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Skattning av specifik bränsleförbrukning för olika

fordonskategorier under varierade körförhållanden

av Olle Odsell

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

För att få bättre underlag för fastställande av driv-

medelsransoner vid en eventuell oljeransonering, har

Transportrâdet gett VTI i uppdrag att göra en skatt-

ning av den specifika bränsleförbrukningen för person-

bilar i olika viktklasser, samt att ange hur förbruk-

ningen beror av lufttemperatur och körsträcka efter

kallstart.

Som utgångSpunkt för jämförelsen har valts den svenska

bränsledeklarationens värde för blandad stads- och

landsvägskörning. Genom sammanställningar av bränsle-

deklarationsvärdena för alla bilar av 1978 och 1979

års modell på den svenska marknaden, har medelvärden

för bränsleförbrukningen i olika viktklasser skattats.

Ofta har det hävdats att bränsledeklarationsvärdet är

för lågt för att avspegla bränsleförbrukningen under

verkliga körförhållanden. Därför har värdet betraktats

som ett utgångsvärde för fullt uppvärmt fordon, och

det har sedan korrigerats med hänsyn till lufttempera-

tur och körsträcka efter kallstart.

Med hjälp av experimentella resultat har konstruerats

en empirisk formel som anger sambandet mellan bränsle-

förbrukning, lufttemperatur och körsträcka efter kall-

start. Formelns konstanter kan väljas så att hänsyn

tas till exempelvis dubbdäcksanvändning och typ av

motor (bensin eller diesel). Genom formeln kan man göra

-realistiska skattningar av bränsleförbrukningen vid
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lufttemperaturer mellan -ZSOC och +250C, och vid kör-

sträckor ned till 2 km efter kallstart. Som exempel kan

nämnas att ett fordon som fullt uppvärmt har en medel-

förbrukning av 1.0 l/mil, enligt formeln efter körning

5 km får en förbrukning av ca 1.2 l/mil vid +200C, ca

1.6 l/mil vid :ooc och ca 2.0 l/mil vid -20°c. Detta
överensstämmer väl med experimentellt uppmätta värden,

varför formeln förefaller ge en relativt god skattning

av bränsleförbrukningen under verkliga körförhållanden.

En skattning har även gjorts av hur mycket bränsleför-

brukningen ökar vid körning med husvagn eller släpvagn.

Om man jämför bränsleförbrukningen vid samma hastigheter

och vid samma körtempo i övrigt kan ökningen uppgå till

50-100%. I allmänhet så körs dock släpvagnsekipaget i

lägre hastigheter och i lugnare körtempo jämfört med

bilen ensam, varför ökningen av bränsleförbrukningen över

en given sträcka blir betydligt mindre. Som ett rimligt

medelvärde anges att bilens förbrukning ökar ca 30% vid

körning med husvagn, och ca 20% vid körning med släp-

vagnar med lägre påbyggnad.
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Estimates of specific fuel consumption for different
vehicle categories under varying driving conditions

by Olle Odsell
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

S UMD'LARY

In order to get a more detailed basis for the determina-

tion of fuel-rations in the event of an oil-rationing,

the institute has made estimates of the specific fuel

consumption for cars in different weight classes. A

method for correction of the fuel consumption values

according to trip length and ambient temperature, is

also presented.

The Swedish mandatory fuel consumption declaration was

chosen as a basis for the estimates. This fuel consump-

tion value is acomposite value of 55% CVS cycle

(USA 1972) and 45% HDC (Highway Driving Cycle). By

putting together the declaration values for all cars

of year models 1978 and 1979 sold on the Swedish market,

mean values of the fuel consumption for cars in different

weight classes have been estimated.

An often heard critisism of the declaration value is

that it is too low to represent the fuel consumption

under realistic driving conditions. Therefore the

value has been regarded as a base-value for a fully

warmed up car, and it is then corrected according to

ambient temperature and trip length after cold start.

With the help of experimental results an empirical

formula has been created, describing the relation

between fuel consumption, ambient temperature and trip

length after cold start. The constants in the formula

can be chosen so that for instance the use of studded
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tires and the type of engine (otto or diesel) is taken

into account.

By using the formula, realistic estimates of the fuel

consumption can be made for ambient temperatures from

-ZSOC to +250C, and for trip lengths down to 2 km after

cold start. As an example, a car that in a fully warmed

up condition has a mean fuel consumption of 10 l/lOO km,

according to the formula has a mean fuel consumption

after 5 km driving of 12 1/100 km at +200c, 16 1/100 km

at iOOC and 20 1/i00 km at -200C. These values correspond

well with actual measured values. This indicates that

the formula gives relatively good estimates of the fuel

consumption under realistic driving conditions.

An estimate has also been made of how much the fuel

consumption increases when driving with a caravan or a

trailer. If the comparison is made at the same speeds

and at the same driving tempo, the increase can be as

large as 50 - 100%. However, the car with a caravan

or trailer is generally driven at lower speeds and in

a slower pace than the car alone. This results in a

considerably smaller increase of the fuel consumption

over a given distance. A realistic estimate could be

that the fuel consumption increases about 30% when

driving with a caravan, and about 20% when driving

with lower utility trailers.
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l BAKGRUND

Transportrådet FWD har ansvaret att vid en eventuell

oljeransonering bestämma storleken av standard- och

förskottsransoner av drivmedel till olika fordonskate-

gorier. För att kunna göra en rättvis fördelning krävs

att man känner till olika fordonskategoriers specifika

bränsleförbrukning beroende på typ av körning och även

beroende på temperatur, vilken kan variera avsevärt

mellan olika årstider och i olika delar av landet.

TR behöver också kännedom om olika fordonskategoriers

specifika bränsleförbrukning för en beräkningsmodell

som man avser att använda för att göra kortsiktiga prog-

noser för den totala drivmedelsförbrukningen uppdelat

på månad och län.

VTI har fått i uppdrag att genom sammanställning av

befintliga data och forskningsresultat göra en skattning

av den specifika bränsleförbrukningen för personbilar

i olika viktklasser, samt ange hur förbrukningen beror

av temperatur och körsträcka efter kallstart. Dessutom

görs en skattning av hur användningen av husvagnar och

lätta släpvagnar påverkar bränsleförbrukningen.

2 BRÄNSLEFÖRBRUKNINGENS BERONDE AV FORDONSVIKT OCH MOTORTYP

En ofta använd tumregel säger att bränsleförbrukningen

ökar med i genomsnitt ca 0,1 l/mil vid 100 kg ökning av

bilens tjänstevikt. Detta kan gälla som en grov skatt-

ning då man jämför bilar av olika storlek, eftersom en

tyngre bil i allmänhet har både större motor och större

frontarea (luftmotstånd). Om man ökar en given bils

vikt med 100 kg genom extra last ökar dock den genom-

snittliga bränsleförbrukningen med bara ca 0,02 l/mil

vid blandad körning.
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Vikten har störst betydelse för bränsleförbrukningen i

stadskörning, då man har ett stort antal stopp och

accelerationer. För jämförelse av bränsleförbrukningen

hos fordon med olika vikt måste man därför använda

värden som uppmätts med en metod där stadskörning ingår,

och inte enbart värden från t ex mätningar vid konstant

fart. Som lämplig utgångspunkt för jämförelsen har

därför valts värdet för blandad körning i den svenska

bränsledeklarationen för personbilar. Detta värde är

sammanvägt med 55% av värdet från den amerikanska CVS

stadskörningscykeln och 45% från HDC landsvägskörnings-

cykeln. Dessa förbrukningsvärden finns också lätt till-

gängliga i den broschyr som Konsumentverket ger ut

varje år över samtliga marknadsförda personbilar i

Sverige.

Två olika sammanställningar över relationen mellan

bränsledeklarationens värde för blandad körning och

tjänstevikten har funnits tillgängliga. Dels en samman-

ställning över 1978 års bilmodeller med bensinmotor och

manuell växellåda, utförd av Jan-Petter Saether vid

Transportekonomiskinstitutti.Oslo. Dels en sammanställ-

ning över 1979 års bilmodeller med bensin- respektive

dieselmotor, där både manuella och automatiska växel-

lådor behandlats i samma grupp, utförd av Jakob Wajsman

vid Transportrådet.

Saethers sammanställning redovisas i figur 1. Kurvorna

a - f anger bränsleförbrukningens beroende av vikten

för klasser av bilar med olika motoreffekt. Kurva g

anger beroendet av vikten för samtliga bilar oavsett

motoreffekt. Det är den senare kurvan som är av intresse

i detta sammanhang. Den matematiska formeln för kurva

g är:

ln(B) = -6,85 + 0,97 ln(m)
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Figur 1 Bränsleförbrukningen vid blandad körning som
funktion av tjänstevikt för bensindrivna
_personbilar, (Saether 1979). -

Wajsmans sammanställning redovisas med heldragna linjer

i figur 2. De matematiska formlerna för dessa kurvor

är;

för bensindrivna bilar: B = 0,3406 eo"0009 m

för dieseldrivna bilar: B = 0,3478 eo'0006 m
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Figur 2 Bränsleförbrukningen vid blandad körning som
funktion av fordonets tjänstevikt för bensin-
och dieseldrivna personbilar, (Wajsman 1980).

I figur 2 är också kurvag från figur 1 inritad med en

streckad linje. Som synes så överensstämmer kurvorna

ganska väl för tjänstevikter i området 700 - 1600 kg,

vilket omfattar 99% av alla registrerade personbilar.

VTI MEDDELANDE 214



Hela Saethers material och huvuddelen av Wajsmans

material omfattar bilar med manuell växellåda. I all-

mänhet medför automatlåda en ökning av den genomsnitt-

liga bränsleförbrukningen med 5 - 10%. I de relativt

grova skattningar som görs i detta sammanhang görs dock

ingen skillnad på typ av växellåda, eftersom bara ca

15% av alla personbilar har automatlåda.

Det hävdas iblandatt bränsledeklarationens värde för

blandad körning är för lågt för att ge en representativ

bild av bilars bränsleförbrukning under realistiska

körförhållanden. Detta kan nog till en del vara riktigt

eftersom provningarna görs under idealiserade förhål-

landen i laboratorium och med bara en kallstart från

+200C. Bränsledeklarationen bör dock kunna utgöra ett

bra utgångsvärde som sedan kan korrigeras med hänsyn

till lufttemperatur och körsträcka, för att ge bränsle-

förbrukningen under verkliga körförhållanden.

3 BRÄNSLEFÖRBRUKNINGENSÄBEROENDEAN'TEMPERATUR OCH KÖR-

STRÄCKA EFTER KALLSTART

Även vid helt uppvärmd motor ökar bränsleförbrukningen

vid fallande lufttemperatur pçga ökade värmeförluster

och mer trögflytande olja i motor och transmission.

Flera amerikanska undersökningar har kartlagt hur mycket

bränsleförbrukningen ändras pçya temperaturen,och på

grundval av undersökningarna och kompletterande material

från olika bilfabrikanter, har SAE (Society of Automotive

Engineers) fastställt korrektionsfaktorer. I standard

SAE J 1082 anges en korrektionsfaktor för lufttempera-

turen som innebär att bränsleförbrukningen ändras med

0,25% per 0G, i området -1,1°c till +32,2°c (30 - 90°F).

Detta gäller vid mätning av bränslets vikt, vilket är

det mest korrekta sättet att mäta energiförbrukningen.
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Vanligare är dock att mäta bränslets volym, men då bör

bränslets densitet korrigeras efter bränsletemperaturen.

Förutsätter man att bränsletemperaturen är lika som

lufttemperaturen blir då den totala korrektionen 0,14%

per OC.

Dessa korrektioner gäller vid helt uppvärmd motor och

transmission, och det innebär att man kan vänta sig

ca 3% högre bränsleförbrukning vid t ex OOC jämfört

med +200C. Vid temperaturer under OOC blir dock bränsle-

förbrukningsökningen ännu större. I figur 3 visas den

genomsnittliga specifika bränsleförbrukning som erhölls

vid provningar vid VTI med en Saab 99 på en 33,7 km

lång provsträcka vid olika lufttemperaturer. Bränsle-

förbrukningens temperaturberoende vid varm motor (den

nedre kurvan) stämmer ganska väl överens med den av SAE

fastställda korrektionsfaktorn 0,14% per OC, i området

+50C till +250C. Under +50C stiger dock temperatur-

beroendet, ända upp till ca 0,5% per OC i området under

-10°c.

Dessa förändringar gäller vid i övrigt oförändrade

förhållanden avseende bilens utrustning, väglag etc.

Om man dessutom lägger till den ökning av bränsleför-

brukningen med ca 3 - 5% som kan förorsakas av dubb-

däck och vinterväglag, så kan man även med fullt upp-

 

värmt fordon få en skillnad i bränsleförbrukning på ca

 

10% mellan sommar och vinter.

Utöver de nämnda faktorerna tillkommer sedan den ökning

av bränsleförbrukningen som orsakas av kallstart. Vid

låga yttertemperaturer kan det åtgå uppåt 0,5 1 bensin

för att värma upp motorn, men även vid sommartempera-

turer åtgår det 0,1 - 0,2 l extra bensin innan motorn

uppnått sin driftstemperatur vid ca +8OOC. Den övre

kurvan i figur 3 visar hur medelförbrukningen ökar vid

fallande temperatur vid körning av VTIs provsträcka

33,7 km inklusive kallstart.
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Figur 3 Genomsnittlig specifik bränsleförbrukning
vid olika lufttemperaturer vid körning av
provsträöka 33,7 km med Saab 99.

Ju längre sträcka man kör desto mindre inverkar givetvis

kallstarten på medelförbrukningen räknat i l/mil. Efter-

som det extra bränslet för uppvärmning av motorn för-

brukas under de första kilometrarna blir bränsleekonomin

mycket dålig vid korta resor efter kallstart. Flera

undersökningar har presenterat kurvor över hur den

genomsnittliga specifika bränsleförbrukningen beror

Eürkörsträckanefter kallstart, (se exempel i figur 4).

De helt raka linjerna för varm motor i figur 4 uppnås

knappast i praktiken, eftersom man oftast har en kortare

tomgångsperiod och en acceleration direkt efter start.

Det verkliga utseendet är snarare enligt figur 5, som

uppmätts av Svenska Volkswagen under verkliga körför-

hållanden motsvarande en typisk arbetsresa.

VTI MEDDELANDE 214



   

 

    

 

 

60 i

\

50-1

'3
.2

O

9
§>

G)
5
.§ " «._
E äxääh____ '120:-e \

zo- --_u___-__u- __---_-

10*

0 r r i . _

 

O 2r 14 6 8 15112 ll: 16 1% io ZIZ Körgwdcza (km)

Figur 4 Genomsnittlig specifik bränsleförbrukning för

en_amerikansk bil som funktion av körsträckan

efter start. De raka linjerna anger förbruk-

ningen vid fullt uppvärmd bil
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Figur 5 Genomsnittlig specifik bränsleförbrukning för

en VW Golf som funktion av körsträckan efter
start
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I figur 6 visas resultat som erhållits vid VTIs prov-

ningar med en Saab 99. De två övre kurvorna visar den

genomsnittliga specifika förbrukningen efter kallstart

vid -l8OC respektive OOC. De två undre kurvorna visar

förbrukningen vid körning exakt samma sträcka med varm

motor vid samma temperatur.
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Figur 6 Genomsnittlig specifik bränsleförbrukning som
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Den höga medelförbrukningen direkt efter start även med

varm motor i figur 6 beror på att varje provning inleddes

med 1 minuts tomgångskörning. Tomgångsförbrukningen vid

varm motor var ca 20 - 22 cm3/min vid det normala

tomgångsvarvet 850 r/min. Vid kallstart med användning

av choke och förhöjt tomgångsvarvtal blir tomgångsför-

brukningen avsevärt högre. Av figur 7 framgår att för-

brukningen under den första minuten är i storleksord-

ningen lOO cm3/min vid temperaturen -50C. Ofta körs

motorn längre tid än 1 minut på tomgång, under den tid

det tar att borsta av snö och skrapa rutor, och då blir

medelförbrukningen på korta körsträckor ännu högre än

vad som visas i figur 6.

bränsle-
förbrukning

(hmB /mi *0\v-- , ------«,

A

120 1

 

100 -

80 \
60 kallstart 1500 r/min

 

 

  

   

40

varm mot_0r_850 _3:ij __ __ __ __
20 7 " "' _'

  

 

 

 

i_ 1 i . . ,. tomgångstid

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (min)

 

Figur 7.' Tomgångsförbrukning för Saab 99 uppmätt vid
lufttemperatur -5°C.
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Kurvorna i figur 4 - 6 visar tydligt att man får en

mycket hög genomsnittlig bränsleförbrukning vid korta

körsträckor efter kallstart. Av figur 6 framgår det

exempelvis att en bil, som vid längre körsträckor har

en medelförbrukning på ca 0,8 - 0,9 l/mil, efter kall-

start och 5 km körning har en medelförbrukning på ca

1,5 l/mil vid ooc och ca 2,0 l/mil vid -18°c. Eftersom
en stor del av alla bilresor utgörs av korta resor

under 10 km, har detta stor betydelse både för landets

totala bränsleförbrukning och för den bränsleekonomi

som den enskilde bilägaren uppnår. Denna merförbruk-

ning vid kallstart måSte man ta hänsyn till då man

jämför bränsleförbrukning uppmätt i praktisk drift med

de siffror som anges av bilens bränsledeklaration,

eftersom den använda provningsmetoden endast innefattar

en kallstart från +200C.

Det ska påpekas att förbrukningssiffrorna i figur 4 - 6

ej är jämförbara sinsemellan, och att förbrukningsvärdena

kan bli olika vid annan typ av körning.

4 FORMEL FÖR SKATTNING AV BRÄNSLEFÖRBRUKNING SOM FUNKTION

AV FORDONSVIKT, TEMPERATUR OCH KÖRSTRÄCKA EFTER KALL-

START

Med de relationer som redovisats i avsnitt 2 och 3 som

grund, harkonstruerats en empirisk formel för beräk-

ning av bränsleförbrukningen i l/mil, som funktion av

fordonsvikt, lufttemperatur och körsträcka efter kall-

start.

Formeln lyder:

B=BO [1+a-At(1+-§)]

VTI MEDDELANDE 214



12

där B = specifik bränsleförbrukning (l/mil)

BO = bränsledeklarationens värde för blandad kör-

ning för en enskild IHJ - eller medelvärde

för bilar inom en Viktklass (l/mil)

a = konstantsuxnavspeglar bränsleförbrukningens

'beroende av lufttemperaturen

At = 30-t, där t = lufttemperaturen (OC) (ts BOOC)

b = konstant som avspeglar bränsleförbrukningens

beroende av körsträckan efter kallstart

s = körsträcka efter kallstart (km)

Konstanten a avspeglar den ökade bränsleförbrukningen

p g a ökad friktion i transmission, hjullager osv vid

lägre temperatur. Konstanten väljs dock så att den även

avspeglar den ökade bränsleförbrukningen p g a snöväglag

och eventuell användning av dubbdäck. För att bäst

efterlikna verkligheten enligt dessa förutsättningar

skulle Värdet på a behöva stiga med fallande temperatur,

speciellt under OOC. För skattningarna i detta samman-

hang väljs dock ett konstant värde för att få en enkel

formel. För svenska förhållanden erhålls en rimlig

skattning av bränsleförbrukningen då Värdet a = 0,004

väljs.

Värdet At är valt såsomtemperaturskillnaden ifrån

+300C. Detta innebär att man enligt formeln inte får

någon merförbrukning vid kallstart i lufttemperaturen

+3OOC, vilket inte torde vara helt sant. Formeln ger

dock realistiska resultat i det i Sverige mest aktuella

området +25°c till -25°c.

Konstanten b väljs olika beroende på motortypr eftersom
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dieselmotorer inte har så stor merförbrukning av bränsle

vid kallstart som bensinmotorer. För bensinmotorer har

funnits att b==20 ger en relativ god överensstämmelse

med empiriska data. För dieselmotorer har det inte gått

att få fram några experimentella resultat avseende kall-

start, men ett rimligt värde torde ligga omkring b==5.

Detta innebär att formeln får följande utseende,

för bensinmotorer:

13:13o [1+0,004 (30-t)(1+-2§Q-)]

för dieselmotorer:

5B=BOE1+omm4(30-u(1+§g

För att åskådliggöra vilka resultat formeln ger har i

figur 8 inritats förhållandet B/BOför en bil med bensin-

motor vid temperaturerna +200C, iOOC och -200C. B/BO

anger bensinförbrukningen efter kallstart i förhållande

till den genomsnittliga förbrukningen för helt uppvärmt

fordon. För ett fordon som fullt uppvärmt har en genom-

snittlig bensinförbrukning av 1,0 l/mil kan Y-axelns

gradering utläsas som bensinförbrukningen i l/mil. Som

exempel kan ur figuren avläsas att ett sådant fordon

efter 5 km körning får en genomsnittlig förbrukning av

ca 1.2 l/mil vid +200c, ca 1.6 l/mil vid :ooc och ca

2.0 l/mil vid -200C. Dessa värden överensstämmer väl

med de experimentellt uppmätta kurvorna i figur 4-6,

varför formeln förefaller ge en relativt god skattning

av bränsleförbrukningen under verkliga körförhållanden.
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Figur 8 Förhållande mellan bensinförbrukning vid
kallstart och bensinförbrukning med fullt
uppvärmt fordon.

5 EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING AV BERÄKNINGSFORMEL FÖR SKATTNING

AV BRÄNSLEFÖRBRUKNING FÖR BILAR I OLIKA VIKTKLASSER

I Transportrådets beräkningsmodell för prognoser över

bränsleförbrukningen i olika län, delas bilbeståndet

upp i olika viktklasser. Med hjälp av beräkningsformeln

i avsnitt 4 kan man göra skattningar av den genomsnitt-

liga bränsleförbrukningen för dessa viktklasser, beroende

på lufttemperatur och genomsnittlig körsträcka per resa.
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För att eXemplifiera detta redovisas i tabell 1 och 2

Vilka resultat som erhålls vidlufttemperaturerna +200C

och iOOC. Värden på BO för de olika Viktklasserna har

hämtats ur figur 2.

Tabell 1 Specifik bränsleförbrukning (l/mil) för per-
sonbilar vid lufttemperaturen +20OC

   

Lokal trafik Regional trafik
Tjänstevikt (kg) BO Medelreslängd (km) Medelreslängd (km)

3 6 10 20 m

H 3 849 0,70 0,91 0,82 0,78 0,76 0,73

g 850 - 1049 0,80 1,05 0,94 0,90 0,86 0,83

_§ 1050 - 1199 0,95 1,24 1,11 1,06 1,03 0,99

§ 1200 - 1399 1,1 1,44 1,29 1,23 1,19 1,14

m 2 1400 1,30 1,70 1,53 1,46 1,40 1,35

,5 s 849 - - - - - -
g 850 - 1049 0,62 0,69 0,67 0,66 0,65 0,64

vä 1050 - 1199 0,69 0,76 0,74 0,73 0,72 0,72
m
_3 1200 - 1399 0,76 0,84 0,82 0,81 0,80 0,79

m 2 1400 0,87 0,96 0,93 0,92 0,91 0,90
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Tabell 2 Specifik bränsleförbrukning (l/mil) för per-
sonbilar vid lufttemperaturen :Orc

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Lokal trafik Regional trafik
Medelreslängd (km) Medelreslängd (km)

Tjänstevikt (kg) B
0 3 6 10 20 m

M 5 849 0,70 1,34 1,06 0,95 0,87 0,78

g 850 - 1049 0,80 1,54 1,22 1,09 0,99 0,90

0% 1050 - 1199 0,95 1,82 1,44 1,29 1,18 1,06

§ 1200 - 1399 1,10 2,11 1,67 1,50 1,36 1,23

m 2 1400 1,30 2,50 1,98 1,77 1,61 1,46

i s 849 - - - - - -

g 850 - 1049 0,62 0,82 0,76 0,73 0,71 0,69

rä 1050 - 1199 0,69 0,91 0,84 0,81 0,79 0,77

_§ 1200 - 1399 0,76 1,00 0,93 0,90 0,87 0,85

Q 2 1400 0,87 1,15 1,06 1,03 1,00 0,97

6 ÖKNING AV BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN VID KÖRNING MED HUSVAGN

ELLER SLÄPVAGN

Vid körning med husvagn eller släpvagn ökar dragfordo-

nets bränsleförbrukning både p g a ökad vikt och ökat

luftmotstånd. Speciellt för husvagnar spelar luftmot-

ståndet en stor roll. Om man jämför bränsleförbrukningen

med respektive utan husvagn vid samma hastigheter och

körtempo i övrigt, kan ökningen uppgå till 50-100%. I

allmänhet så körs dock husvagnsekipaget med lägre hastig-

heter och i lugnare körtempo jämfört med bilen ensam,

varför bränsleförbrukningsökningen över en given sträcka

oftast stannar vid ca 20-40%. Som ett rimligt medelvär-

de kan anges att bilens medelförbrukning ökar ca 30%
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vid körning med husvagn eller annan släpvagn med hög

överbyggnad, och ca 20% vid körning med lägre nyttosläp-

vagnar. Dessa siffror gäller då släpvagnens vikt är i

samma storleksordning som bilens tjänstevikt. Vid kör-

ning med avsevärt lättare eller avsevärt tyngre släp-

vagnar kan siffrorna behöva korrigeras något.

Hur stor ökning av den totala bränsleförbrukningen hos

fordonsbeståndet som körning med släpvagn medför, är

mycket svårt att säga. Det finns i Sverige drygt 300 000

lätta släpvagnar varav ca 140 000 utgörs av husvagnar.

En stor del av dessa körs mycket korta sträokor per år

medan en del, t ex servicevagnar, kan köras mycket långa

sträckor per år. En gissning är att den genomsnittliga

körsträckan kan ligga omkring 50 - 100 mil per år, men

spännvidden är alltså mycket stor.
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