
Nr 270 1981
ISSN 0347-6049

270

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) • 58101 Linköping
National Road & Traffic Research Institute S-58101 Linköping Sweden

Bränslesparpotentialer i samordnade signalanläggningar

Hastighetssignaler -  effekt av efterlevnad
av Ulf Hammarström



Bränslesparpotentialer i samordnade signalanläggningar 
HASTIGHETSSIGNALER -  EFFEKT AV EFTERLEVNAD

av Ulf Hammarström
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

FÖRORD

Transportforskningsdelegationen (TFD) har av regeringen ålagts program

ansvar för den del av energiforskningen som avser transportsystemets 

utveckling och de olika åtgärder som kan vidtas på systemnivå för att 

minska och effektivisera energianvändningen inom transportsektorn. Ett led 

i genomförandet av detta program har varit att få till stånd studier av hur 

bränsleförbrukningen i vägtrafiken kan påverkas genom reglering av trafik

signaler, ändrade hastighetsgränser samt förändrat körbeteende. Dessa stu

dier har utförts inom nedanstående forskningsprojekt. FoU-arbetet har letts 

av en särskilt tillsatt kommitté.

1. Bränslesparpotentialer i enskilda signalanläggningar

Projektledare: Civilingenjör Stig Edholm, institutionen för trafikplane
ring, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, med civilingenjör Helge 
Burén, Scandiakonsult, som utredningsman.

2. Bränslesparpotentialer i samordnade signalanläggningar 

Projektledare: Forskare Ulf Hammarström, VTI.

3. Bränslesparpotentialer i landsvägstrafik -  ändrade hastighetsgränser 

Projektledare: Forskningsledare Gösta Gynnerstedt, VTI.

4. Behov och effekter av olika typer av bränsleförbrukningsmätare i 
motorfordon, betydelsen av ett mjukare körsätt - en litteraturstudie

Projektledare: Forskare Hans Laurell, VTI.



De resultat, synpunkter och förslag som framkommit i FoU-arbetet inom de 

olika forskningsprojekten sammanfattas i rapporten Bränslevinster i väg

trafiken, TFD (1981:13). Innehållet i den utgör kommitténs samlade 

bedömning, medan varje projektledare är ansvarig för innehåll i och utform

ning av övrig rapportering från respektive forskningsprojekt.

Föreliggande meddelande utgör en del av rapporteringen från forsknings

projekt 2 ovan, "Bränslesparpotentialer i samordnade signalanläggningar".
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Bränslesparpotentialer i samordnade signalanläggningar 
HASTIGHETSSIGNALER -  EFFEKT AV EFTERLEVNAD

av Ulf Hammarström 
Statens väg- och trafikinstitut 
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Bränslemätningar har utförts i hastighetssignalsystem. Systemen är belägna

i Göteborg och Karlskoga. Att följa de av signalerna rekommenderade

hastigheterna jämfört med att följa hastighetsbegränsningen reducerade

bränsleförbrukningen med c 10 %. Om samtliga bilförare följde de av

hastighetssignalerna rekommenderade hastigheterna så skulle i befintliga
3

system per år c 810 m bränsle kunna sparas.



Potential for fuel savings in coordinated systems of traffic signals 
SPEED SIGNALS - EFFECT OF DRIVER OBSERVANCE

by Ulf Hammarström
National Swedish Road and Traffic Research Institute 
S-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The speed level in signal systems can be influenced by advisory speed signals 

giving the speed with which a stop at the next traffic signal can be avoided. 

The fuel consumption was measured in an experimental situation. The fuel 

measured when driving according to the advisory speed signals was com

pared to the consumption when the speed limit was followed. When driving 

according to the speed signals the fuel consumption decreased by about 10 % 

compared to a driving manner according to the speed limit. If all drivers in 

three existing systems in Sweden drove according to the advisory speed 

signals about 810 m of fuel could be saved annually*
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SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av Transportforskningsdele- 

gationen undersökt effekten av hastighetssignalsystem m a p  bränsleför

brukningen för biltrafiken. Hastighetssignalsystem används på signal- 

reglerade trafikleder för att dirigera in trafiken i "grön våg".

Mätningar har utförts med en Volvo 244 DL i två signalsystem; ett i 

Göteborg och ett i Karlskoga. I Sverige finns ytterligare ett system beläget 

i Stockholmsregionen. Hastighetsbegränsningen på mätsträckorna var 

70 km/h. Den vid fältstudien använda mätbilen framfördes dels med en 

hastighet motsvarande gällande hastighetsbegränsning och dels med den av 

hastighetssignalerna rekommenderade hastigheten. Mätsträckorna i Göte

borg passerades totalt c 50 ggr och i Karlskoga c 110 ggr med mätbilen.

De erhållna mätresultaten avser enbart den experimentella försökssitua- 

tionen och kan således inte utan vidare generaliseras. Resultaten från 

försökssituationen i kombination med tidigare mätningar som utförts i 

hastighetssignalsystem, kan användas för uppskattning av den "verkliga" 

energisparpotentialen som skulle kunna uppnås i befintliga hastighetssignal

system.

Följande effekter erhölls av att följa hastighetsrekommendationerna jämfört 

med att som hastighetsanspråk ha hastighetsbegränsningen:

•  Bränsleförbrukningen reducerades med c 0,09 l/mil eller c 8 % i primär-
1) 2) flödena och med c 0,12 l/mil eller c 11 % i sekundärflödena .

1) Mätbilen följde det stora genomgående trafikflödet.

2) Mätbilen körde in på leden från anslutande gatulänkar med relativt sett
små trafikflöden.



•  Stopp/mil reducerades med c 0,8 eller c 25 % i primär flödena och med 

c 1,6 eller c 50 % i sekundär flödena.

•  Färdhastigheten reducerades med c 2,1 km/h eller 3,5 % i primärflöde

na och med c 4,3 km/h eller med 6,9 % i sekundärflödena.

Under fältmätningarna noterades att de rekommenderade hastigheterna ofta 

gav en något tidig ankomst till den nästföljande trafiksignalen. Signalen 

hade då slagit om till grönt men den kö som hade bildats hade ännu ej 

avvecklats. Denna effekt skulle kunna påverkas genom att via hastighets- 

signalerna senarelägga ankomsten eller genom att förändra beteendet att 

fylla upp båda körfälten framför stopplinjen under röd signalbild.

Enligt en tidigare utförd undersökning, så följer c 25 % av bilförarna, mer 

eller mindre, de av signalerna rekommenderade hastigheterna. Sparpoten- 

tialen i de befintliga systemen utgörs av de förändrade trafikanteffekter 

som skulle följa av att resterande 75 % av bilförarna helt skulle följa de 

rekommenderade hastigheterna. Spar potentialen i landets tre hastighets

signalsystem har per år uppskattats till följande:

3
• Bränsle, c 810 m

• Kostnadsreduktion för samhället i form av bränsle, däckslitage och 

reparationskostnader, 2,3 miljoner kr.



1. BAKGRUND

Transportforskningsdelegationen (TFD) gav 1977 statens väg- och trafikin

stitut (VTI) i uppdrag att utarbeta ett förslag till program för vissa 

energiforskningsprojekt inom vägtrafikområdet. Ur det föreslagna pro

grammet (78-1) valde TFD bl a att ge VTI i uppdrag att utvärdera 

energisparpotentialen av s k hastighetssignalsystem. Hastighetssignalsystem 

används för att informera bilförarna om vilken hastighet de bör hålla för att 

få grönt ljus vid nästa trafiksignal. Effektstudier i hastighetssignalsystem 

har tidigare utförts (70-1), men ej beträffande effekten bränsleförbrukning.

Hastighetssignalsystem finns för närvarande bl a i Göteborg, Karlskoga och 

Stockholm. I det projektförslag som förelädes TFD föreslogs att fältmät

ningar skulle utföras. I samråd med den av TFD tillsatta "Kommittén för 

energibesparingar inom vägtrafikområdet" bestämdes att utföra fältmät

ningar i två system — Göteborg och Karlskoga.



MÅLSÄTTNING

Den möjliga energisparpotentialen i befintliga hastighetssignalsystem skall 

undersökas i en experimentell försökssituation. I försöket används enbart 

ett mätfordon. De framtagna mätresultaten gäller enbart för försökssitua- 

tionen. Resultaten i försökssituationen används för att dra slutsatser om 

den möjliga sparpotentialen för den trafik som framföres i hastighets

signalsystem. Totala sparpotentialer anges för försöksområdena och på 

riksnivå1*

1) Totalt finns i landet tre hastighetssignalsystem. Fältmätningar utförs i 
två av de tre systemen.



3. METOD

Fältmätningarna, avsnitt 3.1, har lagts upp som en experimentell försöks- 

situation. De resultat som erhålles i experimentet kan i kombination med 

resultat från en tidigare utförd studie, ref (70-1), ge en uppfattning om 

verkliga sparvinster, vilka kan uppskattas enligt avsnitt 3.2.

3.1 Fältmätningar

3.1.1 Försöksuppläggning

Den energisparpotential som mäts upp är differensen i bränsleförbrukning 

mellan att som hastighetsanspråk ha hastighetsbegränsningen respektive den 

av hastighetssignalerna rekommenderade hastigheten.

De signalprogram som styr trafiksignalerna på de aktuella mätsträckorna är 

utformade så att de största trafikströmmarna på sträckorna skall få "grön 

våg". Då mätning utföres på de gatulänkar i systemen som har stor trafik så 

kan man därför förvänta sig att effekten av att följa hastighetssignalerna 

blir mindre än på gatulänkar med mindre trafik. För att fånga upp den totala 

effekten av ett hastighetssignalsystem är det därför viktigt att inte enbart 

välja mätslingor som överensstämmer med de största trafikströmmarna utan 

att även mäta på gatulänkar med något mindre trafik.

Trafiksignaler styrs oftast av flera signalprogram under olika tider av 

dygnet. Energisparpotentialen kan förväntas vara beroende av vilket 

signalprogram som ligger inne. Någon klassindelning av mätdata efter vilket 

signalprogram som varit aktivt har inte skett.

Mätningarna utförs så att föraren av mätbilen varannan gång har hastig

hetsbegränsningen och varannan gång har den av hastighetssignalerna re

kommenderade hastigheten som hastighetsanspråk.

Några speciella arrangemang för att undvika influens av det individuella 

beteendet hos förarna av mätbilen har ej gjorts.

Två olika förare har ingått. Den ene körde uteslutande i Göteborg och den 

andre uteslutande i Karlskoga.



Mätningar har utförts på två sträckor, en i Göteborg och en i Karlskoga. 

Sträckorna är jämförbara beträffande geometrisk utformning och kapaci

tet. Trafikförhållandena är olika då ÅMD på Hjalmar Brantingsgatan är 

c 40 000 och på E l8 genom Karlskoga c 10 000 -  20 000. I figurerna 1 

och 2 ges en schematisk bild av mätsträckorna.

Figur 1 Mätsträckor på Hjalmar Brantingsgatan i Göteborg.
Sträcklängd: 3,7 km (A) respektive 3,3 km (B)
Antal signalreglerade korsningar: 6 st 
Antal signalstyrningspgm: 5 st



Figur 2 Mätsträcka på E18 genom Karlskoga
Sträcklängd: 5,2 (A ) respektive 2,6 km (B)
Antal signalreglerade korsningar: 7 (A), respektive 3 (B) 
Antal signalstyrningspgm: 1 st

Mätsträcka A - huvudtrafikströmmen -  på Hjalmar Brantingsgatan kan be

skrivas med följande data:

Sträcklängd = 3,7 km
Sträckan inkluderar en mindre delsträcka före den första respektive efter 
den sista korsningen.

Dubbla körfält i båda riktningar.
Ungefär mitt på sträckan i riktning 2 - in mot staden -  finns en högersväng 
utan separat retardationskörfält. Svängande fordon tvingade här ofta 
mätbilen till stora retardationer.

Två långa motlut i riktning 1 - från centrum -  varav det ena förhållandevis 
brant.
Ganska sliten beläggning. Spårbildning och gupp.

ÅMD på Hjalmar Brantingsgatan är c 40 000 fordon/dygn. 

Hastighetsbegränsning = 70 km/h.

Sex stycken signalreglerade korsningar. Eftef varje korsning, utom den 
sista i varje riktning, fanns en hastighetssignal .
Före den första korsningen på sträckan gavs ingen hastighetsinformation 
d v s  hastighetsanspråket fram till första korsningen har varit hastighetsbe
gränsningen.

Fem olika signalprogram fanns enligt tabell 1.

1) En hastighetssignal var ur funktion, den efter Wieselgrensplatsen i 
riktning mot centrum.



Tabell 1 Signalstyrningsprogram på Hjalmar Brantingsgatan.

Program Tid på dygnet Omloppstid sek

P1 Morgon 80

P2 Medel 60

P3 Eftermiddag 90

P4 Natt 55

P5 = P3 90

P6 Eftermiddag 90

Mätsträcka B på Hjalmar Brantingsgatan:

Sträcklängd = 3,3 km.

Denna sträcka begränsas av samma korsningar som sträcka A. Skillnaden 

gentemot A är att man svänger in från sidan d v s i en mindre 

trafikström1*. Sannolikheten att få rött ljus vid den andra korsningen på 

sträckan blir därmed högre om man väljer hastighetsbegränsningen som 

hastighetsanspråk jämfört med sträcka A. Utfart från sträcka B görs på 

samma gatulänkar som för sträcka A. Infart på sträcka A görs från 

Hjalmar Brantingsgatan. Infart på sträcka B görs från Yrvädersgatan 

respektive från Norgevägen.

1) Tveksamt om de svängande flödena i ändpunkterna är mindre än rakt 
fram flödet.



Mätsträcka A på E18 genom Karlskoga kan beskrivas enligt följande: 

Sträcklängd = 5,2 km.

Dubbla körfält i båda riktningarna.

Årsmedeldygnstrafiken är c 10 000 - 20 000 fordon beroende på vilken del 

av sträckan som avses.

Hastighetsbegränsning = 70 km/h.

Antalet signalreglerade korsningar är 7 stycken.

Vid körning i östlig riktning - till skillnad från körning i västlig riktning -  

ges hastighetsinformation före den första signalreglerade korsningen.

Ett signalstyrningsprogram med omloppstiden 75 sek har reglerat trafiksig

nalerna under mätningarna. Programmet är planerat för hastigheten 65 

km/h.

Mätsträcka B på E18 genom Karlskoga:

Sträcklängd = 2,6 km.

Årsmedeldygnstrafiken är 12 000 - 20 000 fordon.

Antalet signalreglerade korsningar är 3 st.

I övrigt samma data som för sträcka A.



Fältmätningar har utförts med en personbil, en Volvo 244 DL av 1978 års 

modell. En teknisk specifikation för bilen redovisas i bilaga 1. För 

registrering av bränsleförbrukning och resförlopp används en datalogger. 

Mätutrustningen har detaljredovisats i ett VTI-meddelande (78-2). Bränsle

förbrukningen mäts med en bränslemätare som kan registrera förbrukade 

cm bränsle. Körd vägsträcka registreras med en pulsgivare på ena fram

hjulet. Maximalt kan fyra pulser mätas per hjulrotation. Registrering på 

hålremsstans görs normalt antingen för var 20:e eller var 40:e uppmätt puls,

vilket ungefär motsvarar var 10:e eller var 20:e meter. Då n pulser har
3

mätts upp, där n kan väljas fritt, så sker utskrift av antalet förbrukade cm 

bränsle och tidpunkt. Registrering på hålremsa görs även för olika händelser 

såsom:

• passage av kontrollpunkter d v s  infart och utfart på mätsträckan

• förändrad köposition

•  omkörningar

• stopp

Vid databehandlingen kan bl a följande uppgifter tas ut:

•  bränsleförbrukning

• hastighet

• antal stopp och stopptid

• omkörningar

• upphunna och upphinnande fordon för trafikflödesuppskattning

• accelerations- och retardationsmått

• tillförd och bortbromsad energi

• avgasemissioner

Resultatuttag kan exempelvis göras så att varje rad i utskriftslistan 

motsvarar en gatulänk. Varje rad innehåller de väsentligaste resultatupp

gifterna av de ovan beskrivna. Möjligheten till länkvis redovisning har inte 

utnyttjats i denna undersökning.



Förhållandena under fältmätningarna m a p  väderlek lämpade sig till en del 

normalt inte för bränslemätningar. I och med att undersökningen inte 

primärt avsett att mäta upp absolutnivåer utan att jämföra nivåer vid olika 

körsätt så har de dåliga väderleksförhållandena bedömts ha mindre bety

delse. De ibland dåliga väderleksförhållandena har medfört högre bränsle

förbrukning. Detta i sin tur kan förväntas ha medfört att den relativa 

skillnaden mellan att följa hastighetssignalerna och hastighetsbegränsningen 

blivit mindre än vad som skulle ha varit fallet under goda väderleks

förhållanden. Genomgående har mätbilen varannan gång körts med den av 

hastighetssignalerna rekommenderade hastigheten respektive körts med den 

skyltade hastighetsbegränsningen som hastighetsanspråk.

I tabell 2 redovisas mättider och förhållanden under fältmätningarna.

Tabell 2 Mättider och förhållanden under bränslemätningarna.

Datum Sträcka Antal
passager Förhållanden

1979-03-08 Hjalmar 
Brantings

gatan A 
Göteborg

21 Klart och soligt. Mycket 
trafik. Fram till 15.30 sig- 
nalstyrningsprogram med 
60 sek omloppstid. Därefter 
saknas uppgift.

1979-03-09 Hjalmar 
Brantings

gatan B 
Göteborg

22 Regn och blåst. Växlande 
trafikförhållanden. Fram till 
kl 14.30 växlades signalpro
gram med 5 min mellanrum. 
Något var fel. Därefter lås
tes signalprogrammet med 
90 sek omlopp.

1979-03-10 Hjalmar 
Brantings

gatan A 
Göteborg

10 Lätt nederbörd. Mycket 
trafik, 60 sek omloppstid.

1979-04-23 E18 Karl
skoga A o B

40 Växlande väderleksförhål
landen. Tidvis nederbörd. 
Omloppstid 75 sek.

1979-04-24 E18 Karl
skoga A o B

72 Växlande väderleksförhål
landen. Omloppstid 75 sek.



3.2 Uppskattning av total sparvinst

Andras resultat från undersökningar i hastighetssignalsystem redovisas i 

3.2.1. Undersökningarna avser hastigheter och stopp. För uppskattning av 

sparpotential på riksnivå krävs uppgifter om förekommande system och 

trafikflöden, se avsnitt 3.2.2. Slutligen beskrivs i avsnitt 3.2.3 hur totala 

sparvinster på riksnivå kan uppskattas.

3.2.1 Andra undersökningar i hastighetssignalsystem

En undersökning utfördes sommaren 1970 i hastighetssignalsystemet i Karl

skoga, se ref (70-1). Syftet var att klarlägga nyttan av hastighetssignalerna. 

Mätningar utfördes m a p  restid, stopp och punkthastighet.

För att utvärdera effekten av hastighetssignalerna utfördes mätningar vid 

tänt och vid släckt system1*.

Med släckt system uppmättes en genomsnittlig restid av 111.3 sekunder och
2)med tänt system 110 sekunder . Antal stopp reduceras c 27 % vid tänt 

system jämfört med släckt system. Andelen stopp per signal och signal

omlopp reducerades från 0,24 till 0,19.

Punkthastigheter mättes vid olika rekommenderade hastigheter och vid 

släckt system. Den uppmätta genomsnittliga hastigheten med tänt system 

var 61 km/h och med släckt system 62 km/h. I figur 3 redovisas samband 

mellan uppmätt och rekommenderad hastighet.

1) Tänt system: signaler visar de olika hastigheter som ger grön våg.
Släckt system: Några hastighetsrekommendationer ges inte till bilförar
na.

2) På en 1600 m lång mätsträcka.



Uppmätt
hastighet
km/h.

Rekommenderad hastighet km/h

Figur 3. Uppmätt hastighet som funktion av rekommenderad hastighet
_ _  en] ref (70-1).

Område: E 18 genom Karlskoga.

För bedömning av hur stor andel av trafiken som följer hastighetsrekommen- 

dationerna, så är hastighetsfördelningarna för olika rekommenderade hastig

heter av intresse, se figur 4.



Figur 4. Hastighetsfördelningar vid olika visade signalbilder enl ref
(70-1).
Område: E 18 genom Karlskoga.



3.2.2 Förekomst av hastighetssignaler samt trafikdata

Utöver de två försöksområden som beskrivits i avsnitt 3.1.2 så finns 

ytterligare ett system med hastighetssignaler, Huddingevägen. I tabell 3 har 

sådana uppgifter som krävs för uppskattning av sparmöjlighet på riksnivå 

sammanställts.

Tabell 3. Hastighetssignalsystem i Sverige.

Läge Längd

km

ÅMD Årstrafik- 

arbete 

f km

Hjalmar 

Brantingsgatan 

I Göteborg

3,5 40000 5,1 x 107

E 18 genom 

Karlskoga

5,2 16000 3,0 x 107

Huddingevägen 4,0 20000 2,9 x 107



3.2.3 Metod för uppskattning av sparvinst

Den i fältmätningarna uppmätta sparvinsten kan betraktas som den maxi

malt möjliga, motsvarande skillnaden mellan då ingen följer rekommendatio

nerna och då alla följer rekommendationerna. I befintliga system följer en 

del av bilförarna helt eller delvis de rekommenderade hastigheterna. Egent

ligen kan man tala om två olika typer av sparvinster som följd av 

hastighetssignaler:

•  Den första typen är en följd av att enbart installera ett hastighetssig

nalsystem. Ur figur 4 framgår att c 25 % helt eller delvis följer 

rekommenderade hastigheter. Genom installerandet av systemet så 

uppstår en bränslesparvinst för 25 % av bilarna, som max är av samma 

storleksordning som den i avsnitt 4.1.1 redovisade.

• Den andra typen skulle kunna följa av att resten av bilförarna, c 75 %, 

följer rekommendationerna helt liksom att de som för närvarande följer 

rekommendationerna delvis övergår till att helt följa rekommenderade 

hastigheter. Denna andra typ av sparvinst skulle kunna uppnås ex 

genom information till bilförarna.

I föreliggande undersökning söks sparpotential i befintliga system, som enl 

ovan skulle kunna utgöra c 75 % av uppmätt sparpotential i avsnitt 4.1.1.



4. RESULTAT

I fältmätningar i Göteborg och Karlskoga har bränsleförbrukning, stopp och 

hastigheter uppmätts. Resultaten från mätningarna redovisas i avsnitt 4.1. 

Uppgifterna i avsnitt 3.2 och 4.1 har slutligen använts för uppskattning av 

sparpotentialer i de enskilda signalsystemen och totalt på riksnivå, se 

avsnitt 4.2.

4.1 Fältmätningar

4.1.1 Bränsleförbrukning

Bränsleförbrukningen har registrerats på två sätt under mätningarna. De två 

registreringssätten har primärdata från samma bränslemätare som grund. 

Dels så har bränsleförbrukningen registrerats, som beskrivits i avsnitt 3.1.3, 

på hålremsa och dels protokollförts genom avläsning av ett räkneverk 

kopplat till bränsle mätaren. I vissa fall finns enbart uppgifter från 

protokoll.

Speciellt mätningarna på Hjalmar Brantingsgatan utfördes under mycket 

varierande väderleksförhållanden, se tabell 2, både extremt dåliga och även 

mycket bra förhållanden. De varierande yttre förhållandena kan förväntas 

ha medfört en ökad spridning för den observerade bränsleförbrukningen. 

Bränsleförbrukningen som registrerats på hålremsa kan användas för två 

typer av förbrukningsmått; resförbrukning och färdförbrukning. Färdför

brukningen exkluderar förbrukning under stopptid.

Medelvärdesbildningar av de uppmätta värdena i Göteborg och Karlskoga 

redovisas i tabell 4-7. Mätsträckorna som betecknats med A motsvarar de 

sträckor, som har de största trafikflödena. Sträckorna som betecknats med 

B motsvarar mindre trafikbelastade rutter genom signalsystemen. Trafik

signalerna samordnas normalt så att de största trafikflödena får "grön våg".



Beträffande signifikanta skillnader, mellan att som hastighetsanspråk ha 

hastighetsbegränsningen respektive de rekommenderade hastigheterna, bör 

observeras att antalet observationer i Göteborg är väsentligt mycket färre 

än i Karlskoga.

Bränsleförbrukningen är genomgående lägre då den av hastighetssignalerna 

rekommenderade hastigheten följts. Spareffekten kan något grovt genera

liseras till c 1 dl/mil. För si doflöden har effekten varit större än och för 

"raktframflöden" mindre än 1 dl/mil.

Tabell 4 Medelvärde för uppmätt bränsleförbrukning på Hjalmar Bran
tingsgatan, sträcka A.
Mätsträckans längd = 3,7 km 
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978

Riktning 1 Riktning 2

Körin-
struktion

Proto
koll

cm^

Resa

l/mil

Färd

l/mil

Proto
koll

cm^

Resa

l/mil

Färd

l/mil

Hastighets
begränsning 416 (8)** 1,08 (6) 1,04 (6) 381 (7) 0,98 (é) 0,92 (6)

Rekommen
derad has

tighet 409 (8) 1,05 (7) 1,02 (7) 339* (8) 0,85 (6) 0,84 (6)

*) xx,x = Bränsleförbrukningen vid den rekommenderade hastigheten är 
signifikant (95 %) mindre än den vid hastighetsbegränsningen

** ) Antal observationer



Tabell 5 Medelvärde för uppmätt bränsleförbrukning på Hjalmar Bran
tingsgatan, sträcka B.
Mätsträckans längd = 3,3 km 
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978

Riktning 1 Riktning 2

Körin-
struktion

Proto
koll Resa Färd Proto

koll Resa Färd

cm^ l/mil l/mil 3cm l/mil l/mil

Hastighets
begränsning 417 (6)** - - 325 (é) - -

Rekommen
derad has

tighet
384 (5)** - - 293 (5) - -

*) xx,x = Bränsleförbrukningen vid den rekommenderade hastisgheten är 
signifikant (95 %) mindre än den vid hastighetsbegränsningen

** ) Antal observationer



Tabell 6 Medelvärde**) för uppmätt bränsleförbrukning på E18 genom 
Karlskoga, sträcka A 
Mätsträckans längd = 5,2 km 
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978

Riktning 1 Riktning 2

Kör in
struktion

Proto
koll Resa Färd Proto

koll Resa Färd

cm^ l/mil l/mil cm^ l/mil l/mil

Hastighets-
begränsning 0,91 0,89 485 0,93 0,92

Rekommen 
der ad has

tighet
437 0,83 * 0,81 429 0,82 0,81

*) xx,x = Bränsleförbrukningen vid den rekommenderade hastigheten 
signifikant (95 %) mindre än den vid hastighetsbegränsningen

är

** ) Antal observationer i samtliga fall = 17

Tabell 7 Medelvärde**) för uppmätt 
Karlskoga, sträcka A 
Mätsträckans längd = 2,6 km 
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978

bränsleförbrukning på E l8 genom

Riktning 1 Riktning 2

Kör in
struktion

Proto
koll Resa Färd Proto

koll Resa Färd

cm^ l/mil l/mil 3cm l/mil l/mil

Hastighets
begränsning 226 0,91 0,87 263 1,05 1,01

Rekommen 
derad has

tighet 208 0,82 0,80 216 0,86 0,84

*) xx,x = Bränsleförbrukningen vid den rekommenderade hastigheten är
signifikant (95 %) mindre än den vid hastighetsbegränsningen

** ) Antal observationer i samtliga fall =11



Storleken av de procentuella förändringarna då mätbilen körts efter hastig- 

hetsrekommendationerna jämfört med då den körts med hastighetsbegräns

ningen som hastighetsanspråk redovisas i tabell 8.

Tabell 8 Procentuell förändring av bränsleförbrukningen - medelvärden - 
då mätbilen körts efter hastighetsrekommendationerna jämfört 
med förbrukningen med hastighetsbegränsningen som hastighets
anspråk.

Sträcka Riktning Resförbrukning
Enligt
protokoll

%

Enligt
hålremsa

%

Färdför

brukning

%

Hjalmar Bran
tingsgatan, A 1 - 1,7 -  2,8 - 1,9

Hjalmar Bran
tingsgatan, A 2 - 11,0*) -  13,3 - 8*7

Hjalmar Bran
tingsgatan, B 1 - 7*9 - -

Hjalmar Bran
tingsgatan, B 2 - 9,8 - -

E18, Karlskoga, A 1 - 8*4 - 8*8 - 9*0

E l8, Karlskoga, A 2 - 11,5 -  JJ^S - 12,0

E18, Karlskoga, B 1 - 8,0 - 9*9 - 8*0

E18, Karlskoga, B 2 - 17,9 - 18,1 - 16,8

*) xx,x betecknar en differens  ̂0 på 95 % signifikansnivå

I de fall då en differens signifikant skild från noll erhållits så har detta 

markerats med en understrykning av den procentuella skillnaden. Relativt 

sett flest signifikanta reduktioner erhölls för resförbrukning enl hålremsa. 

Den procentuella reduktionen av resförbrukningen, enl protokoll, har för 

A-sträckorna i genomsnitt varit c 8 % och för B-sträckorna c 11 %. För

sökets uppläggning ger inte svar på den resulterande bränslereduktionen för 

samtliga fordon. Redovisade reduktioner är endast exempel för några 

resvägar genom systemen. Den resulterande reduktionen bör dock vara 

mellan 8 % och 11 % och sannolikt närmare 8 än 11 %.



De uppmätta värdena på resförbrukning har redovisats i form av empiriska 
fördelningsfunktioner, se figurerna 5 till 12.

Figur 5 Empiriska fördelningsfunktioner F(x), för observerade värden
på bränsleförbrukningen. Avser resförbrukningen.(Inkl tom- 
gångsförbrukning)
Mätbil: Volvo 2M  DL, 1978.
Mätsträcka: Hjalmar Brantingsgatan, sträcka A, i riktning
västerut.

Figur 6 Empiriska fördelningsfunktioner, F(x), för observerade värden
på bränsleförbrukningen. Avser resförbrukningen. (Inkl tom- 
gångsförbrukningen)
Mätbil: Volvo DL, 1978.
Mätsträcka: Hjalmar Brantingsgatan, sträcka A, i riktning
österut.

1) Enligt protokoll 
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Figur 7 Empiriska fördelningsfunktioner F(x) för observerade värden
på bränsleförbrukningen. Avser resförbrukningen. (Inkl tom- 
gångsf örbrukningenr
Ingen volymkorrigering för temperaturavvikande från 20°C. 
Mätbil: Volvo 2M  DL, 1978.
Mätsträcka: Hjalmar Brantingsgatan, sträcka B, i riktning
väster ut.

Figur 8 Empiriska fördelningsfunktioner F(x) för observerade värden
på bränsleförbrukningen. Avser resförbrukningen. (Inkl tom- 
gångsförbrukningen)Plngen volymkorrigering för temperaturer 
avvikande från 20°C.
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978.
Mätsträcka: Hjalmar Brantingsgatan, sträcka B, i riktning 
öster ut.

1) Enligt protokoll



Figur 9 Empiriska fördelningsfunktioner F(x) för observerade värden
på bränsleförbrukningen. Avser resförbrukningen. (Inkl tom- 
gångsförbrukningen)
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978.
Mätsträcka: E18 genom Karlskoga, sträcka A, i riktning öster 
ut

Figur 10 Empiriska fördelningsfunktioner F(x) för observerade värden 
på bränsleförbrukningen. Avser resförbrukningen.(Inkl tom- 
gångsförbrukningen)
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978
Mätsträcka: E l8 genom Karlskoga, sträcka A, i riktning
väster ut.

1) Enligt protokoll



Figur 11 Empiriska fördelningsfunktioner F(x) för observerade värden 
på bränsleförbrukningen. Avser resförbrukningen.(Inkl tom- 
gångsför bruk ningen)
Mätbil: Volvo 2M  DL, 1978
Mätstr"rka: E18 genom Karlskoga, sträcka B, i riktning öster 
ut.

Figur 12 Empiriska fördelningsfunktioner F(x) för observerade värden 
på bränsleförbrukningen. Avser resförbrukningen.(Inkl tom- 
gångsförbrukningen)
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978.
Mätsträcka: E18 genom Karlskoga, sträcka B, i riktning
väster ut.

1) Enligt protokoll



4.1.2 Antal stopp och stogptid

Hastighetssignalers nuvarande primära uppgift är att via rekommenderade 

hastigheter minimera antalet stopp, Störst effekt kan förväntas för fordon 

på länkar med relativt sett små trafikflöden.

I tabellerna 9, 10 och 11 redovisas medelvärden för antalet stopp och 

stopptid. Orsaken till att några uppgifter ej redovisas för Hjalmar Bran

tingsgatan, sträcka B, är dålig kvalitet på mätdata.

Tabell 9 Medelvärden av antalet stopp och stopptid som uppmätts på
Hjalmar Brantingsgatan, sträcka A.
Mätsträckans längd = 3,7 km.

Körinstruktion
Riktning 1 Riktning 2

Antal
stopp

Stopptid
sek

Antal Stopptid 
stopp sek

Hastighetsbegränsning 1,17 19,2 2,00 53,4

Rekommenderad hastighet 1,00
* * )

22,3 ' 1,67 12,7

*) Antalet observationer = 6 vid hastighetsbegränsning och 7 vid rekom
menderad hastighet

** ) xx,x = skillnaden mellan värdet vid rekommenderad hastighet och 
hastighetsbegränsning signifikant (95 %) skild från noll

*)Tabell 10 Medelvärden av antalet stopp och stopptid som uppmätts på 
E18 genom Karlskoga, sträcka A.
Mätsträckans längd = 5,2 km.

Körinstruktion Riktning 1 Riktning 2

Antal Stopptid 
stopp sek

Antal Stopptid 
stopp sek

Hastighetsbegränsning 1,41 18,6 0,53 7,1

Rekommenderad hastighet 0,76 ** ) 22,2 0,35 8,4

*) Antal observationer =17

** ) xx,x = skillnaden mellan värdet vid rekommenderad hastighet och 
hastighetsbegränsning signifikant (95 96) skild från noll



*)Tabell 11 Medelvärden av antalet stopp och stopptid som uppmätts på 
E18 genom Karlskoga, sträcka B.
Mätsträckans längd = 2,6 km.

Körinstruktion Riktning 1 Riktning 2

Antal
stopp

Stopptid
sek

Antal Stopptid 
stopp sek

Hastighetsbegränsning 0,55 8,2 1,00 19,3

Rekommenderad hastighet 0,36 9,3 0,36 **> 9,2

*) Antalet observationer =11

** ) xx,x = skillnaden mellan värdet vid rekommenderad hastighet och 
hastighetsbegränsning signifikant (95 %) skild från noll

Som framgår ur tabellerna så har antalet stopp på mätsträckorna varit små 

tal. Förändringen av antalet stopp då de rekommenderade hastigheterna 

följts har i absoluta tal varit liten men i relativa tal stor. Genom att följa 

de rekommenderade hastigheterna så har på A-sträckorna antal stopp/mil 

reducerats med c 0,8 stopp och på B-sträckan med 1,6 stopp. Uttryckt i % 

så blir reduktionen på A-sträckorna c 25 % och på B-sträckan c 50 %. Enl 

ref (70-1) så reducerades antal stopp med 27 % för fordon motsvarande de 

på A-sträckan.

Som framgår av tabellerna 9, 10 och 11 så har stopptid reducerats i 2 av 6 

fall. Ökningarna är dock så mycket mindre än reduktionerna så att den 

genomsnittliga förändringen på A-sträckorna blir -23 sek/mil och för B- 

sträckan -  17 sek/mil.

Då mätbilen följde de rekommenderade hastigheterna inträffade det ofta att 

nästa trafiksignal slog om till grönt innan mätbilen nådde fram till stopplin

jen men att mätbilen ändå tvingades att stoppa beroende på den kö som 

bildats under den röda signalbilden. Köer av ungefär samma längd bildades 

både i det inre och yttre körfältet. Antalet stopp skulle kunna reduceras 

antingen genom att senarelägga ankomsten till stopplinjen eller genom att 

påverka bilförarnas beteende i en sådan riktning att det yttre körfältet ej 

blockerades under den röda signalfasen.



Hastighetssignaler kan inte förväntas ha någon inverkan på reshastigheten 

av betydelse. Möjligen skulle mindre tidsvinster kunna uppstå i form av 

skillnader i fördröjning mellan att från stillastående accelerera upp till viss 

hastighet jämfört med att från låg rekommenderad hastighet accelerera upp 

till viss hastighet.

Färdhastigheten då man följer hastighetsrekommendationerna bör vara min

dre än eller lika med hastigheten då man har hastighetsbegränsningen som 

hastighetsanspråk.

Uppmätta res- och färdhastigheter i Göteborg och Karlskoga redovisas i 

tabellerna 12, 13 och 14.

*)Tabell 12 Medelvärden av uppmätta res- och färdhastigheter på Hjal
mar Brantingsgatan i Göteborg, sträcka A.

Annc+n il/ + i ao —
Riktning 1 Riktning 2

i x o r  i n s i r u K i J L o n Reshas
tighet
m/s

Färdhas
tighet
m/s

Reshas
tighet
m/s

Färdhas
tighet
m/s

Hastighetsbegränsning 15,6 16,6 13,0 15,8

Rekommenderad hastighet 15,0 16,4 14,1
* * )

14,8 >

*) Antalet observationer = 6 vid hastighetsbegränsning och 7 vid rekom
menderad hastighet

** ) xx,x = Hastigheten vid den rekommenderade hastigheten signifikant 
(95 96) skild från hastigheten med hastighetsbegränsningar som hastig
hetsanspråk



*)Tabell 13 Medelvärden av uppmätta res- och färdhastigheter på E18 
genom Karlskoga, sträcka A.

Riktning 1 Riktning 2
ixor ins iruK tion Reshas-

tighet
m/s

Färdhas
tighet
m/s

Reshas-
tighet
m/s

Färdhas
tighet
m/s

Hastighetsbegränsning 

Rekommenderad hastighet

16,7

16,1

17,6

17,1

16,9

16,3

17,3
#*)

16,7 ’

* ) Antalet observationer = 17

** ) xx,x = Hastigheten vid den rekommenderade hastigheten signifikant 
(95 %) skild från hastigheten med hastighetsbegränsningen som hastig- 
hetsanspråk

Tabell 14 Medelvärden av uppmätta res- och färdhastigheter på E18 
genom Karlskoga, sträcka B.

Körinstruktion
Riktning 1 Riktning 2

Reshas-
tighet
m/s

Färdhas
tighet
m/s

Reshas-
tighet
m/s

Färdhas
tighet
m/s

Hastighetsbegränsning 16,9 17,7 15,2 16,9

Rekommenderad hastighet
** ) 

14,8 ' I V 15,8 16,5

*) Antalet observationer = 11

** ) xx,x = Hastigheten vid den rekommenderade hastigheten signifikant 
(95 %) skild från hastigheten med hastighetsbegränsningen som hastig- 
hetsanspråk.

Medelvärdena i tabellerna 12, 13 och 14 har använts för att uttrycka 

procentuella förändringar som följd av att de rekommenderade hastighe

terna följts jämfört med att hastighetsbegränsningen följts, se tabell 15.



Tabell 15 Procentuell förändring av res- och färdhastighet då mätbilen 
körts efter de rekommenderade hastigheterna jämfört med 
hastigheterna då hastighetsbegränsningen använts som hastig
hetsanspråk.

Sträcka Riktning Reshas-
tighet

Färdhas
tighet

Hjalmar Brantingsgatan, A 1 -  3,8 - 1,2 

- 6,3 >Hjalmar Brantingsgatan, A 2 + 8,5

E18, Karlskoga, A 1 -  3,6 -  2,8

E18, Karlskoga, A 2 -  3,6 -  3,5

E l8, Karlskoga, B 1 - 12,4 -11,3

E18, Karlskoga, B 2 + 3,9 - 2,4

* ) xx,x = betecknar en differens £ 0 på 95 % signifikansnivå

Ur tabell 15 framgår att färdhastigheten då hastighetsrekommendationerna 

följts genomgående varit lägre än då hastighetsbegränsningen varit hastig

hetsanspråk, vilket är en självklarhet mot bakgrund av försöksuppläggningen. 

Skillnaden varierar mycket mellan de olika sträckorna. Den minsta skill

naden är 1,2 % och den största 11,3 %. För de stora trafikströmmarna 

genom signalsystemen, A-sträckorna så har färdhastigheten i genomsnitt 

reducerats med 2,1 km/h eller med 3,5 %. På B-sträckan har färdhastig

heten reducerats med 4,3 km/h eller med 6,9 %.



De hastigheter som i ref (70-1) uppmätts vid släckt system dvs den enda 

yttre hastighetsinformationen utgörs av hastighetsbegränsningen kan jäm

föras med de i föreliggande undersökning uppmätta färdhastigheterna i 

Karlskoga med hastighetsbegränsningen som hastighetsanspråk. Enl ref (70- 

1) uppmättes medelhastigheten 62 km/h vid släckt system och i föreliggande 

undersökning, se tabellerna 13 och 14, medelhastigheten 63 km/h för 

mätbilen. Därav dras slutsatsen att mätresultaten, då hastighetsbegräns

ningen varit hastighetsanspråk, är representativa för de bilar som inte körs 

efter hastighetssignalerna.^

1) Det är 9 år mellan de båda undersökningarna. Hastighetsnivån bör ha 
ökat under denna period. Snarast kan de båda hastigheterna, enl ref 
(70-1) och de här uppmätta, endast användas som underlag för hypote
sen att avvikelsen inte är alltför stor.



4.1.4 Analys av mätdata

Bränsleförbrukning vid olika konstanthastighetsnivåer har ett minimum vid c 

50 km/h, se figur 13. Så länge rekommenderade hastigheter är större än 

eller lika med 50 km/h så ger den lägre hastigheten ett positivt bidrag till en 

bränslesparvinst.

Figur 13 Bränsleförbrukning som funktion av hastighet på rak, plan och
horisontell väg.
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978 
Slitlager: Ytbehandling (torr väg)



Då bilar tvingas att stoppa för rött ljus vid trafiksignaler så medför detta 

energiförluster av följande slag:

•  Tomgångsförbrukning under stopp tiden

• Förluster som är en följd av kombinationer av hastighetsnivå, retarda- 

tions-och accelerationsnivå, motorns verkningsgrad, fordonsdata och 

gatumiljö^

Merförbrukningen av bränsle för stopp är bl a en funktion av motorns 

verkningsgrad, uttryckt i form av specifik bränsleförbrukning (g/kWh), i 

olika hastighets- och accelerationsklasser, se tabell 16.

1) Mer förbrukning av energi för ett stopp kan, om retardationen är minst 
lika stor som för fritt rullande fordon, uttryckas med följande uttryck:

Merförbrukning per stopp

C j = luftmotståndskoeff; A = tvärsnittsarea; VQ = ursprunglig och 
slutlig hastighet; r = retardationsnivå; a = accelerationsnivå; m = 
fordonets bruttovikt; Cr j o. C ^  = rullmotståndskoefficienter. Enligt 
uttrycket ovan så skulle t o m  energi kunna sparas om r och a är 
tillräckligt små.



Tabell 16 Specifik bränsleförbrukning (g/kWh) i olika hastighets- och 
hastighetsändringsklasser.
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978.

Hastig-
hets-
klass
km/h

2Hastighetsändringsklass m/s

-  0.3, 
0.3

0.3,
0.6

0.6,
0.9

0.9,
1.2

1.2,
1.5

1.5,
1.8

0 -10 328

10-20 332

20-30 365 250 221

Oio

668 416 437 334 234 196

40-50 568 442 312 244 192

50-60 457 399 384 235

60-70 407 234 239 254

70-80 389

*) Beräknade medelvärden ur en serie mätdata. Mätdata från rak, plan och 
horisontell väg (nr 1050). Bör främst användas för relativa jämförelser 
mellan olika hastighets- och accelerationsklasser.

Enligt tabell 16 så ökar motorns verkningsgrad då belastningen ökar

1) Ju lägre specifik bränsleförbrukning desto högre verkningsgrad. 
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Bränsleförbrukningen då en sträcka körs med ett stopp har jämförts med

förbrukningen då samma sträcka körs med konstant hastighet. Merförbruk-
3

ningen har uttryckts i cm . Förbrukningen under stopptiden har exkluderats 

vid jämförelsen. I tabell 17 redovisas medelvärden för fyra observationer 

vid varje hastighetsanspråk. Retardationerna och accelerationerna har 

eftersträvats likna representativa hastighetsändringar för personbilar vid 

trafiksignaler.

3
Tabell 17 Merförbrukning av bränsle (cm ) för att från viss hastighet 

retardera till stopp och åter accelerera till utgångshastig- 
heten. Avser jämförelse med konstant hastighet.
Mätbil: Volvo 244 DL, 1978.
Mätsträcka: Rak, plan och horisontell väg (nr 1050).

Utgångs- och 
sluthastighet

km/h

Merförbrukning 
för stopp *)

cm^

Förbrukning vid 
konstant hastighet

l/mil

40 15 0,79

50 19 0,70

60 25 0,71

70 32 0,77

42
*) exkl stoppförbrukning. Stoppförbrukningen är c 0,47 cm /sek.

Uppgifterna i tabell 17 har använts för att beräkna bränsleförbrukningen 

(l/mil) som funktion av hastighetsanspråk och antal stopp/mil. De beräk

nade värdena redovisas i tabell 18. Tabell 18 kan exempelvis användas för 

att göra grova uppskattningar av möjliga bränslesparpotentialer om man 

vet hur hastighet och antalet stopp kommer att förändras som följd av en 

trafikreglerande åtgärd.



*)Tabell 18 Bränsleförbrukning vid olika hastighetsanspråk och olika 
antal stopp/mil.
Avser Volvo 244 DL, 1978.

Hastig
hetsan - 
språk 
km/h

A n t a l  s t o p p  p e r  mi l

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

40 0.79 0.80 0.82 0.84 0.85 0 .8 6 0 .8 8 0.90 0.91 0.92 0.94

50 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89

60 0.71 0.74 0.76 0.78 0.81 0.84 0 .8 6 0 .8 8 0.91 0.94 0.96

70 0.77 0.80 0.83 0.87 0.90 0.93 0.96 0.99 1.03 1.06 1.09

* ) Exkl förbrukning under stopptid

I avsnitt 4.1.1 redovisades en bränslespar vinst av c 0,1 l/mil. Reduktionen 

var c 0,09 l/mil på A-sträckorna och c 0,12 l/mil på B-sträckorna. 

Spar vinster na är en följd av reducerad färdhastighet, färre stopp och kortare 

stopp tid.

Den genomsnittliga färdhastigheten reducerades från 60,6 till 58,5 km/h på 

A-sträckorna och från 62,3 till 58,0 på B-sträckan. Detta motsvarar en 

reduktion av c 0,005 l/mil på A-sträckorna och c 0,015 l/mil på B-

sträckorna.

Genomsnittlig reduktion av antal stopp har på A-sträckorna varit 0,8 

stopp/mil och på B-sträckorna 1,6 stopp/mil. Detta motsvarar en reduktion

av 0,024 l/mil på A-sträckorna och 0,048 l/mil på B-sträckorna.

Stopptiden har på A-sträckorna reducerats med 23 sek/mil och på B-

sträckorna med 17 sek/mil. Detta motsvarar en bränslereduktion av 0,011 

l/mil på A-sträckorna och 0,008 l/mil på B-sträckorna.



Den totala bränslereduktionen som förklaras av reducerad färdhastighet, 

färre stopp och kortare stopptid skulle då på A-sträckorna bli

0.005 + 0,024 + 0,011 = 0,040 l/mil

och på B-sträckorna

0,015 + 0,048 + 0,008 = 0,071 l/mil.

De totala bränslereduktionerna av c 0,09 l/mil och c 0,12 l/mil skulle då 

bara till en del förklaras av förändrad hastighet, antal stopp och stopptid.

En förklaringsvariabel som inte medräknats och som kan förklara en del av 

skillnaden mellan uppmätt och beräknad sparvinst är hastighetsändringar. 

Skillnaderna mellan uppskattad och uppmätt bränslesparvinst kan vara en 

följd av reducerat antal hastighetsändringar, men mest sannolikt är att 

osäkerheten i de värden som använts för skattning av sparvinst har störst 

förklaringsvärde.

Av storleken av de tre komponenterna som utgör total skattad sparvinst kan 

slutsatsen dras att reduktionen i stopp har störst betydelse för den uppmätta 

sparvinsten.



4.2 Uppskattning av total sparvinst

De bränslesparvinster som redovisats i avsnitt 4.1.1 gäller enbart för 

mätf or donet. Mätbilen, se bilaga 1, är något tyngre än den genomsnittliga 

personbilen och har därmed också högre bränsleförbrukning. Den tunga 

trafiken i tätort har en betydligt högre bränsleförbrukning än mätbilen. 

Andelen tung trafik, totalvikt > 3,5 ton, kan uppskattas till ett medelvärde 

av max 6 % .

Genomsnittlig bränsleförbrukning för hela trafiken vid 6 % tunga fordon och
2)en reshastighet av 56 km/h har beräknats till 0,94 l/mil . Som framgår ur 

avsnitt 4.1.1 så avviker resförbrukningen för mätbilen inte mer från den 

genomsnittliga bränsleförbrukningen för hela trafiken än att uppmätta 

sparvinster kan representera ett genomsnitt för hela trafiken.

I tabellerna 19 och 20 redovisas totala effekter per år uttryckta i fysikaliska 

storheter och samhällsekonomiska intäkter. Uppgifterna i tabell 19 och 20 

motsvarar de totala sparpotentialerna som följd av att samtliga bilister 

skulle följa hastighetsrekommendationerna jämfört med att ingen följer 

rekommendationerna. Enl avsnitt 3.2.3 så har andelen bilister som ändrar 

sitt körsätt efter rekommendationerna uppskattats till c 25 96. Därigenom 

kan man dela upp de totala sparpotentialer som redovisats i tabellerna 19 

och 20 i två delar, där den ena redan uppnåtts genom att hastighetssignaler

na tagits i bruk och den andra delen skulle kunna uppnås genom att samtliga 

bilförare följer hastighetsrekommendationerna. I tabellerna 21 och 22 ut

trycks sparpotentialerna uppdelade på uppnådda och resterande sparpoten

tialer.

1) Vägverket (VV) anger 7 % tunga fordon som ett genomsnitt i tätort. 
Tunga fordon enligt VV inkl även till viss del lätta lastbilar. Här avses 
med tunga bilar sådana t  3,5 ton.

2) Beräknad med en fordonskostnadsmodell utvecklad vid VTI, se ref (81- 
1).



Tabell 19. Totala sparpotentialer m a p  bränsle och stopp motsvarande 
försökssituationen.
Åtgärd: Införande av hastighetssignalsystem och samtliga
bilförare följer de rekommenderade hastigheterna.

Signalsystem Längd
km

Årsflöde Bränslereduktion 
per fordon Totalt 
1/10 km m^/år

Stoppreduktion 
Per fordon Totalt 
stopp/10 stopp/år 
km

E 18, 
Karlskoga 5,2 16 000 0,llx) 3,3*102 i,ix) 3,3*106

Hjalmar 
Brantingsg 3,5 40 000 0,09XX) 4,6*102 0,7XX) 3,6*106

Huddinge- 
vägen 4,0 20 000 0,ioxxx> 2,9*102 0,9XXX) 2,6*106

Totalt 1,1.10'3 9,5*106

x) Viktat medelvärde: 0,66x(Effekt sträcka A) + 0,34x(Effekt sträcka B)
xx) Viktat medelvärde: 0,5 x (Effekt sträcka A) + 0,5 x:(Effekt sträcka B)
xxx) Bildat som ett medelvärde av reduktionerna i Karlskoga och på

Hjalmar Brantingsgatan.

Tabell 20. Totala samhällsekonomiska intäkter representerade försöks
situationen.
Åtgärd: Införande av hastighetssignalsystem och samtliga
bilförare följer helt de rekommenderade hastigheterna.

o X)Motsvarar 1980 års priser .
Signalsystem Bränslex) 

kr/år
Däckslitage
och
reparationer 
kr/år

Totalt
kr/år

E 18, 
Karlskoga 6,0*105 4,0*105 1,0*106

Hjalmar
Brantingsg 8,4*105 4,3*105 1,3-106

Huddingevägen 5,3*105 3,1*105 8,4*105

Totalt 2,0*106 1,1*106 3,1*106

x) Bränslekostnad = 1,83 kr/l; Merkostnad fär däck och
reparationer = 12 öre/stopp. Se ref (81-1) och (81-2).



Den energisparpotential som i första hand söks i denna undersökning är den 

som benämnts resterande möjlig. Resterande möjlig sparpotential i befintli-
*3

ga hastighetssignalsystem uppgår, enl tabell 21, till 810 m /år. Om åtgärder 

vidtogs för att uppnå resterande möjlig energisparpotential så skulle en 

samhällsekonomisk intäkt av 2,3 miljoner kr/år samtidigt uppnås, enl tabell

Tabell 21. Uppnådda sparvinster och resterande sparmöjligheter i befint 
liga hastighetssignalsystem. .

Signalsystem Bränslereduktion Stoppreduktion
Uppnådd 
m /år

Resterande
m^/år

Uppnådd 
stopp/år

Resterande 
stopp/år

E 18, Karlskoga 8,2-10 2,5*102 8,2*105 2,5*106

Hj almar 
Brantingsg

1,2*102 3,4*102 9,0*105 2,7-106

Huddingevägen 7,2-10 2,2*102 6,5-105 2,0*106
Totalt 2,7*102 8,1*102 2,4*106 7,1-106

x) Uppnådd sparvinst har uppskattats utgöra max 25 % av total 
sparpotential enl fältmätning. Resterande sparmöjlighet 
uppgår till 75 % av sparpotential enl fältmätningar.

Tabell 22. Samhällsekonomiska intäkter, hittills uppnådda och resteran
de möjliga.
Befintliga hastighetssignalsystem. Motsvarar 1980 års priser.

Signalsystem Bränsle Däckslitage o, reparationer Totalt
Uppnådd 
kr/år

Resterande 
kr/år

Uppnådd
kr/år

Resterande
kr/år

Uppnådd
kr/år

Resterande 
kr/år

E 18, 
Karlskoga

1,5*105 4,5-105 1,0-105 3,0*105 2,5*105 7,5*105

Hjalmar 
Brantingsg

2,1*105 6,3*105 1,1*105 3,2*105 3,2-105 9,8*105

Huddingevägen 1,3* 10~* 4,0-105 7,8-104 2,3*105 2,1-105 6,3 *105

Totalt 5,0-105 1,5*106 2,8-105 8,2-105 7,8 • 105 2,3-106
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Bilaga 1 
Sida 1 (1)

Teknisk specifikation för mätfordonet

T ypspecif ikation:

Årsmodell:

Variant:

Växellåda:

Motor:

Tjänstevikt:

Totaltvikt:

Vikt inkl personal och utrustning:

Bränsletank/kylare:

Bakaxelutväxling:

Fälg och däck:

Dynamisk rullradie:

Däckfabrikat och beteckning: 

Spårdjup vid prov:

Hjulbas:

Total längd:

Total bredd:

Total höjd:

Tvärsnittsarea:

(luftmotståndskoefficient): 

Spårvidd fram:

Spårvidd bak:

Markfrigång:

Antal körda mil sedan service:

VOLVO 244 DL

Bilen är inregistrerad som årsmodell 
1977. Uppbyggnaden motsvarar dock 1 
978 års modell.

244-4102111

M 45

Volym = 2 127 cm3
Kompression 8,5:1 
Oktantal = 93 
Effekt kW DIN-v/sek 74/88
Vridmoment Nm DIN-v/sek 170/50

1 350 kg

1 780 kg

1 520 kg

60 1/9,5 1

3,73:1

53-14 175 SR 14 

0,302 m

Pirelli Cintura 10 P3

fram/bak 4,4/4,1 mm

264 cm

488 cm

171 cm

144 cm

2,1 m2

0,3065 (N mVs2)

142 cm 

135 cm 

12 cm 

c 700 mil




