns
anledning att anta att bilisten inte.har tillräckligt
detaljerade kunskaper om bensinförbrukningens beroende
av hastigheten.

När det gäller bilistens uppfattning om hur olycksrisken
beror av hastigheten finns idag ingen information som gör
det möjligt att uppställa några hypoteser.

När detgäller det viktigaste hastighetshöjande motivet
nämligen att minimera restiden, så finns det experimen-
tella resultat som talar för att trafikanten överskattar
hastighetens inverkan på restiden ur två synpunkter.



0 För det första finns det anledning att tro att han över-
jskattar den medelhastighet han färdas med. De experi-
mentella resultaten visar att människor, då de skall
skatta medelhastigheten av två eller.flera delhastig-
heter för en rörelse över en-given sträcka har en-
tendens att väga in de olika delhastigheterna med av-
seende på den sträcka över vilken hastigheten verkat
i stället för med avseende på den tid under vilken has-
tigheten verkar. Detta medför systematiska överskatt-
ningar av medelhastigheten. '

0 För det andra har man i laboratorieexperiment funnit
att människor har en tendens att systematiskt fel-
.bedöma effekten på restiden av en hastighetsförändring.
Det har visat sig att man underskattar den restidsvinst

man gör över en given sträcka genom att höja medelhas-
tigheten från en nivå till en annan, om den ursprung-
liga medelhastigheten är låg, medan man överskattar
tidsvinsten om den ursprungliga hastigheten är hög.

Om vi önskar förmå bilister att på frivillig väg sänka
hastigheten måste vi ha tillgång till argüment som
visar att han av den hastighetsnivå han utnyttjar idag
inte får de fördelar han väntar sig. Vidare bör vi
kunna ge honom anvisningar om hur han bör välja sin
hastighet på ett för honom optimalt sätt. För att skaffa
dessa argument, måste klarläggas i vad mån bilförarens
uppfattning om på vilket sätt han tillfredsställer sina
motiv vid val av hastighet överensstämmer med de faktiska
förhållandena eller ej.

Om det mot förmodan skulle Visa sig att bilförarna har
en korrekt uppfattning eller en uppfattning som snarare
skulle motivera dem att höja än sänka sin hastighets-
nivå, då vet Vi att någon kampanj för att förmå bilisterna
att frivilligt sänka sin hastighet inte är meningsfull
att genomföra med mindre än att man först förändrarbilis-
ternas attityd vad gällerrestid, säkerhet och transport-
ekonomi. En sådan attitydförändring torde vara mycket
svår att åstadkomma, varför man i denna situation torde

vara hänvisad till någon typ av tvångsåtgärder av typ
höjda bensinpriser, ökad hastighetsövervakning eller dylikt.

Om det däremot skulle Visasig att bilförarna överskattar
de personliga Vinster de gör genom att välja en högre has-
tighetsnivå i stället för en lägre har man troligen fått
argument som kan användas för att åstadkomma en frivillig'
hastighetssänkning.



Genomförande

 

Under budgetåret 1978/79 genomförs en enkät för att under-
söka vilka kunskaper bilisten har rörande dels bränsle-
förbrukningens beroende av sådana faktorer som hastighet,
körsätt, fordonsbelastning, däcktypr tändningsinställning

0 s v, dels hur säkerheten varierar som en funktion av
hastigheten under bilkörning. ^

För att kunna klargöra hur bränsleförbrukningenfaktiskt
varierar beroende på nämnda faktorer krävs en litteratur-
sökning och en fordonsteknisk analys rörande dessa prob-
lem. _

Under budgetåret 1979/80 genomförs en fältundersökning
beträffande trafikanters upplevelse av dels restidens
beroende av hastighetsnivån dels medelhastighetens bero-
ende av delhastigheterna, Vidare bör under dettaår
genomföras en experimentell studie rörande bilisters
uppfattning om beroendet mellan hastighet och fordonets
manövrerbarhet i termer av bromssträckor och väjnings-
radier.

Under budgetåret 1980/81 utförs en fältstudie av hur
bränsleförbrukningen påverkas när kunskapen ökar och
värderingen ev ändras beträffande hastighetens och acce-
lerationens betydelse för restid, säkerhet och energi-

förbrukning.

För de tre etapperna gäller att vid slutförandet av första

etappen (budgetåret 1978/79) tas ställning till - med
avseende på erhållna resultat- om etapp 2 ska genomföras
(1979/80) och därefter etapp 3 (1980/81).

    

Kostnadsplan

1978/79 1979/80 1980/81
kkr kkr kkr

Lönekostnader 95(9)Z) 100 (9,5) 85 (7)

Taxa 95 100 85

Utrustning 20 30

Resor 5 10 5

ADB 30 10 10

Övrigtl) 20 5

Summa 225 260 220

 

1) avser bilhyror m m.

2) avser arbetsinsats i antal månader.




