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Kartläggning av behov och effekter av olika typer
av bränslemätare i motorfordon

av Hans Laurell

Statens väg- och trafikinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Inledningsvis konstateras att körsättet kan betyda

mycket för bränsleförbrukningen. Föraren har under kör-

ning möjlighet att påverka förbrukningen genom bl a

kontroll av acceleration, retardation, hastighet, väg-

val och genom att underlåta att använda energikrävande

extrautrustning.

Det påpekas också att hjälpmedel skulle kunna påverka

förarens val av användningstillfällen av fordonet,

genom att han görs medveten om hur mycket en kallstart

förbrukar/kostar.

Olika typer av hjälpmedel kan ge sådan information till

föraren att det underlättar körning i enlighet med de

många råd och anvisningar om ekonomisk körning som för-

medlas av skilda organisationer.

Som en absolut förutsättning för att kunna åstadkomma

förändringar av körbeteendet krävs att föraren är moti-

verad att söka minska bensinförbrukningen. Man kan för-

moda att den främsta drivfjädern till ekonomisk kör-

ning idag utgörs av bränslepriset.

De hjälpmedel som finns ger ingen direkt motivation.

Att motivation kan vara tillräckligt för att skapa

vissa minskningar av bränsleförbrukningen, utan andra

hjälpmedel, har demonstrerats i några undersökningar.

Utan speciella hjälpmedel har föraren endast tillgång

till den vanliga nivåmätningen i bränsletanken, vilken
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endast ger information om när det är dags att tanka.

Vidare kan föraren genom att föra bränslejournal räkna

ut vilken bensinförbrukning han haft.

Rapporten betonar att det behövs en mera omedelbar

återkoppling till föraren om hur hans eget körbeteende

påverkar bensinförbrukningen. Den information som skall

presenteras för föraren bör dessutom vara lättfattlig

och direktrelaterad till den eftersträvade effekten.

Många olika typer av hjälpmedel finns och de presente-

ras under rubriker som anger den aspekt av körningen

som de kan förväntas ge information om och påverka -

acceleration, retardation, hastighet, vägval och upp-

följning.

De olika typerna av hjälpmedel ställer olika krav på

föraren dels beträffande de förkunskaper han måste be-

sitta för att kunna använda informationen dels beträff-

ande-hans möjligheter att inhämta informationen, dels

ocksâ beträffande de köråtgärder som krävs. Det van-

ligaste kravet gäller någon form av visuell övervak-

ning av instrument. Som exempel på andra krav kan

nämnas att vakuumbaserade instrument kräver att föra-

ren är insatt i hur vakuum är relaterat till motorbe-

lastning och varvtal. Kraven kan dock förmodas avta

ju vanare föraren blir vid användningen_av hjälpmedlen.

Hjälpmedlen har funnits i många år men har trots detta

inte kommit i allmänt bruk. Flera skäl anförs som grund

för detta. Bl a har man inte på ett övertygande sätt

lyckats påvisa hjälpmedlens effektivitet. I vissa fall

anför man säkerhetsskäl. Biltillverkarna hänvisar

också till att det aldrig funnits någon större efter-

frågan, vilket i sin tur möjligen kan bero på svag

marknadsföring.

Rapportens huvudavsnitt behandlar de olika typerna av
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hjälpmedels effektivitet.

Information och träning av förare har i några försök

resulterat i besparingar på upp till 15%. I fordon ut-

rustade med hjälpmedel har man uppnått 22% bränslebe-

sparing som resultat av träningsprogram. I en ameri-

kansk studie med över 400 förare fann man att träning

plus ett vakuuminstrument kunde reducera förbrukningen

med 4,5%. De deltagande förarna använde sina tjänste-

fordon vilket kan ha påverkat besparingarna i negativ

riktning.

I en undersökning vid VTI lyckades de 4 deltagande fö-

rarna sänka bensinförbrukningen med i genomsnitt ca 7%

utan någon som helst hjälp. Med instruktion och instru-

ment sjönk förbrukningen med ytterligare ca 7%.

I en rad små undersökningar har flera typer av vakuum-

instrument testats och man har funnit allt från en

ökning av förbrukningen till förbättringar av bränsle-

ekonomin med 25%.

Beträffande liter-per-mil-mätare har man funnit en icke

signifikant trend mot en viss reduktion av förbruk-

ningen under en tremånadersperiod.

Accelerometrar har i en mindre studie visat sig kunna

ge besparingar i storleksordningen 5%. En anordning

som beroende på undertrycket i insugningsröret påverkar

den kraft som krävs för att trycka ned gaspedalen ger

enligt tillverkaren 20% bättre bränsleekonomi medan

testdata i en undersökning Visar ända upp till 25%

försämring av ekonomin.

Beträffande vissa typer av hjälpmedel föreligger ingen

dokumentation av den eventuella effektiviteten varför

endast principiella diskussioner kunnat föras om an-

vändbarheten.

VTI MEDDELANDE 145



IV

I rapporten betonas att det existerande undersöknings-

materialet ofta är av tveksamt vetenskapligt Värde och

att det är svårt att skilja ut effekter av olika åt-

gärder. Det är vidare omöjligt att göra jämförelser av

effektiviteten i olika hjälpmedelssystem genom att

undersökningarna endast redovisar effektiviteten hos

enskilda hjälpmedel.

Beträffande kostnadernaför hjälpmedel föreligger

ytterst knapphändiga data. Endast få av hjälpmedlen

finns representerade på den sVenska marknaden och pri-

serna är baserade på en mycket liten försäljningsvolym

varför det är mycket svårt att sia om kommande pris-

nivåer. Amerikanska bedömningar av det investeringSut-

rymme som skulle kunna stå till buds för den enskilde

bilägaren sträcker sig från en kostnad som går att

tjäna in på ett års bränslebesparingar till motsvarande

tre år.

I kostnadsavSnittet presenteras också några grova be-

räkningar av vilka totala bränslebesparingar för den

svenska fordonsparken som vore möjliga med vissa effek-

tivitetsnivåer på hjälpmedlen.

Såväl positiva som negativa trafiksäkerhetseffekter

kan bli resultatet av användningen av olika hjälpmedel

att spara bränsle - negativa genom de uppmärksamhets-

krav som ställs på föraren och genom eventuella konflik-

ter mellan olika typer av körsätt under en övergångs-

tid - positiva genomatt grunddragen i det bränsleeko-

nomiska körsättet väl sammanfaller med ett "mjukt" och

säkert körsätt.

-I ett avsnitt cm tänkbara förbättringar av de existe-

rande hjälpmedlen diskuteras framför allt hur man skulle

kunna mildra uppmärksamhetskraven. Detta skulle kunna

ske genom att informationen också förmedlas via hörseln.
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Förutom att man inte entydigt lyckats visa de olika

hjälpmedlens effektivitet visar den tillgängliga litte-

raturen att det saknas kunskap om en rad basfaktorer.

Det råder exempelvis delade meningar om vilka rekommen-

dationer som skall ges beträffande accelerationsnivåer.

Olika amerikanska undersökningar redovisar diametralt

skilda uppfattningar i denna fråga.

Det är vidare oklart vilka resultat som är möjliga att

tillämpa på svenska förhållanden eftersom det övervä-

gande flertalet av alla undersökningar avser amerikanska

förhållanden. Dessa amerikanska trafikförhållanden

skiljer sig avsevärt från svenska bl a genom bilparkens

sammansättning, de fordon som använts i olika försök,

trafiktäthet m m. Vidare kan man räkna med stora skill-

nader i frågan om den motivation, att verkligen söka

minska bränsleförbrukningen, som förarna upplever.

Det påpekas visserligen ofta att uppmärksamhetskraven,

från de hjälpmedel, som presenterar visuell information,

är stora, men det finns inga systematiska undersökningar

av hur mycket uppmärksamhet som krävs för att uppnå de

eftersträvade bränslebesparingarna.

De enda slutsatser som är möjliga att dra ur det till-

gängliga undersökningsmaterialet är att bränslebespa-

ringar är möjliga om föraren kan få information, ut-

bildning och/eller hjälpmedel. Det är dock inte möj-

ligt att avgöra vilken typ av insats som har största

sparpotentialen.

Rapporten rekommenderar slutligen att man för svenska

förhållanden undersöker vad som egentligen karaktärise-

rar ett bränsleekonomiskt körsätt och hur man optimerar

körsättet för att maximera bränsleekonomi samtidigt

som man minimerar tidsförlust. Vidare bör man under-

söka de säkerhetsmässiga konsekvenserna av körning med

hjälpmedel att spara bränsle. Man bör också studera hur
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eventuella

står också

kan uppnås

kan uppnås

VI

spareffekter förändras över tid. Det åter-

att undersöka vilka extra spareffekter som

genom varje enskild åtgärd utöver vad som

genom exempelvis skriftlig information.

I detta sammanhang rekommenderas också ett särskilt

studium av möjligheterna att lära sig ett bränsleekono-

miskt körsätt genom övning i specialutruStade fordon.
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A survey of needs for and effects of various kinds of
driver aid devices for better fuel economy

by Hans Laurell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The report discusses the basis for driver aid devices

as information systems within the driver - vehicle

system. It also contains a survey of existing devices

and any proof of their effectiveness or lack of such,

in helping the driver to drive in a more fuel efficient

way. There is some doubt regarding the degree to which

safe conclusions can be made from the various studies

especially conclusions as to the relative efficiency

and possible generalizations to the swedish sCene.

The various devices put extra demands on the driver.

These demands and their possible effects on driving

safety are also discussed. The report concludes that

there is a considerable potential for savings inherent

to driver aid devices but that many questions remain

to be answered before any ranking can be made among

various devices or information activities.

Thus it is proposed that the following problems

be further studied.

1. What characterizes fuel efficient driving?

2. Which is the optimal combination of information,
training and instrumentation?

3. How long will changes in driving behaviour last?

4. How to avoid any negative effects of instrumentation
on safety?

5- How is the necessary motivation dependent upon
whether the driver is driving his own vehicle or an

official one?

6. Are the same measures applicable in rural as well as

in city driving?

7. Is it possible to learn fuel efficient driving behaviour

in an instrumented vehicle and to maintain this beha-

viour in your own car?
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A survey of needs for and effects of various kinds of
driver aid devices for better fuel economy

by Hans Laurell
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack A _
8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Initially the report states that driver behaviour has

the potential for influencing fuel consumption to an

appreciable extent. Whilst driving, fuel consumption is

affected by e.g. accelerations, decelerations, speed,

route and also by the use of energy-consuming add-ons.

Various kinds of driver aids could provide the driver

with information to facilitate fule efficient driving

behaviour in accordance with tips and recommendations

issued by various organizations.

It is also pointed out that driver aids might influence

the driver's choice of when to use his vehicle if he

can be made aware of the costs for a short trip.

A definite prerequisite for bringing about changes in

driver behaviour is motivation to reduce fuel consump-

tion. It can be assumed the foremost incentive for fuel

efficient driving is represented by the costs for fuel.

Driver aids, available today, provide little direct

' motivation. Some studies have shown that motivation can

be sufficient for certain reductions of fuel consump-

tion without driver aids.

Devoid of special driver aids, the driver has to rely

on the ordinary fuel gauge, which only tells the driver

when time has come for a refull. The driver can also

calculate the fuel consumption by following-up amount

refueled in relation to distance driven.
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The need for more direct feed-back to the driver as to

how his own driving behaviour affects fuel consumption,

is emphasized in the report. The information, to be

presented to the driver should also be readily under-

standable and directly related to the desired effect.

There are many kinds of driver aids and they are pre-

sented under headlines pertaining to the aspeCt of dri-

ving that they can be assumed to provide information

about and influence - acceleration, deceleration, speed,

choice of route and follow-up.

Different kinds of aids put different kinds of demands

on the driver concerning knowledge how to use the in-

formation, concerning the ability of the driver to pick

up the information and also concerning the kinds of

action required.

The most common requirement involves visuel scanning

of gages. All vacuum instruments require that the dri-

ver has some knowledge as to the relations between

engine load and engine RPM. All of the extra demands

can be assumed to decline as the driver aquires skill

in using the aids.

Driver aids to save fuel have been in existence for many

years but have never reached common acceptance. Several

reasons for this have been alleged. The fffectiveness

of driver aids has not been satisfactorily demonstrated.

In some cases technical safety reasons have been given.

Automobile manufacturers also calim that here has never

been a public demendfor these devices. Again, this

could be due to lack of marketing effort.

The main part of the report deals with the effectiveness

of the various kinds of driver aid devices.
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Some studies show savings of 15% as a result of infor-

mation and training. Training programs involving vehicles

equipped withdriver aid devices have reached 22% better

fuel economy than before the initiation of the program.

An american study using more than 400 drivers resulted

in 4.5% reduction of fuel consumption with the use of

manifold vacuum gages and training. The participating

drivers drove company cars, a fact which might have

influenced the savings negatively.

VTI has carried out a study in which the 4 participating

drivers brought down the fuel consumption by some 7%

without any aids.

Instruction and gages reduced fuel consumption by

another 7%.

Various types of manifold vaCuum gages have been tested

in minor studies and the results have indicated every-

thing from increased fuel consumption to reductions by

some 25%.

As for miles-per-gallon-instruments, a three-month

test period has revealed a non-significant trend towards

a certain reduction of fuel consumption.

One minor study demonstrated 5% savings with the use of

accelerometers. A device, that increases the pressure

required to depress the accelerator pedal when the auto-

mibile approaches an Operating region of poor fuel

economy, produces 20% better fuel economy according to

the manufacturer. Independent testing, however, has

demonstrated up to 25% increased fuel consumption.

For some of the driver aid devices there is no documen-

'tation of the potential effectiveness and consequently

only principal discussions on the potential usefulness

of these devices have been feasible.
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It is emphasized that the existing evidence of efficienQI

or lack of effic1ency of driver aid devices often is

of dubious scientific value and that it is very diffi-

Cult to distinguish between effects of different

actions or devices. Furthermore, it is impossible to

make comparisons as to the effectiveness of different

driver aid systems since the devices or actions have

been studied singly.

Extremely meager information is available concerning

the costs for various driver aid devices. Only a few

are available on the Swedish market and the prices are

based on a small sales-volume, which makes it very hard

to predict future prices.

American evaluations of cost/savings cOnsiderations

range from 1 yr. to recover the costs to 3 yrs. in

order to be acceptable to the automobile owner. Rough

estimations of national savings resulting from different

levels of driver aid efficiency are also presented.

Positive as well as negative effects on traffic safety

may be the outcome of common use of driver aid devides

- negative, because of visual scanning requirements

and because of potential conflicts between different

kinds of driving behavior during a transition period

- positive in that, basically, driving behavior for

good fuel economy is in good accordance with defensive

and safe driving.

A section about possible improvements of existing

devices, primarily deals with potential reductions of

the visual scanning requirements, This might be

achieved by auditory information transmission.

Apart from the fact that the efficiency of the various

kinds of driver aid devices has not been unambiguously

demonstrated, the existing documentation indicates a
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lack of knowledge in some basic areas. Thus, there are

disagreements as to what should be recommended as far

as acceleration rate goes. Different American studies

give Opposite results and Opinions regarding this

matter.

Uncertainties also exist as to what results would be

possible to apply on Swedish traffic since the majOrity

of studies relate to.American conditions. These

American traffic conditions differ considerably from

Swedish conditiOns e.g. in vehicle size, kinds of

Vehicles used in the various studies, traffic density

etc.

It is also likely that there are great differences

regarding driver motivation to reduce fuel consumption;

It is often pointed out that the attentional demands

from driver aid devices, presenting visual information,

are heavy, but no systematic investigations have been

made into how much attention that is necessary for

achieving the desired fuel savings;

The existing documentation provides the basis for only

one conclusion, namely that fuel savings are feasible

if the driver is provided with information, training

and/or driver aid devices. However, it is impossible

to determine what kind of effort gives the best.

potential for savings.

For Swedish conditions it is finally recommended that

investigations into those aspects of driving that

characterize the fuel efficient way of driving, be

made, and also how driving behavior is optimized to

maximize fuel economy and minimize losses'in driving

time. Further, any safety related consequences of

driving with driver aid devices should be studied. It

is also necessary to study possible changes over time
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of savings efficiency and effects on safety. Remaining

to be studied are also the net gains which are added

by each device on tOp of what can be achieved with e.g.

written pamphlets.

It is also recommended that the possibilities of

learning the fuel efficient way of driving through

driving lessons in an instrumented automobile be

studied.
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INLEDNING

I de allmänna strävandena att reducera energiförbruk-

ningen i Sverige ingår också att inom transportväsendet

göra väsentliga besparingar. Energikommissionen anger

sålunda en 10%-ig besparing som mål fram till år 1990

relativt den prognosticerade utvecklingen.

Besparingar kan åstadkommas på flera olika sätt bl a

genom att onödigt resande undviks, genom att flera re-

senärer samsas om ett fordon, genom ett adekvat fordons-

Dunderhåll, genom ett ekonomiskt körsätt. På sikt kan

'också bränsleförbrukningen reduceras genom tekniska

förändringar av fordonen.

Teknikerna antyder att utvecklingsarbetet kommer att

leda till betydligt bränslesnålare fordon.i framtiden.

Behovet av att förbättra bränsleekonomin i den existe-

rande bilparken är dock särskilt påtagligt mot bakgrund

av det faktum att det i Sverige tar åtminstone 15 år

innan en ny teknisk åtgärd slår igenom på halva fordons-

parken.

Samtliga biltillverkare anstränger sig för närvarande

till det yttersta för att utveckla sina bilar därhän

att de kan uppfylla de tämligen hårda bränsleförbruk-

ningskrav som träder i kraft i USA 1985. Detta utveck-

lingsarbete är dock helt inriktat på tekniska föränd-

ringar av fordonet i nyproduktion och får därigenom inte

genomslagskraft förrän framåt år 2000. Fram till denna

tidpunkt får vi alltså förlita oss på andra åtgärder.

En sådan åtgärd utgörs av ett förändrat körbeteende.

Föraren är en integrerad del av bilens kontrollsystem.

Vid sidan av styrkontrollen skall föraren också stå för

avkänning och kontroll-logiken och impulserna.till gas-

och bromspedaler dvs han kontrollerar acceleration,

hastighet, retardation och stopp, dvs de faktorer som

främst anses påverka bensinförbrukningen.
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Även om stora tekniska landvinningar görs är föränd-

ringar i förarbeteende eftersträvansvärda eftersom de

vinster som därigenom går att göra torde gå att addera

till de vinster som kan uppnås genom tekniska föränd-

ringar.

Hjälpmedel med syfte att underlätta för föraren att

köra bränsleekonomiskt har mycket länge funnits men

aldrig fått någon större spridning.

I tider då drivmedelspriserna stiger kraftigt och då

prognoserna pekar mot kommande bristsituationer aktua-

liseras olika sätt att spara och nya produkter dyker

upp på marknaden.

I denna kartläggning som bekostats av Transportforsk-

ningsdelegationen redovisas de ansträngningar som

gjorts att belysa såväl effektivitet som andra aspekter

på användningen av dylika hjälpmedel.
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RAPPORTSTRUKTUR

Figur 1 syftar till att ge en bild av hur några av de

faktorer, som påverkar bränsleförbrukningen hos motor-

fordon, samverkar.

Några huvudvariabler då det gäller bränsleförbrukningen

utgörs av fordonets utformning cch utrustning. DesSa

rent tekniska aspekter kommer fortsättningsvis inte att

behandlas i rapporten.

I stället läggs tyngdpunkten på samspelet mellan fordo-

net och föraren och på de anordningar som förmedlar

information till föraren från fordonet om beteenden och

varierande förhållanden som påverkar bränsleförbruknin-

gen.

Rapporten inleds med ett block som behandlar föraren -

hur föraren i princip kan påverka bränsleförbrukningen

genom sitt körsätt och genom sitt val av körtillfällen.

Vidare ingår i detta block de allmänna rekommendationer

om ekonomiskt körsätt som förmedlas av skilda organisa-

tioner.

I ett följande avsnitt om motivationens betydelse dis-

kuteras förutsättningarna för att föraren skall till-

lämpa dessa råd och för att hjälpmedlen skall kunna ha

en effekt.

Detta följs av en diskussion om hur man på bästa sätt

skall kunna hjälpa föraren, om han verkligen vill för-

söka köra ekonomiskt - vad behöver han? Sedan presente-

ras de hjälpmedel som idag står till buds - olika före-

kommande utrustningar, kategoriserade efter den aspekt

av körningen som de antas kunna påverka.
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De olika typerna av hjälpmedel ställer varierande krav

på föraren i form av uppmärksamhet, förkunskaper e dyl.

Detta behandlas i ett särskilt avsnitt.

Som avslutning på detta block diskuteras kortfattat någ-

ra av de tänkbara och anförda orsakerna till att nämnda

hjälpmedel ännu inte kommit till allmän användning

trots att de funnits mycket läge.

Rapportens huvudvikt ligger i det block som behandlar

olika aspekter av de tillgängliga hjälpmedlen. Det

-mest omfattande avsnittet presenterar den nuvarande

kunskapen om de olika hjälpmedlens effektivitet eller

bristande effektivitet via en genomgång av de undersök-

ningar som hittills gjorts. I detta avsnitt ingår för-

utom olika varianter av instrumentutrustning även olika

typer av information och träning och kombinationer av

sådana insatser och instrument.

Ett avsnitt behandlar också de svårigheter att göra

jämförelser mellan olika hjälpmedel och att dra säkra

slutsatser, bl a beroende på brister i den undersök-

ningsmetodik som använts vid respektive studie.

Vidare behandlas kostnader, säkerhetsaspekter och even-

tuellt möjliga förbättringar av hjälpmedlen.

Därefter redovisasde områden inom vilka problem och

frågetecken ännu kvarstår och kring vilka det fortfa-

rande råder oenighet. Här ingår också en diskussion om

i vilken mån de nuvarande kunskaperna är tillämpliga

på svenska förhållanden.

Rapporten avslutas med slutsatser och rekommendationer.
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VAD KAN FÖRAREN PÅVERKA?

Bränsleförbrukningen påverkas av sådana faktorer som

fordonets vikt, utrustning och kondition - man kan

alltså välja ett ekonomiskt fordon, utrusta det för

ekonomisk körning och underhålla det - men också starkt

av det sätt på vilket fordonet framförs. Valet av till-

fällen då fordonet skall användas och körväg inVerkar

givetvis.

Föraren kan alltså för att spara bränsle: avstå från

'resan, välja annat färdmedel, välja ett mindre fordon,

samåka, underhålla fordonet, utrusta fordonet och köra

ekonomiskt. Det nämns ofta siffror som antyder att det

inte är ovanligt med skillnader i bensinförbrukning på

30-50% mellan olika förare av samma fordon.

Hjälpmedel finns framför allt när det gäller att göra

själva framförandet så bränsleekonomiskt som möjligt

men också som kan hjälpa föraren att se vad det kostar

att göra en onödig körning eller jämföra bränslekostna-

derna vid alternativa vägval.

I körning av landsvägstyp med relativt hög hastighet,

liten inverkan av annan trafik och relativt jämn fart

kan föraren påverka bränsleekonomin bl a genom att '

välja den mest ekonomiska hastigheten.

Han kan också söka minimera hastighetsvariationerna

utom i motlut då han i stället bör låta hastigheten

sjunka.

Såväl hastigheten i sig som dess variationer påverkar

sålunda bränsleekonomin. De flesta bilar uppnår den

bästa ekonomin i intervallet 50-60 km/h. (Huebner and

Gasser 1973). Lägre hastighet ger sämre ekonomi på

grund av att motorn arbetar under ofördelaktiga för-

hållanden. Högre hastigheter ger dålig ekonomi främst

VTI MEDDELANDE 145



\
J

genom det större luftmotstånd som skapas. Hastighete-

variationerna skapar dålig bränsleekonomi genom den

extra kraft som behövs för att övervinna tröghetsmomen-

ten.

Eftersom man i landsvägskörning under längre sträckor

kör med relativt konstant fart kan föraren inte påverka

bensinförbrukningen annat än genom att välja en något

lägre konstantfart, genom att undvika rörelser med gas-

pedalen och genom att låta hastigheten sjunka i motlut.

AKorta resor och stadstrafik ger hög bensinförbrukning

dels genom att motorn under korta körpass inte hinner

upp icmnjjmü_arbetstemperatur dels genom relativt

större andel tomgångskörning och dels genom upprepade

hastighetsändringar och stopp.

I detta sammanhang är det intressant att notera att

man funnit att ca 80% av alla resor med bil är kortare

än 20 km och att 70% är kortare än 12 km. Utanför våra

storstadsområden och städer med mer än 30 000 invånare

är hela 46% av inköpsresorna kortare än 2 km. (Brodin

och Roosmark 1976).

När man samtidigt vet'att ett motorfordon inte uppnår

sin maximala bränsleekonomi förrän det har kört 15-20

miles (Scheffer and Niepoth 1965) på grund av de för-

luster som uppkommer i uppvärmningsfasen, inser man

lätt att mycket energi förspills i onödan och att bil-

föraren borde kunna göras medveten om detta genom olika

typer av hjälpmedel.

I blandad körning eller i stadstrafik beror bränsle-

ekonomin på antalet start och stopp, accelerationsá

och decelerationsnivåer, tomgångskörning, kallstarter

m m. Föraren har viss möjlighet att utöva kontroll över

dessa faktorer även om trafikreglering och omgivande

trafik begränsar denna kontrollmöjlighet.
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Sammanfattningsvis kan föraren, under körning, sålunda

påverka bränsleförbrukningen genom:

- kontroll av fordonets acceleration

- kontroll av fordoents retardation

- kontroll av fordonets hastighet

- vägval

- att undvika användning av energiförbrukande extra-

utrustning som luftkonditionering.
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ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM EKONOMISKT KÖRSÄTT

De allra flesta motororganisationerna, ett antal bensin-

bolag, enskilda företag eller myndigheter förser mer

eller mindre kontinuerligt bilisterna med råd om hur man

skall köra för att spara bränsle.

Av naturliga skäl äröverlappningen mycket stor mellan

spartipsen_från de olika källorna - det existerar enbart

ett visst antal möjliga och praktiskt genomförbara åt-

gärder.

i Nedan ges exempel på åtgärder som är direkt relaterade

till körsätt.

- undvik lång uppvärmning på tomgång

- accelerera försiktigt och kör långsamt innan motorn_

blivit varm

- undvik onödig tomgångskörning

- undvik att varva upp motorn före avstängning

- anpassa hastigheten så att stOpp kan undvikas

- släpp gasen tidigt och bromsa mjukt inför stopp

- kör med så konstant gaspådrag som möjligt

- gör mjuka accelerationer såvida inte en hårdare acce-

leration kan göra att ett stOpp kan undvikas

- bromsa mjukt

- kör med måttlig hastighet

- bygg upp överskottsfart inför motlut så att extra

gaspådrag i motlutet inte blir nödvändigt

- sök inte kompensera sjunkande hastighet i motlut med

ökat gaspådrag

- se till att handbromsen lossas helt

- använd ett minimum av extra elförbrukare

- minimera chokeanvändningen

- kör på hög växel så snart som möjligt

- undvik onödiga nedväxlingar
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I så gott som samtliga fall kan föraren Via hjälpmedel

få information som direkt eller indirekt anger Vilken

betydelse den vidtagna åtgärden har för bränsleförbruk-

ningen.
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MOTIVATIONENS BETYDELSE

En absolut förutsättning för att några bränslebesparingar

skall kunna göras genom förändrat körsätt är att föraren

själv är villig att förändra sittbeteende. Det hjälper

sålunda inte att installera aldrig så sofistikerad in-

strumentering i fordonet om inte föraren är beredd att

dra nytta av hjälpen.

Jämförelser av den relativa effektiviteten hos olika

hjälpmedel kan därför också endast göras med den förut-

sättningen att föraren i samtliga fall haft samma moti-

vation att'köra ekonomiskt.

Den normala instrumentutrustningen i fordonen är natur-

ligt motiverande eftersom man inte vill drabbas av ben-

sinstOpp, överhettad motor, oljebrist eller böter för

hastighetsöverträdelser.

Hjälpmedlen att spara bensin ger inte på samma sätt

relativt stora kortsiktiga vinster och kräver kanske

därför en högre motivationsnivå.

Instrumentet skall dessutom påverka och ändra ett be-

teende som i många fall etablerats mycket fast genom den

förstärkning. föraren fått av att körsättet hittills

fungerat på ett för föraren tillfredsställande sätt. Man

kan alltså förvänta sig att det kommer att krävas stark

motivation för att få normalbilisten att göra mera

omfattande ändringar av sitt körbeteende.

I ett mycket kortsiktigt perspektiv är det förmodligen

tämligen enkelt att skapa beteendeförändringar men att

åstadkomma sådana av mera bestående natur ställer sär-

skilt höga krav på motivation.

Som framgår av figur 1 kan man i varierande grad påverka

förarens motivation att spara bränsle med administrativa
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åtgärder som ransonering eller prisjusteringar. Denna

typ av åtgärder behandlas dock icke i denna rapport.

Endast undantagsvis har effekterna av olika hjälpmedels-

insatser undersökts över en längre period. I flertalet

fall har man studerat olika hjälpmedels bränslesparpoten-

tial under endast några få kilometers körning.

Ett sådant förfaringssätt kan endast ge en bild av hur

stor hjälp föraren maximalt kan få av ett visst instru-

ment - inte hur väl instrumentet bidrar till att på-

minna och motivera föraren till ett mera ekonomiskt kör-

sätt.

Att tillräckligt välmotiverade förare kan spara bränsle

utan tillgång till vare sig instruktion eller andra

former av hjälpmedel framgår i några undersökningar.

Everall registrerade en minskad bensinförbrukning med

12,9% jämfört med normal körning, när förarna fick in-

struktion om att köra så att de sparade bensin (Everall

1968). Liknande resultat fann Evans genom att dels ge

instruktion om att minimera bensinförbrukningen vilket

resulterade i ca 10% reduktion, dels instruktion om att

köra som "en hypotetisk mycket försiktig förare skulle

köra", vilket i sin tur reducerade förbrukningen med

ca 6% (Evans 1978). Dessa erfarenheter stämmer också väl

överens med vad somframkom i en mindre studie vid VTI.

Enbart instruktion att köra så ekonomiskt som möjligt

resulterade i 8% lägre bränsleförbrukning än vid normal

körning (Odsell och Laurell 1978).

Motivationen torde i dessa fall ha utgjorts av det

faktum att man:

a. fick möjlighet att mäta hur mycket man egentligen

själv kan spara

b. deltog som försöksperson i ett experiment
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c. visste sig vara observerad under körningen

d. möjligen kunde jämföras med andra försökspersoner

Med hjälp av träningsprogram har man bl a inom Douglas

Aircraft Co lyckats få de anställda förarna att reducera

bränsleförbrukningen i företagets fordonspark med ca

22%. Man har dock funnit det nödvändigt att kombinera det

tämligen omfattande träningsprogrammet med olika typer

av färdskrivare för att kunna följa upp enskilda förares

körsätt. Blotta förekomsten av kontrollmöjligheten moti-

verade sålunda förarna att bibehålla ett energisnålt

körsätt.

Drivmedelskostnaderna och eventuellt också i någon mån

fordonsslitage kan förmodas vara den främsta drivfjädern

till ett ekonomiskt körsätt i dag för privatbilisten.

Helt andra motivationsfaktorer är antagligen nödvändiga

för att förmå yrkesförare att köra bränsleekonomiskt.

Detsamma torde också gälla för förare som kör tjänste-

fordon. Gemensamt för dessa kategorier är att de oftast

inte får någon som helst feed-back beträffande energiför-

brukning eller fordonskostnader. Från privatekonomisk

utgångspunkt kan de sålunda i allmänhet bortse från hur

fordonet hanteras.

Att en så radikal åtgärd som ransonering påverkar benä-

genheten att söka spara bränsle belyses av de föränd-

ringar man kunde notera i samband med den ransonerings-

period som förekom i Sverige 1974. Samåkningen ökade,

det kollektiva resandet ökade, hastigheterna blev lägre,

man körde mjukare osv. Däremot tycker man sig inte ha

kunnat notera några motsvarande förändringar i samband

med större prishöjningar på drivmedel.

Att den akuta krisen har betydelse för motivationen

framgår också av Fords försäljningssiffror avseende en

vacuumeter som tillbehör. I omedelbar anslutning till

oljekrisenml974 såldes 20 000 exemplar; året efter såldes
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endast 1 000 enheter och under 1976 inte mer än ett

hundratal (Huntley and Leavitt 1976). Dock fann man

också, mitt under den akuta krisen, att när man från

department of energy gick ut med en inbjudan till samt-

liga 50 000 invånare i en stad att en kväll få under-

visning om bränslebesparande åtgärder så ställde endast

6 personer upp (Eberhard 1978).

Beträffande olika typer av hjälpmedels möjligheter att

motivera föraren att ändra sitt körsätt i riktning mot

bättre ekonomi bör man skilja på anordningar som är

instruktiva och sådana som är motiverande. En vacuum-

meter kan sägas utgöra exempel på ett instruktivt

instrument. Det ger information om Vilken åtgärd som

måste vidtas men inte varför.

En summerande flödesmätare, somdessutom kan vara

kalibrerad så att den uttrycker förbrukningen i kronor

och ören, utgör ett bra exempel på en anordning med

rent motivationell verkan. Föraren tvingas inse vad

resan kostar i enbart bränslekostnader men han får

ingen information om hur han kan ändra på kostnaderna

annat än genom att avstå från att använda fordonet.

En kombination av instruktion och motivation förefaller

då vara önskvärd. Presentation i form av liter per mil

kan möjligen vara en kombination som ger både instruk-

tioncxü1motivation förutsatt att föraren översätter

informationen till kostnader.
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VILKEN TYP AV HJÄLP BEHÖVS?

Det principiella funktionssättet hos hjälpmedel av

olika slag med syfte att förbättra bränsleekonomin,

är att förse fordonsföraren med information som möjlig-

gör och underlättar för honom att köra mera ekonomiskt.

Bakom detta ligger antagandet att förarbeteendet har

en påtaglig inverkan på bränsleförbrukningen och att

körsättet kan förbättras,

Det enda sättet att, utan tillgång till hjälpmedel,

kontrollera bränsleförbrukningen är att föra körjournal

och vid tankning kontrollera åtgången. Den information

som kan erhållas på detta sätt är dock mest användbar

när det gäller att upptäcka gradvisa förändringar i

fordonets kondition eller effekter av tekniska åtgär-

der på fordonet. Även i dessa fall torde det dock vara

svårt att upptäcka annat än mycket stora förändringar.

Metoden ger ingen möjlighet eller i varje fall mycket

små möjligheter att kontrollera effekterna av förändrat

körsätt utom i speciella fall. Ett sådant skulle kunna

vara en konsekvent nedskärning av hastigheten i lands-

vägskörning eller andra konsekventa beteendeföränd-

ringar i samband med pendelresor.

De allmängiltiga principerna om feed-back eller åter-

koppling mellan beteende och dess effekter är rimligt-

vis verksamma också när det gäller möjligheterna att

få fordonsförare att köra mera bränsleekonomiskt. All

psykologisk erfarenhet talar sålunda för att hjälp-

medel som ger föraren information om hur hans eget

körbeteende påverkar bensinförbrukningen borde kunna

vara effektiva. Effektiviteten är enligt dessa åter-

kopplingsprinciper beroende av hur omedelbar informa-

tionen är respektive hur direkt den kan avspegla rela-

tionen mellan körsätt och bensinförbrukning.
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I dagens moderna bilar försvinner allt mer av den natur-

liga feed-back som utgörs av buller och vibrationer

som annars upplyser föraren om att han anstränger mo-

torn, kör med för högt varvtal eller håller onödigt

hög hastighet. Moderna bilar förses också med starka

och accelerationssnabba motorer som kan fresta föraren

att utnyttja dessa resurser på ett sätt som leder till

onödigt hög bränsleförbrukning.

Allt talar sålunda för att föraren har behov av ökad

information om fordonets bränéleförbrukning. Denna in-

formatiön kan vara mer eller mindre direkt - en vacuum-

meter ger en indirekt men omedelbar information medan

ett summerande flödesinstrument ger en direkt men för-

dröjd information om bränsleförbrukningen. Ett miles-

per-gallon eller liter-per-mil instrument kan ge en

direkt information med liten fördröjning.

Olika typer av hjälpmedel passar m a 0 olika bra för

olika situationer. Om man syftar till att spara bränsle

genom att välja en av flera alternativa vägar för pen-

delresande, är den omedelbara informationen mindre

viktig än den summerade, fördröjda. Om däremot in-

tresset främst är inriktat på accelerationsnivåer är

omedelbar information nödvändig - direkt eller indirekt.

Allmänt gäller självklartatt informationen bör vara

så lättbegriplig som möjligt. Jusvårfattligare och

mera indirekt informationen är desto större krav ställs

på insatser i form av instruktion och utbildning.

En allmän princip säger att det är lättare att tillgodo-

göra och rätta sig efter informationen ju mera direkt-

relaterad den är till den eftersträvade effekten. Det

borde således vara lättare att dra nytta av hjälpmedel

som ger föraren information direkt i termer av bensin-

förbrukning.
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Den direkta informationen har också den fördelen, om

den samtidigt är omedelbar, att föraren får hjälp att

välja åtgärd för att i den specifika situationen köra

så ekonomiskt som möjligt.

Förarhjälpmedlen med syfte att skapa ett mera ekono-

miskt körsätt skiljer sig från övriga instrument i åt-

minstone fyra avseenden: a. den förtrogenhet med instru-

mentet som förare i allmänhet kan förväntas besitta,

b. den motivationsskapande effekt som instrumentet be-

sitter, c. den frekvens med vilken instrumentet används

av föraren, och d. den önskade graden av inflytande på

körbeteendet. (Hinton et al 1976).

De vanligen förekommande instrumenten i bilar - hastig-

hetsmätare, vägmätare, oljetrycksmätare, bränslemätare

osv - är ingalunda obekanta för föraren. Han kanske

inte till fullo förstår hur de fungerar men han vet

vad informationen betyder, hur han skall tolka den

och vilka åtgärder den föranleder.

De bränslebesparande hjälpmedlen är däremot sällsynta,

vilket innebär att föraren måste instrueras om vad

instrumentet egentligen är till för och hur det skall

användas.

Av de övriga instrumenten är det endast hastighetsmäta-

ren som kräver någon mera kontinuerlig övervakning.

En kontinuerlig övervakning kan bli ansträngande om

den måste ske under lång tid men också riskabel om den

stjäl uppmärksamhet från trafiken.

Ett effektivt utnyttjande av många av de hjälpmedel

som finns innebär faktiskt en sådan kontinuerlig över-

vakning.
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De normala fordonsinstrumenten ger en naturlig moti-

vation genom de obehagliga konsekvenser som informa-

tionen kan förespegla. För hög motortemperatur eller

för lågt oljetryck kan innebära ett dyrbart motorhaveri

om problemet inte åtgärdas. Ingen förare vill väl hel-

ler drabbas av bensinstopp.

Säkerhetsöverväganden och risk för polisiära ingripan-

den gör att föraren ägnar uppmärksamhet åt hastighets-

mätaren när så behövs.

Beträffande förarhjälpmedlen att spara bränsle måste

man vanligen förlita sig på förarens intresse av att i

ett längre perspektiv göra penningbesparingar som i

det korta perspektivet kan synas små.

När det gäller graden av inflytande på körbeteendet så

kräver sparhjälpmedlen i allmänhet större förändringar

av förarbeteendet än övriga instrument möjligen med

undantag av hastighetsmätaren. Hjälpmedlen är byggda

för att påverka och förändra beteenden som kan vara

djupt rotade och också för att utgöra en påminnelse

så att återfall i gammalt beteende kan undvikas.
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OLIKA TYPER AV HJÄLPMEDEL

Som tidigare konstaterats kan föraren huvudsakligen

påverka bränsleekonomin genom: kontroll av acceleration

och retardation och genom kontroll av hastighet och

vägval. Nedan görs en förteckning och indelning av de

förekommande hjälpmedlen efter den aspekt av körningen

de antas underlätta.
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eller pyrometer

Retardationr

Accelerometer

Eêêêlgäêä

Hastighetsmätare

Förinställbara lampor

Förinställbar summer

Handgas eller mot-
svarande

Föränderligt mottryck
i gaspedal

Automatisk hastighets-
kontroll

 

x)

Mätvariabel

 

Avgastemperatur

Fordonsretardation i G

Fordonshastighet i km/h

Ditox)

)DitoX

Ingen avkänning - enbart in-
ställning

Undertryck i insugningsrör

Motor- eller fordonshastighet

också möjligt att känna av motorvarvtal

Information

 

Indikerar avgastemperaturen som
i sin tur är relaterad till
bränsleekonomin

Direkt indikering av fordons-
retardation

Fordonshastighet i km/h

Indikerar att viss förinställd
hastighet överskridits

Dito

Avlastar föraren genom att
hålla visst gaspådrag

Ju större motorbelastning desto
större mottryck

Avlastar föraren genom att
sköta farthållningen

2
1
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EXE

Avgastermometer

eller pyrometer

Vacuummeter

Bränsleflödesmätare

Miles-per-gallon och
liter-per-mil mätare

Vägval eller andra systematiska åtgärder i samband med
BPEEêPê§§_E§§QE_EêllêB_§êEEê_BEQEEêE ________________ _-
Summerande flödes-
mätare

gppföljning

Färdskrivarinstrument

Mätvariabel

 

Avgastemperatur

Undertryck i insugningsrör

Se ovan

Se ovan

Total förbrukning under Viss
sträcka eller tid

Tid, hastighet, motorvarvtal,
fordonsrörelser

 

Information

Avgastemperaturen är relaterad
till motorbelastning som i sin
tur är relaterad till hastighet
och slutligen till bränsleekonomi

Visar i alla betingelser under-
trycket uttryckt i Hg

Se ovan

Se ovan

Ger information om hur mycket
som förbrukats under Viss körning

Ger ingen information till föra-
ren under körning utan utgör en
kontrollmöjlighet

2
2
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Flera av dessa anordningar kan ju ha ett visst berätti-

gande från olika utgångspunkter. Det kan exempelvis

vara värdefullt att ha någonting som varnar när man

överskrider en viss hastighet inte bara därför att

bensinförbrukningen ökar med ökad hastighet utan också

för att hjälpa föraren att rätta sig efter de bestäm-

melser som råder.

Dock är det knappast troligt att olika typer av hastig-

hetsvarnare erbjuder någon-större besparingspotential,

för vilket ändamål de inte heller ursprungligen konstru-

erats. Man brukar oftast inte heller inkludera sådan ut-

rustning bland "äkta" hjälpmedel för sparande. En vacuum-

meter kan ha en dubbel funktion genom att den i vissa

fall kan fungera som ett bra hjälpmedel när det gäller

att diagnostisera motorproblem och orsaker till hög

bränsleförbrukning.

Bland de anordningar som räknats upp förekommer också

några som måste antas vara av tveksamt värde - åtmin-

stone för svenska trafikförhållanden. De utrustningar

som skall hålla visst motorvarvtal, gaspådrag eller

fordonshastighet, kan i allmänhet endast användas i

samband med motorvägskörning över längre sträckor och

med lite trafik. Till yttermera visso är det tveksamt

om anordningarna innebär särskilt stor hjälp för eko-

nomin eftersom, utom i fallet med konstant gaSpådrag,

exempelvis den automatiska farthållningen medför ett

7 kontinuerligt varierat gaspådrag vid varierande lut-

ningar och vindförhållanden. En sådan behandling av gas-

pedalen är förmodligen inte särskilt vanlig bland föra-

re i allmänhet. I samband med motlut kan man dessutom

förvänta sig särskilt dålig bränsleekonomi eftersom ut-

rustningen söker kompensera den sjukande farten. Detta

leder ofelbart till ökad bensinförbrukning.

Handgas- eller konstantgasalternativet förefaller så-

lunda vara den enda av dessa hastighetshjälpmedel som

skulle kunna vara effektivt men är ändock knappast

användbart i svenska trafikförhållanden.
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Förutom rena-Säkerhetsskäl, som redovisas på annan plats,

talar även andra fakta för att de olika hastighetskon-

trollerande utrustningarna knappast har ett berättigande

som bränSlebesparande hjälpmedel:a. samtliga vägar är

hastighetsbegränsade b. hastighetsmätaren är i allmän-

het så lättavläst att det knappast behövs extrautrust-

ning c. föraren har i de flesta situationer inte ett

fritt val avhastighet ens inom hastighetsbestämmelser-

nas ramar utan hanshastighet bestäms av den omgivande

trafiken.
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VILKA KRAV STÄLLER HJÄLPMEDLEN PÅ FÖRAREN?

Olika typer av hjälpmedel ställer olika krav på föraren

dels beträffande de förkunskaper han måste besitta för

att kunna utnyttja och omsätta informationen,dels beträf-

fande hans möjligheter och förmåga att inhämta informa-

tionen,dels också beträffande de åtgärder som krävs av

föraren i korrigerande syfte.

Bland hjälpmedlen ryms allt från de anordningar som er-

sätter vissa förarfunktioner till sådana som lämnar en

information som har ett mycket komplext samband med

bränsleekonomin;

De allra flesta anordningarna kräver någon formav vi-

suell övervakning. Graden av övervakning kan vara svår

att kvantifiera. Den varierar förmodligen från förare

till förare som funktion av perifer synskärpa, motiva-

tion, vana m m.

Vissa system kräver Viss form av förplanering, förin-

ställning, senare avläsning och nollställning.

.Hjälpmedel som ger information om undertrycket i insug-

ningsröret kräver åtminstone att föraren känner till

att stort undertryck inte föranleder någon åtgärd men

att lågt undertryck betyder dålig bränsleekonomi och bör

åtföljas av minskat gaspådrag.

Vill föraren utnyttja instrumentet effektivt måste han

dessutom känna till hur undertrycket påverkas av motor-

belastning och varvtal och de konsekvenser detta får

bl a i samband med uppväxlingar. Utan denna kunskap

kan hjälpmedlet förleda till oekonomisk körning.

I de system som bygger enbart på varningslampor vid för

lågt undertryck krävs dock inte denna kunskap. Å andra

sidan får föraren också mindre information.
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På samma sätt kan föraren få en vilseledande information

genom gaspedalen av det system som ger varierat mottryck

mot gaspådrag. Undertrycket stiger med ökande varvtal

på de lägre Växlarna. Om föraren följer de råd hjälpmed-

len sålunda ger kan han förledas att "varva ur" genom de

olika växlarna och på så vis få försämrad bränsleekonomi.

I övrigt har detta system den stora fördelen att inte

kräva mer av föraren än att han skall känna till varför

mottrycket varierar, och att systemet inte hindrar honom

att trycka pedalen i botten om han verkligen behöver

det i en kritisk situation. Föraren behöver alltså inte

iaktta ett instrument.

Beträffande de olika hastighetskontrollerande systemen

'så kräver dessa i och för sig endast att föraren känner

till vilka hastighetsintervall som är mest ekonomiska och

hur han skall ställa in dessa hastigheter. Föraren be-

höver egentligen endast känna sin egen önskade maxhas-

tighet oberoende av om den är föranledd av hastighets-

begränsningar, bränsleekonomi eller annat.

För att på ett riktigt sätt kunna utnyttja flödesmätare

av olika slag krävs framför allt mycket uppmärksamhet.

Vad gäller de rena flödesmätarna kräverdessa också en

viss kännedom om förhållandet mellan hastighet och

bränsleförbrukning. Den summerande flödesmätaren behöver

endast nollställas före färd och avläsas vid resans

slut.

Accelerometerhjälpmedel kräver också en hel del uppmärk-

samhet för att kunna utnyttjas effektivt. Detta krav

är dock inte så stort i de fall en lampa tänds Vid för

hög accelerations- eller retardationsnivå. I övrigt

behöver föraren känna till något om vilka accelerations-

grader som är acceptabla.

Kunskap och uppmärksamhet krävs också för ett effektivt
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utnyttjande av avgastemperatur som indikator på bränsle-

ekonomi. Relationerna mellan avgastemperatur, motorbe-

lastning, haStighet och bränsleekonomi är så komplice-

rade att kunskapskraven är tämligen stora.

I princip kan man anta att kraven kommer att minska ju

längre tid föraren haft tillgång till respektive hjälp-

medel, dels genom att han får ökad förtrogenhet med

hjälpmedlet som sådant dels genom att han lär sig det

ekonomiska körsättet.
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SKÄL VARFÖR MAN INTE REDAN INFÖRT HJÄLPMEDEL

Hjälpmedel att sänka bränsleförbrukningen har funnits

i tiotals år men trots detta har de aldrig kommit i

allmänt bruk. De stora bilproducenterna har säkert rätt

när de påstår att det aldrig funnits någon bred efter-

frågan - inte ens under den mest akuta oljekrisen 1973 -

- 74. Som tidigare nämnts sålde Ford, under 1974, inte

mer än 20 000 enheter av sin vakuummeter "Fuel Sentry"

(Huntley and Leavitt 1976).

Ett skäl till att det inte funnits någon bred efterfrå-

gan kan ha varit att marknadsföringen av hjälpmedlen

varit svag - att få har känt till de olika hjälpmedlens

existens.

Det främsta skälet till att hjälpmedlen inte fått en

vidare spridning torde dock vara att ingen visat deras

effektivitet på ett tillräckligt övertygande sätt. De

enda ansträngningar som förekommit har dessutom skett

i USA där förarpopulationen haft en mycket dålig moti-

vation att söka reducera bränsleförbrukningen och där-

med inte velat kostapå extra tillbehör av tveksamt vär-

de.

Amerikanska och japanska bilproducenter har dock försett

vissa av sina modeller med framför allt vacuummetrar men

det förefaller som om man helt underlåtit att undersöka

hur detta mottagits av bilköparna.

Ett helt annat skäl anförs av General Motors som.hävdar

att man av säkerhetsskäl inte vill göra ingrepp i bränsle-

systemet och skapa ytterligare möjligheter till brott

och läckage. Mot detta kan anmärkas att det troligen vore

möjligt att tillgodose säkerhetskraven om ett flödes-

mätningssystem integrerades i fordonets bränslesystem
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redan i produktionen. Uttalandet avser dessutom endast

flödesmätare och tar inte ställning till övriga tänk-

bara hjälpmedel.
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HUR-EFFEKTIVA ÄR DE OLIKA HJÄLPMEDLEN?

Effektiviteten hos de olika anordningarna är naturligt-

vis helt beroende av föraren, hans normala körmönster,

hans vägval och hans motivation att verkligen utnyttja

de möjligheter som ges honom.

Noggrant kontrollerade undersökningar krävs för att man

skall kunna avgöra hur stora besparingar som är möjliga

med hjälp av olika system. Detta krävs också för att

man skall kunna uppskatta de kostnader som kan vara för-

enade med tillämpningen av ett visst system. Vissa sys-

tem kan kräva kostnader inte enbart för inköp av utrust-

ningen utan även för utbildningsinsatser.

Idag finns egentligen inga undersökningar som uppfyller

vedertagna vetenskapliga krav. Här skall dock presen-

teras några av de ansträngningar som gjorts för att ut-

värdera olikatyper av hjälpmedel.

Testdata föreligger framför allt beträffande vacuum-

metrar, miles-per-gallon-mätare och system för föränder-

ligt mottryck i gaspedalen. I några undersökningar har

man dessutom sökt utvärdera effekterna av information

och träning. I ytterligare några har information och

träning använts i kombination med instrument på ett så-

dant sätt att de specifika effekterna av det ena eller

andra inte kan urskiljas.

Information, träning

Shell Oil Company lät 23 förare köra i tre betingelser:

1. med feljusterad bil, 2. med ekonomtrimmad bil plus

radialdäck och 3. med instruktion i ekonomisk körning

och medföljande lärare. Skillnaden mellan betingelserna

1 och 2 blev 14.9%. Instruktionen förbättrade sedan eko-

nomin med ytterligare 8.9% (Schmitz, 1975).
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Mobils "Economy Driving Program" visade att en grupp

bilister kunde spara ca 15% genom att studera en kort-

fattad skriven instruktion i ekonomisk bilkörning.

I en mycket summarisk demonstration lät DOT och NHTSA

20 förare köra en 15 km_sträcka - 10 av förarna utan

speciell träning och 10 med en timmes träning i ekono-

misk körning. Träningen resulterade i 10% bättre bränsle-

ekonomi (Hinton et al, 1976).

Information, träning plus instrument

Douglas Aircraft Company har ett omfattande program för

sina anställda förare med syfte att minska bensinförbruk-

ningen i företagets bilpark. I en utvärdering av detta

program lät man 15 förare först köra en bana om 40 km

i standardfordon. Förarna fick sedan såväl undervisning

som körträning i fordon utrustade med hjälpmedel.

Bränsleekonomin ökade i eftertestningen med 22.1% jäm-

fört-med tidigare (Allen, 1975).

Det amerikanska energidepartementet har helt nyligen

genomfört ett stort upplagt försök över längre tid och

med deltagande av 435 fordon (U.S. Department of Energy

report 1978). De 435 förarna var indelade i fem grupper,

varav den första utgjorde en kontrollgrupp, som inte

utsattes för någon särskild behandling förutom att man

utan förarnas vetskap kontrollerade fordonens bränsle-

förbrukning såväl under en längre förperiod som under

försökets gång) Övriga fyra grupper fick varierande

grad av hjälp och stimulans att spara bränsle.

Grupp två fick enbart delta i ett träningsprogram som

dels omfattade två timmars teoretisk instruktion med

inslag av filmer visande effekterna av såväl effektivt

som ineffektivt körsätt, dels två timmars praktisk in-

struktion bakom ratten i en bil försedd med speciell

instrumentering.
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Den tredje gruppen fick såväl delta i detta tränings-

program som sitt fordon utrustat med en vacuummeter

med ett visarinstrument.

Den fjärde gruppen utrustades med samma typ av vacuum-

instrument men deltog inte i träningsprogrammet.

Bilarna som kördes i den femte gruppen var utrustade

medeüü:vacuuminstrument bestående av en tvåfärgad kolv,

som med stigande undertryck dras in i sitt hölje och

därmed döljer mer och mer av den färg som signalerar

oekonomisk körning. Denna grupp deltog inte heller i

träningsprogrammet.

Man kunde konstatera att samtliga fem grupper efter åtta

månader hade förbättrat sin bränsleekonomi - således

även kontrollgruppen med 2.6%. Enbart träning resultera-

de i 3.l% mindre bränsleförbrukning medan de båda typer-

'na av vacuuminstrument var för sig hjälpte förarna att

spara 4%. Träningsprogrammet i kombination med vacuum-

instrument gav den största besparingen - 4.5%.

Författarna drar av detta slutsatsen att signifikanta

vinster kan göras genom träning eller vacuummeter eller

träning plus vacuummeter.

Man kunde dock samtidigt konstatera att effekterna av-

tog under den åtta månader långa försöksperioden. Detta

säger man dock kan ha berott dels på klimatfaktorer

dels på fordonsslitage. Försöken var nämligen tidsmäs-

sigt så placerade att utomhustemperaturen avtog i och

med att vintern kom. FörsökSperioden inleddes dessutom

med nykontrollerade och justerade fordon och effekten

av detta torde ha avklingat under de åtta månaderna.
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Efter undersökningsperiodens slut fick samtliga förare

besvara frågor omsina erfarenheter av undersökningen.

52% av förarna angav att deras körbeteende hade påver-

kats av deltagandet i undersökningen. 52% sade också att

deras erfarenheter även fortsättningsvis påverkat kör-

beteendet. Notabelt är också att 21% av förarna i

kontrollgruppen, som alltså inte utsattes för någon sär-

skild behandling, sade sig ha ändrat körbeteende som

resultat av undersökningen. 77% av förarna ansåg att be-

sparingsprogrammet var värdefullt. 58% av de förare som

'utrustats med vacuuminstrument av visar-typ angav att

detta fick dem att ändra körbeteende medan endast 36%

av dem med kolvinstrument sade sig påverkade av detta.

66% av förarna med visarinstrumentet tyckte att instru-

mentet.hjälptdenlatt spara medan motsvarande andel av

kolvinstrumentgruppen var 46%. 59% av visarinstrument-

gruppen ville efter.undersökningen behålla instrumen-

tet_- 27% i kolvinstrumentgruppen. 18% i visarinstrument-

gruppen och 54% i kolvinstrumentgruppen ansåg att instru-

mentet utgjorde ett distraktionsmoment i trafiken. 91%

av alla de 435 förarna rapporterade att sparprogrammet

hade motiverat dem att köra ekonomiskt även privat. 84%_

påstod att de också praktiserade ekonomisk körning pri-

vat efter undersökningen.

Här är att märka att de deltagande förarna var offent-

ligt anställda som använde tjänstebilar och som vare

sig betalade bensinen eller fick reda på hur mycket som

gick åt. De hade följaktligen ingen aning om hur väl de

lyckades i sina strävanden att minska förbrukningen.

Vid statens väg- och trafikinstitut genomfördes under

våren 1978 en mindre undersökning med syfte att belysa

möjliga bränslebeSparingar med befintliga personbilar

(Odsell och Laurell 1978). Detta demonstrationsprojekt

omfattade dels effekter av tekniska åtgärder dels effek-

ter av förändrat körsätt. I den senare delen deltog fyra

förare i fyra olika betingelser:

VTI MEDDELANDE 145



34

l. normal körning som syftade till att fastställa varje

deltagande förares normalförbrukning.

2. ekonomisk körning utan hjälpmedel eller instruktion.

I förutsättningarna för denna betingelse ingick att

köra med så låg bränsleförbrukning som möjligt uti-

från de kunskaper förarna redan kunde tänkas besitta.

3. ekonomisk körning med hjälpmedel. Före denna körning

fick försökspersonerna en kort instruktion om hur de

instrumentella hjälpmedlen bestående av dels vacuum-

meter, dels liter per timme mätare, dels ett räkne-

verk som tickade fyra gånger per förbrukad milliliter

bensin, fungerade. De informerades också om hur man

lämpligen utnyttjar den information som respektiVe

instrument kan ge.

4. inför denna körning instruerades förarna att köra

försökssträckan på kortast möjliga tid utan att bry-

ta mot hastighetsbestämmelserna eller åsidosätta

säkerheten.

Tabell . Bensinförbrukning och körtider under fyra
körbetingelser. l. Normal körning. 2. Eko-
nomisk körning utan hjälpmedel. 3. Ekono-

  

misk körning med hjälpmedel. 4. "Stressad"
körning.

1 2 3 4

fp l/mil min l/mil min l/mil min l/mil min

1 0.82 59 0.76 64 0.70 75 1.05 57

2 0.89 65 0.77 67 0.73 70 0.98 57

3 0.85 64 0.78 63 0.72 69 0.95 55

'4 0.80 63 0.78 65 0.73 69 0.90 58

2 0.84 63 0.77 65 0.72 71 0.97 57

 

 

 

       

 

De fyra förarna lyckades som framgår av tabellen sänka

sin bensinförbrukning med i genomsnitt 7.25% utan någon

hjälp. Med hjälp av instrument och instruktion kunde

sedan förbrukningen sänkas med ytterligare 6,75%.
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Totalt kunde alltså de fyra förarna i genomsnitt spara

ca 14%. Denna besparing medförde dock en samtidig för-

längning av körtiden med ca 13%.

Vacuummeter

 

Vacuummetern mäter undertrycket i insugningsröret till

förbränningsrummet. Detta undertryck är beroende av

motorvarvtal och gasspjällöppning och på detta sätt re-

laterat till bensinförbrukning. Instrumentet visar

exempelvis föraren att ju mildare acceleration desto

större vacuum. Likaså kommer han att märka att vacuum

sjunker om han söker bibehålla fordonshastigheten i mot-

lut och att detlsjunker ännu mera om han försöker

accelerera i motlut.

Nackdelen med vacuummetern är att den visar motorbelast-

ningen och därigenom bränsleförbrukningen men däremot

inte bränsleekonomin. Så t ex Visas högt vacuum vid lå-

ga hastigheter eftersom belastningen där är mycket liten

medan bränsleekonomin i denna hastighet vanligen är då-

lig. Föraren kan alltså förledas att tro att han kör

snålt vid denna låga hastighet. På samma sätt kan föra*

ren förledas att köra med höga motorvarvtal på låg växel

och alltså göra sena uppväxlingar i samband med accele-

rationer. Detta leder till dålig bränsleekonomi. Om den

anVänds på ett riktigt sätt kan vacuummetern dock ge

information om hur körsättet påverkarbränsleförbruk-

'ningen.

I en mycket omfattande undersökning (Claffey, 1976) av

hur olika faktorer påverkar bränsleförbrukningen i per-

_sonbilar ingick också som en mycket liten delstudie

frågan om effekterna av vacuuminstrument som hjälpmedel

för föraren.
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Totalt deltog 46 förare som fick köra en speciell slin-

ga om 3.5 km i stadstrafik. Man fann som väntat att de

som i normalkörningen körde med lägst undertryck, var

de som gjorde de största vinsterna med vacuuminstrumen-

tet. I övrigt utföll resultaten så att 31% eller 10 av

31 förare med ett vacuumvärde över 10 i samband med

normalaccelerationer, gjorde bränslevinster medan 6,

eller 20%, inte påverkades alls och 15 förare, eller

49%, noterade försämringar. Vinsten för de 10 förarna

var i genomsnitt 1.4% och förlusten för de 15 förarna

O.8%.

Samtliga de 15 förare, som i normalaccelerationer, hade

vacuumvärden under 10 enheter, noterade förbättringar -

i genomsnitt 3.9%.

I den amerikanska rapporten dras följande slutsatser av

dessa resultat:

1. nästan 70% av alla förare kör utan att öppna gas-

spjället onödigt mycket och skulle därför inte ha

någon nytta av vacuummeter.

2. 50% av dessa förare skulle faktiskt få högre ben-

sinförbrukning genom att de distraherades i sin kör-

ning av att försöka rätta sig efter vacuummetern.

Detta gäller särskilt för kvinnliga förare och äldre

förare.

3. 30% av alla förare kör så ryckigt, speciellt under

accelerationer att de skulle ha nytta av vacuummeter.

4. vacuummetern distraherar föraren och tar uppmärksam-

het från vägen.

Den sista slutsatsen dras utifrån det faktum att tre av

förarna var nära att kollidera med parkerade fordon på

grund av att för mycket uppmärksamhet ägnades åt instru-

mentet. Man menar alltså att om vacuummetern installera-

des på alla fordon skulle detta inte bara få negativ in-

verkan på den totala bensinförbrukningen utan skulle

även kunna komma att resultera i flera olyckor.
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Å andra sidan rekommenderar man, i en rapport om metoder

att uppnå reducerad bensinförbrukning på polisbilar,

installation av vacuummetrar som man menar har visat

sig vara_effektiva (The Aerospace Corporation, 1974).

Dock redovisar man inga resultat eller referenser, på

vilka man bygger dessa rekommendationer.

Det förekommer olika variationer när det gäller att

presentera informationen till förarna. Vissa mätare

har visarinstrument med sifferskala medan andra har

skalan indelad i fält med olika färger. Det förekommer

'också att informationen presenteras i form av ljussig-

naler som aktiveras när undertrycket sjunker under ett

visst gränsvärde. Ljudsignaler i kombination med färg-

förändringar på längsgående skala finns också represen-

terade bland de många fabrikaten.

Accelerite är namnet på den typ av utrustning i vilken

en tvåfärgad kolv på grund av ändringarna i undertryc-

ket förskjuts så att den ena eller andra färgen blir

synlig. Denna anordning har, förutom i den tidigare re-

laterade undersökningen inom det amerikanska energide-

partementet, också testats av det amerikanska postverket.

Man fann 3% reducerad bensinförbrukning för en lätt

lastbil cch 7% lägre åtgång för en-annan vid körning

på testbana som skulle efterlikna verkliga postutbär-

ningsförhållanden.

-Man tyckte sig också kunna notera att förarna efter

några dagar inte längre brydde sig om extrainformatio-

Jnen. Man befarade dessutom att det skulle kunna distra-

hera förarna och därmed utgöra en säkerhetsrisk (Hinton

et al 1976).
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Ett företag, Ryder Truck Lines testade samma utrustning

och instruerade sina förare noggrant beträffande förde-

larna med och användningen av vacuumutrustningen, Fö-

rarna erbjöds dock ingen som helst belöning för even-

tuell reduktion av bränsleförbrukningen. Trots detta

kunde man registrera en lO-procentig reduktion av för-

brukningen.

10% minskning av bränsleförbrukningen fann man också i

tester som gjordes av The National Park Service at

Joshua Tree National Monument. Accelerite testades i

6 månader 1 fordon med långa årliga körsträckor.

Ytterligare testningar har gjorts vid Georgia Institute

of Technology. Accelerite-systemet monterades där i

fem fordon Som tillsammans kördes ca 1500 mil. I genom-

snitt sjönk bensinförbrukningen hos dessa fordon med

drygt 11% (Shelton, 1974). Staden Jacksonville testade

1974 likaså fem 1.5 tons lastbilar med Accelerite-ut-

rustning och fann hela 17% bättre bränsleekonomi.

Andra vacuumbaserade anordningar har också prOvats. Så-

lunda har det amerikanska postverket också testat Econ-

O-Lite som ger en ljussignal när undertrycket sjunker

under ett gränsvärde. Man testade först på en mindre

lastvagn på testbana och kunde registrera 1% minskad

bensinförbrukning. Senare monterade man utrustningen i

sex små postbilar och fann att två av de sex förarna

lyckades sänka bränsleförbrukningen med 9% medan övriga

fyra förare noterade försämrad bränsleförbrukning med

2 till 17%.

På grund av de motsägelsefulla resultaten och på grund

av att förarnas inställning till detta hjälpmedel var

negativ, ville man inte gå ut med rekommendationer om

ytterligare installationer. Vissa förare tyckte dess-

utom att instrumentet kunde utgöra en möjlig säkerhets-

risk. Förarna ansåg också att instrumentet var alltför
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känsligt och att det gav utslag alltför ofta - t<3m vid

mycket måttliga accelerationer.

Tre andra vacuumsystem har testats i enstaka fordon och

med enstaka förare, nämligen Pontiac vacuumgage, Ford

Vacuum gage och Plymouth Fuel Pacer. De tre fordonen

kördes underett veckoslut och förbättringarna av

bränsleekonomin var 6.9 resp 24.6 resp 23.1%.

Alla här redovisade försök har varit begränsade

i sin omfattning. Många faktorer som skulle kunnat in-

verka på resultaten har lämnats utan beaktande eller i

varje fall inte redovisats. Vidare rapporteras sällan

i vilken omfattning förarna instruerats eller tränats

i användandet av instrumenteringen. Det är sålunda

fullt möjligt att man skulle kunna uppnå samma för-

bättringar med enbart instruktion och/ellerträning.

Även om hållbara slutsatser är omöjliga att dra, tyder

dock resultaten på att vacuum-baserade hjälpmedel och

instruktion tycks vara av visst Värde när det gäller

att spara bränsle.

I de fall resultaten varit negativa har det ofta varit

fråga om yrkesförare i större fordonsflottor, Vilket

förmodligen har inneburit att de har varit lågt moti-

verade.

Flödesmätare

 

Två huvudprinciper finns för information till föraren

från bränsleflödesmätare: l. mätning och presentation

av det ögonblickliga flödet till förgasaren. 2. mätning

och presentation av total förbrukning under en given

period.
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Eftersom mätningen i det första fallet ger besked om

hur mycket bränsle som går åt vid en given tidpunkt

ger den också viss information som kan hjälpa föraren

att köra mera ekonomiskt. Instrumentet visar exempelvis

en större förbrukning under en hård acceleration än un-

der en mjukare, Vid en given hastighet visar det också

större förbrukning Vid körning på lägre växel än vid

körning pa en högre.

En nackdel med denna typ av instrument är att bränsle-

flödet ökar med ökad hastighet samtidigt som bränsle-

ekonomin ökar med ökad hastighet upp till intervallet

45 -65 km/h. I högre hastigheter ger flödesmätaren en

mera direkt bild av effekterna på bränsleekonomin.

På Volvo tycker man sig ha kunnat konstatera att bil-

förarna snart slutar att använda den information de får

från flödesinstrument (Salinger 1978).

Den summerade flödesmätningen visar mängden bränsle

som förbrukats från en viss tidpunkt. Fördelen är att

detta kan användas för att få reda på bränsleförbruk-

ningen för en viss körsträcka - hur lång eller kort som

helst. Alternativet är annars att kontrollera förbruk-

ningen i samband med tankningstillfällena, vilket ger

dålig precision, långa intervall och nödvändiggör tank-

ning vid manuell pump och därmed följande högre bensin-

pris.

En flödesmätare som summerar förbrukningen kan användas

på flera sätt: föraren kan exempelvis i samband med

pendelresor systematiskt förändra sitt körbeteende och

därigenom få information om vad olika åtgärder betyder

för bränsleförbrukningen - eller han kan välja en väg

eller tidpunkt som ger minsta bränsleförbrukning. Ytter-

ligare en fördel är att man får information om hur mycket

bensin som går åt under onödiga resor.
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Nackdelen med totalförbrukningsmätaren är att den inte

ger någon vägledning om hur man skall köra mera ekono-

miskt utan föraren måste systematiskt pröva olika åtgär-

der under flera resor.

En utveckling av flödesmätningen med integration av Väg-

mätarinformationen kan beskriva bränsleförbrukningen i

termer av liter per 10 km eller som i USA i miles per

gallon.

En MPG- (miles per gallon) eller liter per mil mätare

kan ge en indikation på hur ekonomiskt eller oekonomiskt

man kör och föraren kan på grundval av denna informa-

tion förändra sitt beteende och snabbt får besked om

hur förändringen påverkar ekonomin.

Ett instrument av denna typ kan sålunda upplysa föraren

om accelerationsnivåns betydelse och om hastighetens

betydelse. Det kan också Visa att ekonomin blir bättre

med varm motor.

Nackdelen med denna typ av instrument skulle möjligen

vara att det kan vara svårt för föraren att översätta

informationen till "gjord besparing" som resultat av det

förändrade körbeteendet. Föraren får alltså exempelvis

ingen hjälp när det gäller att göra ett ekonomiskt väg-

val.

I USA har man visserligen vid prov funnit att_MPG-mätar-

na inte håller den mätprecision som utlovas i reklamen.

Detta torde dock inte vara av så stor betydelse för den

enskilde föraren eftersom instrumenten framför allt

syftar till att möjliggöra jämförelser mellan olika

körsätt eller mellan olika körbetingelser.

Endast i några få fall finns några som helst data om

effektiviteten hos MPG-mätare. I Douglas Aircraft
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Companys program för energisparande ingick, i den rik-

haltiga instrumenteringen i försöksfordonen, också MPG-

mätare. Kombinationen av instruktion och instrumentering

gav 22.1% bättre bränsleekonomi. Det är dock omöjligt

.att avgöra vad som har orsakat sparvinsten eftersom

alla åtgärderna sattes in samtidigt.

Transportation Systems Center vid USA's Department of

Transportation lät i en inledande studie utrusta 10 av

personalens bilar med MPG-mätare och fann efter åtta

veckors utvärdering att: MPG-mätare måste övervakas

noggrant; MPS-mätare har en viss fördröjning som gör

att det dröjer ca 3-5 sekunder innan föraren får in-

formation om hur hans åtgärd påverkar bränsleförbruk-

ningen; i tät stadstrafik med många och frekventa acce-

lerationer och retardationer kommer därför inte informa-

tionen tillräckligt snabbt för att utgöra en verklig

hjälp att spara bränsle. I andra sammanhang visade sig

MPG-mätare ge den information som behövdes. Sålunda Vi-

sar den att plötsliga kraftiga accelerationer drar mer

bränsle än gradvisa, måttliga accelerationer, att

bränsleekonomin förbättras när motorn värmts upp, att

det går åt mera bränsle om man försöker bibehålla has-

tigheten eller accelerera i motlut, att avvikelser från

det mest ekonomiska hastighetsintervallet 50 -65 km/h

försämrar bränsleekonomin.

Banowetz och Bintz (1977) genomförde ett större upplagt

försök åt Department of Transportation, i vilket de

under 12 veckor mätte bränsleförbrukningen för 146 fö-

rare och tjänstefordon i Los Angeles. Enligt uppgift

var förarna Välmotiverade att spara bränsle. 73 av for-

donen var utrustade med MPS-mätare och övriga 73 körde

utan hjälpmedel. Samtliga förare fick en liten skrift

om hur man bär sig åt för att spara bränsle och man

fick också ett incitament i form av att förarna utlova?

des en belöning motsvarande det belOpp som var och en

sparat in genom mera ekonomisk körning. De mätarförsedda
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fordonen som var medelstora amerikanska bilar, redovisa-

de vid slutet av försöksperioden 3% lägre bensinför-

brukning. Skillnaden mellan de båda grupperna visade

sig dock ej vara signifikant.

Huntley (Huntley et al, 1978) som också rapporterar om

Samma försök drar slutsatsen att man ännu inte har någ-

ra bevis för att MPG-mätare skulle förbättra bränsle-

ekonomin för normalföraren.

I en undersökning som syftade till att kartlägga den

"potentiella marknaden för MPG-mätare fann Adidas Corp.

via telefonintervjuer att 45% av de som svarade tyckte

att det skulle vara bra att ha MPG-mätare (Huntley 1976)-

Chrysler Corporation hävdar dock att de bränslebespa-

ringar som påstås vara möjliga med MPG-mätare kan upp-

nås genom enbart instruktion.

'En Stor nackdel med de flesta typer av bränsleflödes-

mätare tycks vara att de är svåra att använda i kombi-

nation med motorer med bränsleinsprutning.som ofta har

returflöde av överskottsbränsle från motorn till

bränsletanken.

Luftflödesmätare

 

Anordningar av denna typ finns för närvarande inte på

marknaden som hjälpmedel. Den information som luft-

flödesmätare kan lämna är i stort sett densamma som

vanliga bränsleflödesmätare ger, men med sämre noggrann-

het, varför de kan anses vara ointressanta i denna

tillämpning.

Anordningar för påverkan av accelerationsnivå

 

Mycket generellt kan sägas att ju kraftigare accelera-

tion desto större bensinåtgång. Detta är dock en sanning

med viss modifikation, vilket kommeratt beröras i av-

snittet om kunskapsbrister.
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Hårda och ofta förekommande inbromsningar är tecken på

oekonomisk körning. Detta hänger också samman med onö-

digt kraftiga accelerationer och för hög hastighet.

Föraren kan minska antalet kraftiga inbromsningar genom

att inte accelerera till haStigheter som är högre än

trafikrytmen och genom att köra med sådan framförhåll-

ning att han kan undvika plötsliga stopp.

Accelerationsnivå har flera nackdelar som indikator och

hjälpmedel att reducera bensinförbrukningen: a. den kan

inte ge uttryck för konstant fartekonomi eftersom, de-

finitionsmässigt, accelerationen är noll vid konstant

fart. Föraren kan alltså inte, genom mätning av accele-

rationer, få information om skillnaden i förbrukning

mellan två olika hastigheter, trots att denna skillnad

kan vara högst påtaglig; b. motorbelastningen påverkas

av med- respektive motlut och därmed påverkas också

bränsleförbrukningen. En accelerometer ger dock ingen

information om vilken hastighet man bör välja för att

klara sådana körförhållanden mest ekonomiskt. En uppen-

bar fördel med accelerometrar är att de kan kvantifiera

retardationsförlopp.

På marknaden förekommer många olika fabrikat, antingen

som visarinstrument eller som signallampor som tänds

vid vissa gränsvärden. Såvittvi kunnat finna har deras

effektivitet som förarhjälpmedel endast undersökts i en

mindre delstudie. Som en del i en mera omfattande under-

sökning (tidigare refererad under avsnittet om vacuum-

metrar) lät Claffey 8 förare försöka Spara bränsle med

hjälp av accelerometrar. Den genomsnittliga besparingen

var 4.8%.

Föränderligt mottryck i gaspedalen_

 

Detta system syftar bl a till att i likhet med ovan

nämnda accelerometrar, ge föraren information om allt-

för höga accelerationsnivåer. Denna anordning bygger
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på principen om att undertrycket i insugningsröret

sjunker med ökad motorbelastning. Denna förändring av

undertrycket påverkar en mekanism som ökar det tryck

som krävs för attpressaned gaspedalen.

Den stora fördelen med detta system är att det inte krä-

ver någon övervakning från förarens sida utan direkt mot-

arbetar sådant förarbeteende som skulle leda till dålig

bränsleekonomi.

Uppenbarligen har man inte helt lyckats lösa en del

praktiska problem med det system, Test Gas Saver, som

finns på marknaden. Sålunda har kritik framförts om att

mottrycket i vissa lägen gör att man trycker pedalen

för djupt respektive släpper upp den för långt med

ryckig och oekonomisk körning som följd (Hinton et al,

1976). Dessutom varierar mottryckets effektivitet med

olika förare.

Enligt tillverkaren, som testat systemet på sju bilar,

gav Test Gas Saver 20.6% förbättrad bränsleekonomi. Vi

har dock inte lyckats spåra-någon information om vilka

undersökningar och metoder som ligger till grund för

detta påstående. De enda data, som i övrigt finns, här-

rör från det amerikanska postverket som installerade

systemet i fem lätta lastbilar. Körekonomin förbättra-

des för endast en av de fem bilarna och med 5.l%, medan

i övriga fyra bilar ökade bränsleförbrukningen med

2.3 till 25.3%. Testperioden var 2><6 veckor, varav de

första sex kördes med Test Gas Saver och de sex senare

kördes utan. Parallellt kördes ett likadant fordon i

l2 veckor utan installation och för detta fordon note-

rades inga förändringar i bränsleekonomi.

Svårigheterna att dra säkra slutsatser är dock lika

stora i detta fall som i övriga undersökningar eftersom

man inte dokumenterat något om förarmotivation och
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instruktionens omfattning. Man anger också att vissa av

förarna hade problem med anordningen i vissa trafik-

situationer - uppenbarligen beroende bl a på bristande

instruktion.

Gaspedalposition

 

Denna typ av utrustning är ämnad att hålla gasspjället

i ett bestämt läge för att därigenom undvika onödiga

rörelser, som drar extra bränsle. Bland fördelarna,

förutom undvikandet av onödiga rörelser, är också att

man automatiskt får en hastighetsreduktion i motlut.

Man räknar dock med att vinsterna med systemet är små

eftersom systemet bl a också medför acceleration och

onödigt hög hastighet i medlut. Några tänkbara bespa-

ringar har inte angetts av de olika tillverkarna.

Motor och fordonshastighetsinstrument

iAtt använda hastighet som parameter i ett hjälpsystem

har den fördelen att det är lätt att få avkänning med

god precision, det är lättbegripligt för vem som helst,

eventuella hastighetsöverträdelser innebär också risk

för polisiära ingripanden.

Nackdelar:

a. hastighetsparametern är föga användbar i låga has-

tigheter eftersom bränsleekonomin är dålig i detta

område - sparpotentialen reduceras sålunda.

b. merparten av trafikarbetet utförs redan i hastighe-

ter som är lägre än 90 km/h, varför möjligheterna

till ytterligare sänkningar är små.

c. hastighet är visserligen ett lättbegripligt begrepp

men relationen mellan hastighet och bränsleekonomi

är inte lika självklar.
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d. hastigheter som normalt är ekonomiska kan vara oeko-

nomiska vid körning på lägre växel eller i långa

motlut.

e. fordonshastighet, i sig själv, avspeglar inte alltid

de felaktiga körbeteenden som vanligen antas föror-

saka dålig bränsleekonomi.

Motorhastighet lämpar sig något bättre för ändamålet

eftersom onödigt höga motorvarvtal vid en given for-

donshastighet ger dålig bränsleekonomi. En varningssig-

nal som ges vid ett givet motorvarvtal kan fungera som

hjälp att moderera såväl höga fordonshastigheter som

onödigt höga varvtal vid accelerationer. Detta gäller

för såväl manuella som för automatiska växellådor.

På den amerikanska marknaden förekommer en rad olika

varianter och fabrikat. De flesta systemen känner av

fordonshastigheten via hastighetsmätarwiren och kan på

_olika sätt förinställas för att avge en ljud- eller

ljussignal när fordonet överskrider den inställda has-

tigheten. Det förekommer till och med en anordning som

aktiverar katastrofblinkfunktionen så snart den inställ-

da hastigheten överskrids. Några av tillverkarna hävdar

att deras system kan spara upp till 36% bränsle vid

"highway speeds". Man redovisar dock inte några som

helst data som stöd för sina påståenden.

Automatiska hastighetsregulatorer

 

Till skillnad från konstantgasapparaturen strävar auto-

matiska_hastighetsregulatorer'atthålla hastigheten

konstant genom ett varierat gaspådrag.

Regleringen sker genom a. hastighetsavkänning antingen

av motorvarvtal eller av en särskild generator på has-

tighetsmätarwiren,b. en servomekanism som påverkar gas-

spjället, c. en elektronisk enhet som jämför det av fö-

VTI MEDDELANDE 145



48

raren önskade och inställda hastighetsvärdet med den

information som kommer från hastighetsavkänningen och

d. kontrollenhet för inställning av önskad hastighet.

Föraren kan deaktivera systemet genom att antingen slå

ifrån kontrollenheten eller genom att röra bromspedalen.

AnOrdningen är alltså inte till för att ge föraren hjälp

med information utan tar i stället över en förarfunk-

tion, Föraren får dock ingen hjälp när det gäller att

accelerera upp till den önskade hastigheten.

Det häVdas att en av fördelarna med automatiska hastig-

hetsregulatorer är att de bättre än föraren kan hålla

farten konstant med hjälp av små förändringar av gas- _

pådraget. Det är dock tveksamt om många små förändringar

är mera ekonomiskt än förarens något större förändringar

som sker mera sällan eftersom föraren kan förmodas vara

mer tolerant och tillåter större hastighetsavvikelser.

Nackdelarna är att automatiska hastighetsregulatorer

endast kan användas praktiskt i sammanhang då bränsle--

ekonomin redan är ganska god, dvs i tämligen höga

farter och då konstant fart är möjlig. Den automatiska

farthållningen medför också ett kompensatoriskt ökat

gaspådrag i motlut - fullgas om så behövs - för att

hålla hastigheten konstant.

Det förekommer också varianter som håller motorvarvtalet

konstant i stället för fordonshastigheten. I kombination

med manuell växellåda gör detta ingen skillnad. Denna

typ av anordning tillåter däremot i kombination med

automatisk växellåda vissa variationer i fordonshastig-

het. I motlut kommer således hastigheten att sjunka

något och i medlut att öka. Från tillverkarhåll hävdar

man att ett hjälpmedel av denna typ kan spara mellan

10 och 40% bränsle. Man redovisar dock inga som helst

testdata som grund för sina påståenden.
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En rent subjektiv iakttagelse kan i sammanhanget vara

Värd att notera. Vid körning med automatisk hastighets-

regulator finns det en tendens till att man av bekväm-

lighet bibehåller automatiken inkopplad alltför länge,

dvs förbi den punkt där man annars skulle ha påbörjat

_en retardation. Detta innebär att retardationerna med

nödvändighet också blir hårdare än då man kör utan

autOmatik. Detta kan då också medföra försämrad bränsle-

ekonomi.

êygêêfêmpeäêägrmäfêäe

Denna typ av instrument bygger på principen att avgas-

temperaturen varierar med motorbelastning. Dock kan man

finna motsägelsefulla uppgifter om hur bränsleförbruk-

ningen samvarierar med avgastemperatur inom olika varv-

talsintervall och motorbelastningar.

Fördelarna med instrumentet är att det uppenbarligen är

känsligt för nästan alla faktorer som är av betydelse

för körningen, som: motorvarvtal och fordonshastighet,

vägens vertikala geometri, luftfuktighet och -temperatur,

misständande tändstift, felaktigheter i tändsystemet

osv. Det påstås till och med att känsligheten skulle

räcka till för att diskriminera mellan körning på asfalt

respektive på betong.

Pyrometer, som instrumentet oftast benämns, har framför

allt använts på större dieselfordon och därvid inte

främst som hjälpmedel att spara bränsle. Dock hävdar

man inom stora företag med stor vagnpark att man kunnat

konstatera reducerad bränsleförbrukning vid användning

av pyrometrar. Det har inte varit möjligt att finna

vare sig någon systematisk utvärdering eller någon

sifferangivelse på tänkbara besparingar.
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Färdskrivare registrerar vanligen tid.under vilken for-

donet använts och den hastighet med vilken fordonet

framförts. Denna information används primärt för andra

syften än som hjälpmedel för föraren att spara bränsle.

Att denna typ av instrumentering ändå tas upp till

diskussion i detta sammanhang beror dels på det faktum

att man från amerikanska företag med stora vagnparker

hävdar att alla utbildnings- och träningsprogram blir

totalt värdelösa omman frånhänder sig den möjlighet

till uppföljning av förarbeteendet som olika typer av

färdskrivarinstrument ger. Dessa används då inte som

hjälpmedel för föraren utan som ett kontrollinstrument

för arbetsgivaren för att se till att föraren inte åter-

faller i oönskat körbeteende.

Douglas Aircraft Company Transportation Department menar

att man med hjälp av bl a färdskrivarinstrument kunnat

spara ca 19% (Allen 1975). Från tillverkarhåll menar

man också att det inte skulle vara förenat med några

större problem att låta färdskrivaren registrera bränsle-

förbrukningen.
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BRISTER I DET EXISTERANDE UNDERSÖKNINGSMATERIALET

Inte en enda undersökning eller utsaga om ett eller

annat hjälpmedel ger underlag för generalisering åt ena

.eller andra hållet. Inte ens den stort upplagda under-

sökningen med över 400 förare som utfördes av det ameri-

kanska energidepartementet ger särskilt stort utrymme

för generaliseringar eftersom de deltagande förarna var'

offentligt anställda somkörde sina tjänstefordon och

sålunda påverkades av vare sig bränsle- eller fordons-

kostnader. Möjligen kan undersökningen Visa att man kan

åstadkomma_spareffekter trots den dåliga motivationen

i en sådan grupp förare.

Vad 30m framför allt brister beträffande övriga rappor-

terade resultat är experimentell kontroll, som-möjliggör

särskiljandet av de faktorer som faktiskt hjälpt föraren

att ändra sitt körsätt. Som redovisats under avsnittet

om de Olika hjälpmedlens effektivitet, ar det i flera

undersökningar omöjligt att avgöra om resultaten är

uttryck för att information och träning varit effektiva

eller om hjälpmedlen verkligen varit till hjälp för fö-

raren.'Även i andra undersökningar av olika hjälpmedel

är det sannolikt.att varierande mänga av information

förekommit trots att detta inte dokumenterats i rappor-

teringen.

Vidare underlåter man i de flesta fall att ange om

eller hur man försökt konStanthålla de olika variabler

som påverkar bensinförbrukningen.De flesta försöken

har varit av mycket begränsad natur med få försöks-

personer och korta körsträckor och kort varaktighet.

Förarna har dessutom ofta haft anknytning till den

institution som genomfört undersökningen och bl a av

det skälet kan de knappast antas vara representativa

för förarpopulationen i allmänhet. Körsträckorna har

i många fall endast uppgått till 10 - 20 km. Detta gör

det extra viktigt att man har en noggrann experimen-

tell kontroll. Slumpfaktorer kan annars få ett orimligt
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stort inflytande på resultaten - ett inflytande som helt

kan dölja inflytandet av experimentvariabeln i all

synnerhet som dess effekter förväntas vara relativt
O

sma .

I undantagsfall rapporteras sålunda om Vilka ansträng-

ningar som gjorts för att konstanthålla faktorer som

klimat och trafik. I många fall anges inte ens hur man

mätt bränsleförbrukningen.
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KOSTNADER

Amerikanska producenter av olika typer av hjälpmedel

har försökt göra uppskattningar av hur mycket person-

bilsförarna skulle vara villiga att betala för någon

typ av anordning.

SpaceKom som bl a tillverkar flödesmätare och miles per

gallon mätare gjorde bedömningen att man inte var

villig att betala mer än 60 dollars för ett instrument.

I andra undersökningar, bl a av Adidas Corp. fann man

att priset inte fick bli högre än mellan 10 och 30

dollars.

Ford Motor Company antyder att priset inte får vara

högre än att det skulle gå att tjäna in genom ett års

lägre bränsleförbrukning. American Motors menar å andra

sidan att två års besparing skulle vara tillräckligt

för att täcka kostnaderna för hjälpmedlet.

Huntley (1976) som refererar dessa siffror gör bedöm-

ningen att de kostnader som är förenade med inköp och

installation av olika typer av hjälpmedel måste kunna

tjänas in inom ca tre år.

Ovanstående bedömningar avser alltså amerikanska för-

hållanden med en låg prisnivå såväl på bilar som på

tillbehör och drivmedel. Detta innebär med stor sanno-

likhet att man är beredd att acceptera endast små extra-

kostnader och att bilförarnas motivation att söka spara

bensin är låg.

Några motsvarande uppskattningar av vad den svenske bil-

föraren vore beredd att satsa har inte stått att finna.

Ett rimligt antagande är dock att även i Sverige bespa-

ringarna måste kunna möjliggöra avskrivning av de extra

kostnaderna inom tre år.
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De redovisade undersökningarna av effektiviteten i olika

hjälpsystem ger inget säkert underlag för en bedömning

av hur mycket bränsle som skulle gå att spara med olika

typer av hjälpmedel. Man bör dock kunna dra den slut-

satsen att den hjälp Vissa system erbjuder kan leda till

icke oväsentliga besparingar.

Några olika hypotetiska sparnivåer skulle sålunda kunna

lämna följande kostnadsutrymmen:

Vi antar en genomsnittlig årlig körsträcka om 1 500

mil och ett bensinpris om två kronor per liter.

En besparing på endast 1% - motsvarande 45 milj liter

bensin i hela riket - motsvarar alltså 15 liter och

ger ett utrymme om 30 kronor per år, eller på tre år

90 kronor.

På samma sätt ger en 5%-ig sparnivå - motsvarande 225

milj liter - ett investeringsutrymme om 150 kr/år eller

450 kronor på tre år.

Om man med olika hjälpmedel kan spara 10% motsvarar

detta sålunda 300 kr/år eller 900 kronor på tre år.

Endast ett fåtal av alla de produkter, som behandlas i

de redovisade undersökningarna och översikterna, finns

representerade på den svenska tillbehörsmarknaden,

vilket gör att det är mycket vanskligt att göra några

prisjämförelser.

En annan svårighet är att de priser som till äventyrs

går att få fram idag är baserade på en mycket liten

försäljningsvolym, såväl här i Sverige som i USA. Vilka

förändringar priserna skulle undergå med förlängda till-

verkningsserier och större försäljningsvolymer är svårt

att sia om.
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Det går endast att ange grova riktvärden beträffande

kostnaderna för olika typer av förarhjälpmedel. Hastig-

hetsvarnare och vakuuminstrument är de enklaste och

billigaste i kostnadslägen 50-150 kronor plus relativt

enkel montering.

Flödesmätare, summerande flödesmätare och liter-per-mil

mätare finns i Sverige endast i prislägen kring 2 000

kronor men omtalas i amerikansk litteratur i prislägen

från ett par hundra kronor. Monteringskostnaderna torde

i stor utsträckning vara avhängiga bilmodellen.

Det hjälpmedel som ger föränderligt mottryck i gaspe-

dalen har inte gått att finna i Sverige men säljs i

USA för ca 200 kronor, och uppges kräva 30-60 minuters

monteringstid.

Automatiska farthållare säljs i vårt land för ca 2 000

kronor inkl montering men uppges i USA kosta ca 500

kronor plus montering.

Om hjälpmedlen i stället kunde finnas som originaltill-

behör till bilar och därmed kunde installeras i samband

med nybilsproduktionen skulle kostnaderna kanske kunna

halveras.
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SÄKERHETSASPEKTER

Flertalet av de hjälpmedel som presenterats kräver vi-

suell uppmärksamhet för informationsinhämtningen. Dess-

utom är informationen som mest angelägen i de situa-

tioner då föraren har minst uppmärksamhet att avvara

från den omgivande trafikmiljön.

Informationstätheten är dessutom mycket hög i de ak-

tuella situationerna. Detta gäller såväl den information

sOm kommer från trafikmiljön som från instrumenten.

Känsligheten i instrumenten är också vanligen hög. Mycket

små variationer i gaspådrag ger stora utslag på, framför

allt, vakuuminstrumenten. Detta gör att föraren kan lockas

att ägna alltför mycket uppmärksamhet åt instrumentet.

Mot detta kan invändas att precis som en ovan förare

använder exempelvis hastighetsmätaren oftare och i andra

situationer än han gör sedan han skaffat sig körvana, så

kommer förmodligen uppmärksamhetsmönstret att se annor-

lunda ut när föraren fått vänja sig vid den nya infor-

mationen.

Eftersom många av hjälpmedlen inte finns att få som

originalutrustning till bilen måste de monteras som

extra tillbehör i efterhand. Risken.föreligger då att

placeringen sker olämpligt så att föraren måste flytta

blicken alltför långt från det normala fixeringsmönstret.

De säkerhetsproblem som rapporterats i olika under-

sökningar hänför sig alla till hjälpmedel som krä-

ver mycket visuell uppmärksamhet. Använda på ett

olämpligt sätt kan dock även andra hjälpmedel med-

föra säkerhetsprOblem. Denna risk förefaller att vara

särskilt påtaglig beträffande den automatiska fartkon-

trollen. Visserligen påstår man i amerikanska rapporter

att tröttheten reduceras genom att man avlastar föraren
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en uppgift men frågan är om inte monotonin ökar och

snarare gör att tröttheten tilltar. Vidare menar man

att det är en fördel att föraren kan flytta fötterna

och inta bekvämare körställning. Man bortser då från

risken att föraren inte tillräckligt snabbt når broms

pedalen. Anordningen kan dessutom locka till överdriven

användning som kan vara farlig, speciellt i svårt väg

lag.

En aspekt som sällan beaktas gäller det bränsleekono_

_miska körsättet som sådant. Det körsätt som för närvam

rande är förhärskande kännetecknas av tämligen hårda

accelerationer och retardationer, man försöker hålla

farten i motlut osv. Det bränsleekonomiska körsättet

skiljer sig i många avseenden från det förhärskande och

kan på så sätt skapa konfliktsituationer i trafiken,

åtminstone under ett övergångsskede.

I detta sammanhang kan det vara Viktigt att föraren på

något sätt kan göra klart för andra trafikanter att han

försöker spara bränsle. Detta skulle eventuellt kunna

ske via en textremsa baktill på bilen el dyl. En sådan

åtgärd skulle samtidigt kunna hjälpa föraren att moti-

vera sitt beteende.

Man bör inte bortse från att även positiva trafiksäker»

hetseffekter är tänkbara som följd av det förändrade

förarbeteendet. En förare som följer de allmänna re-

kommendationerna för att nå en bättre bränsleekonomi,

kommer att köra på ett sätt som sammanfaller väl med

vad man vanligen brukar förknippa med en "mjukt" och

säkert körsätt.
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_FÖRBÄTTRINGAR_

En hel del av de nackdelar och brister som finns hos

'många av de olika hjälpmedlen vore säkerligen möjliga

att åtgärda genom förändrad utformning och användning.

Möjligheterna till avläsning i situationer där man har

.störst användning av informationen kan ökas om man änd-

rar presentationsform eller övergår till att presentera

den via en sinnesmodalitet som har ledig kapacitet i

situationer Som kräver mycket visuell uppmärksamhet. Om

man väljer att ge en visuell presentation så kan denna

få en placering som underlättar observationen i tät

stadstrafik där det annars kan vara riskfyllt för föra-

ren att ta blicken från trafiken.

Faktorer som fördröjning i instrumentutslag och insta-

bilitet i de indikerade värdena kan förmodligen minskas.

Invändningarna mot ingrepp i bränslesystemet kan elimi-

neras om bränslemätningen utformas som en integrerad

del av bilens bränslesystem redan i produktionen.

I detta sammanhang bör påpekas att ljudpresentation av

informationen kommit till användning i alltför liten

utsträckning och uppenbarligen endast som diskret var-'

ningssignal när man passerat övre eller undre gränsvärde.

Det är dock helt genomförbart att presentera en konti-

_nuerlig information via ljudsignaler från flera av de

olika typerna av hjälpmedel. Detta bör då helst ske i

kombination med en visuell presentation där nivåer kan

kontrolleras. Ljudsignalerna tänks då framför allt ge

information om förändring och riktning på förändringen.

Detta skulle alltså göra att föraren inte behövde ägna

så stor del av den visuella uppmärksamheten åt instru-

menten; I allmänhet har föraren tillgång till mycket

ledig kapacitet Via hörseln.
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Vilka åtgärder man vidtar för att förändra presentatio-

nen av informationen bör kanske också göras avhängigt

det sammanhang i vilket instrumenteringen skall användas..

I det fall då hjälpmedlen är tänkta attanvändas i ett i

inlärningsskede, exempelvis i särskilt utrustade övningsä

bilar kan det kanske vara effektivt att pröva flera olika_

presentationstrmer samtidigt. I mera kontinuerligt I

eller permanent bruk kanske den information som krävs

är mera av typ påminnelse vid grövre felhandlingar.

En del av deeffektivitetsbrister som iakttagits i

olika undersökningar kanske inte behöver föranleda för-

bättringsåtgärder på hjälpmedlen, De "dåliga" resultaten

skulle också ha kunnat bero på ofullständig instruk-

tion till förarna om hur instrumentet skall användas

voch vad informationen betyder eller i vilka situatio-

ner det är speciellt viktigt att notera eventuella

förändringar.
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:KUNSKAPSBRISTER

'Förutom det faktum att man inte entydigt lyckats påvisa

'de olika hjälpmedlens effektivitet eller ineffektivi-

tet ger en genomgång av den tillgängliga litteraturen

och undersökningsresultat vid handen att det fortfa-

rande återstår att ta fram en rad basfakta. Sålunda

' visar det sig, förvånande nog, att det råder delade

meningar om vad som karakteriserar ett effektivt ekono-

miskt körsätt. Följaktligen går det inte, med dagens

.kunskap, att avgöra vilka rekommendationer som bör ges

till de förare som skall fås att ändra sitt körsätt.

I allmänhet rekommenderas att man för att spara bränsle

*skall minska på accelerationerna. Det amerikanska energi

_departementet hävdar dock i sina spartips att man skall

accelerera "raskt" och stadigt. Detta bygger då på att

man även under en mild acceleration har en förhöjd

bränsleförbrukning. En mild acceleration upp till en

given hastighet tar givetvis längre tid än en hårdare

acceleration, som har en större merförbrukning under en

kortare tid, Därmed skulle man knappast göra någon vinst

genom onödigt långsamma accelerationer.

Claffey (1976) gjorde prov med en enda förare för att

belysa betydelsen av accelerationSnivån. Han fann att

de mildare accelerationerna gav något lägre förbrukning

men inga signifikanta skillnader kunde uppmätas. Uti-

från detta drar han slutsatsen att inom normala accele-

rationsgränser så spelar accelerationsnivån mycket

liten roll; Det förutsätts då att föraren inte gör häf-

tiga rörelser med gaspedalen eftersom annars accelera-

tionspumpen kan aktiveras.

-Dessa amerikanska resultat Skulle alltså kunna betyda

att det inte vore nödvändigt att fresta tålamodet hos

föraren genom att söka få honom att accelerera långSamt.
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Att detta område måste undersökas närmare står klart

eftersom helt motsatta rekommendationer kommer från

annat håll.

Polismyndigheterna i Los Angeles lät utrusta en bil med

'en anordning som kunde skapa en bestämd accelerations-

<nivå. Man lät den normala trafikflödeSaccelerationen

utgöra normvärdet och fann att maximal acceleration

sänkte bränsleekonomin med 32% medan mild acceleration

xhöjde ekonomin med 18%.

På samma sätt fannEHJnnzoch Banowetz (1973) att mått-

- lig acceleration drog 12,4% mer bränsle än lätt acce-

leration och att hård acceleration drog 27,3% mer än

den lätta. Dessutom fann man som väntat att accelera-

tionsförlusterna ökade med ökad bilstorlek. De stora'

bilarna förbrukade ungefär dubbelt så mycket som de

mindre totalt under accelerationsproven. Man kom också

fram till att hård acceleration och hög fart kunde v

resultera i merförbrukning upp till 44% beroende på

- hur illa man körde.

.Evans visar i en rapport om bensinförbrukning i stads-

trafik (Evans 1978) att man genom att reducera accele-V

rationerna och köra mjukare i största allmänhet kan

minska bränsleförbrukningen med så mycket som 15% men

att detta samtidigt kostar 15% längre körtid. Evans ute-

sluter då de förare som sökte undvika stopp genom ibland

tämligen hårda accelerationer. Dessa förare lyckades'

spara 14% utan att körtiden därigenom förlängdes.

Liknande resultat framkom i VTIs undersökning av möjliga

sparpotentialer som funktion av förändrat körsätt

(Odsell och Laurell 1978). Två av de fyra försöksperso-

nerna lyckades båda spara ca 14%. För den ene förläng-

des då körtiden med ca 27% samtidigt som den andre en-

dast behövde 5% längre körtid med samma besparing.
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Uppenbart är att det går att göra suboptimeringar dels

med hänsyn till bränsleförbrukning dels till körtid men

också att optimering Som minimerar såväl bränsleför-

brukning som körtid bör vara möjlig.

Vilket accelerationsförlopp som är det mest gynnsamma

är uppenbarligen en komplicerad fråga sOm kräver ytter-

.ligare utredning innan man kan ge specifika rekommenda-

tioner för svenska förhållanden. Parametrar som motor-

Storlek, olika typer av kraftöverföring m m.gör att

det inte existerar något entydigt förhållande.

Merparten av de resultat som redovisats härstammar från

'amerikanska undersökningar som genomfördes vid tiden

för den akuta oljekrisen 1973 - 74. Detta innebär blåa

att de senaste versionerna av avgasrenade motorer inte

fanns med i utvärderingarna. Detta kan påverka de rekom-

mendationer som bör lämnas beträffande bl a motorbroms-

ning.

Det faktum att resultaten i flertalet fall härrör från

USA gör att det över huvud taget är mycket svårt att

dra några slutsatser som går att översätta till svenska

förhållanden. De amerikanska undersökningarna är oftast

utförda med USA-tillverkade bilar med stora motorer,

hög fordonsvikt, automatiska växellådor m m. Den k

svenska bilparkens sammansättning ser helt annorlunda

ut - i Sverige är kanske 15% av bilarna utrustade med

automatiska växellådor medan ca 80 - 90% har sådan ut-

rustning i USA.

När_man i de amerikanska undersökningarna talar om

"stadstrafik" avser manen trafiktäthet som vi mycket

sällan möter i Sverige. Även det sätt på vilket bilarna

används skiljer mellan Sverige och USA. På ett ännu

mera självklart sätt använder man bilen i USA även för

de allra kortaste ärendena.
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Drivmedelspriset gör också att man i USA inte upplever

sig ha någon anledning att söka reducera bränsleförbrukw

ningen, Såväl inom det amerikanska kommunikationsdeparm

tementet sem inom energidepartementet tror man inte at

det är möjligt att få den amerikanske bilisten att köra

mera ekonomiskt med mindre än att det sker en radikal

höjning av drivmedelspriserna eller att man drabbas

av någon farm av ransonering (Beschen 1978, Eberhard

1978)?

Inom båda dessa departement anser man oekså att man

fortfarande Saknar basfakta dels vad gäller den rela-

tiva effektiviteten hos olika typer av hjälpmedel delS'

vad gäller karaktäristik av det energieffektiva körw

sättet i accelerationer, inbromsningar, körning i med*

och motlut m m.

Ett mycket viktigt krav på alla typer av hjälpmedel

måste vara att de inte utövar en negativ inverkan på

trafiksäkerheten. Som framgått av tidigare avsnitt har

'anmärkningar riktats mot vissa typer av instrumentering

därför att de skulle kräva alltförmycket visuell upp-

märksamhet» Dessa anmärkningar är förvisso principiellt

riktiga:men saknar tillräckligt stöd i empirisk obser_

vationo Man har inte i något fall undersökt hur mycket

uppmärksamhet som krävs för att hjälpmedlet skall ha

den eftersträvade effekten. Det är möjligt een tämligen

troligt att uppmärksamhetskraven snabbt sänks efter det

första inlärningsskedetg

Ett extremt bränsleekonomiskt körsätt kanske skiljer

sig så mycket från det körsätt som för närvarande är

vanligast att säkerhetsproblem därigenom kan skapas

- åtminstone under ettövergångsskede. Denna problem

matik har veterligen inte belyste. Ett allmänt bruk av

förarhjälpmedel torde d0ck få_den effekten att körbe_

teendet likriktas i någon måna
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

En enda slutsats går att dra av vad som ovan relaterats

oCh det är också den enda som det råder någon större

enighet kring - det går att spara bränsle med hjälp av

olika typer av-information och utbildning - en välmo-

tiverad förare kan spara även utan hjälp - med hjälp-

medel med lämplig utformning ännu mera. Dock är det

idag omöjligt att på grundval av det material som finns

göra relativa bedömningar av de olika system som prak-

tiserats. När man prövat enbart träning har man funnit

en potential på cirka 10 - 15% förbättrad bränsleeko-

nomi. Vacuummetrar har visat ungefär samma potentialer.

De data som legat till grund för dessa överväganden är

emellertid av mycket lågt vetenskapligt värde. De ba-

komliggande studierna har oftast varit av typ demonst-

rationer snarare än kontrollerade experiment.

Eftersomiygp.mesta materialet beskriver förhållanden

i andra länder är det synnerligen svårt att bedöma det

eventuella behovet i Sverige av olika typer av hjälp-

medel;

Vissa generella slutsatser förefaller dock rimliga. Så-

lunda kan man säga att föraren inte bör belastas ytter-

ligare med uppgifter som kräver kontinuerlig medverkan

av synsinnet och att återkopplingen bör vara så direkt

som möjligt.

De flesta av de hittills prövade hjälpmedlen har dock

'varit sådana att det varit nödvändigt för föraren att

tämligen intensivt övervaka instrumenten för att kunna

tillgodogöra sig den väsentliga informationen.

Ljudinformation, för upptäckandet av förändringar, i

kombination med visuell information, för kontroll av

nivå, kan kanske vara en framkomlig väg. Denna typ av

instrument användes i den av VTI rapporterade undersök-

ningen. Några slutsatser beträffande dess effektivitet
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kunde dock inte draso

Det är också möjligt att mera sofistikerade hjälpmedel

endast behövs under ett inlärningsskede vilket också

antytts av Konsumentverket (Hushållens Energikonsum-I

tiøn, 1976). Man skulle därefter kanske inte behöval

några hjälpmedel alls eller någon enklare form som

skulle utgöra en påminnelse för att förhindra återfall

i oekonomiskt körsätt. Inlärningen skulle då eventuellt

.kunna ske i körskolebil.

Osäkerheten om vad som egentligen är att rekommendera

-förstärks av detfaktum att den stora merparten av de

data som föreligger härstammar från USA. Det är sålunda .

v ytterst vanskligt att göra generaliseringar till svenska

fförhållanden på grund av skillnader beträffande bl a

trafikförhållanden, bilens användningsområden, fordons-

och bränslepriser, sammansättning av fordOnspopulation,

förekomst av autOmatiska växellådor, klimat m m.

'4 Till yttermera Visso är de amerikanska uppgifterna om

vad som karaktäriserar ett bränsleekonomiskt körbeteende

i många_fall motsägelsefulla. Nästan alla rekommenda-

tioner innehåller rådet att man skall accelerera mjukt

och likaSå bromsa mjukt för att spara bränsle. Detta

får också stöd i ett antal undersökningar men vederläggs

i andra som hävdar att så länge man håller acceleratio-

ner och decelerationer inom rimliga gränser spelar

dessa mycket liten roll för bensinförbrukningen. Lång-

samma accelerationer skulle däremot vara av negativt

Värde genom att de förlänger körtiden och gör körsti-

len mera.svåraccepterad av förare i allmänhet.

AV Ovanstående torde framgå att bristen på kunskap

- framför allt vad gäller svenska förhållanden - är

mycket stor.
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Vad som främst bör undersökas är vad som egentligen ka-

raktäriserar ett bränsleekonomiskt körsätt. Efter vad

som framkom i VTIwundersökningen förefaller det som om

bränslebesparingarna kan åstadkommas med tillämpandet

av olika körbeteenden, som skiljer sig vad beträffar

tidåtgång. Olika förare lyckades sålunda prestera samma

bränslebesparing men med helt olika körtider. Det borde

alltså gå att optimera förhållandet mellan bensinför-

brukning och körtid, Kunskapen om hur denna optimering

skall se ut är obefintlig men nödvändig för att hjälp-

medel skall kunna tas fram och för att dessa skall

kunna användas på ett adekvat sätt.

När väl denna kunskap är inhämtad bör det vara möjligt

att gå vidare för att se efter vilken information fö-

raren har behov av och hur den skall presenteras för

honom för att möjliggöra det optimala körsättet.

I "Optimal" måste då förutom effektivitet beträffande'

bränsleförbrukning och tidåtgång även rymmas trafiksäker-

het. Ett körsätt med total inriktning på låg bränsleför-

brukning vore förmodligen direkt trafikfarligt likaväl

som ett körsätt uteslutande inriktat på att ta sig fram

på kortast möjliga tid. I utvärderingen av olika system

måste alltså också ingå en prövning av de säkerhetSmäs-

siga konsekvenserna - såväl positiva som negativa.

Visserligen kan man anta att alla motorfordonsförare

bör vara hjälpta av principiellt samma information men

eftersom yrkesförare och privatbilister kan antas ha

olika bevekelsegrunder för sina sparansträngningar bör

också undersökas vilka motivationella åtgärder som är

effektivast för respektive förarkategori. Amerikanska

erfarenheter tyder sålunda på att ett registrerande

instrument som bränslefärdskrivare kan utgöra motiva-

tion för yrkesförare.

Från biltillverkarhåll har framförts, som_ett av flera
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skäl till att man inte redan infört olika typer av

hjälpmedel i fordonen, att eventuella noterade spar-

effekter efter kort tid försvunnit i och med att föraren

återfallit i gamla körvanor. Ett viktigt moment i en

utvärdering bör således vara att undersöka huruvida

det vore möjligt att etablera bestående förändringar.

'Fortfarande återstår också att avgöra hur stor bespa-

ringspotential som ligger i instruktion och skriven

information relativt olika typer av hjälpinstrument.

Detta måste då ske i systematiska undersökningar. Hit-

tills har man i alltför många fall blandat in många

'oberoende variabler på ett osystematiskt sätt.

Med dagens kunskap bör manockså kunna utesluta has-

.tighetsvarnande och -reglerande instrument från listan

över de anordningar som bör göras till föremål för

ytterligare underSökningar.
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