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Analys av bränsleförbrukningens beroende av hastighets-
gränser i landsvägsnätet genom trafiksimulering

av Anders Brodin och Gösta Gynnerstedt
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 Gl LINKÖPING

FÖRORD

Transportforskningsdelegationen (TFD) har av regeringen

ålagts programansvar 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 transport-

sektorn. Ett led i genomförandet av detta program har

varit att få till stånd studier av hur bränsleförbruk-

ningen i vägtrafiken kan påverkas genom reglering av

trafiksignaler, ändrade hastighetsgränser samt förändrat

körbeteende. Dessa studier har utförts inom nedanstående

forskningsprojekt. FoU-arbetet har letts av en särskilt

tillsatt kommitté.

l. Bränslesparpotentialer i enskilda signalanläggningar

Projektledare: Civilingenjör Stig Edholm, institu-
tionen för trafikplanering, Kungliga Tekniska hög-
skolan, Stockholm, med civilingenjör Helge Buren,

Scandiaconsult, som utredningsman.

2. Bränslesparpotentialer i samordnade signalanlägg-
ningar

Projektledare: Forskare Ulf Hammarström, VTI.

3. Bränslesparpotentialer i landsvägstrafik- ändrade
hastighetsgränser

Projektledare: Forskningsledare Gösta Gynnerstedt,
VTI.

-. Behov av effekter av olika typer av bränsleförbruk-

ningsmätare i motorfordon, betydelsen av ett

mjukare körsätt en litteraturstudie

Projektledare: Forskare Hans Laurell, VTI.
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De resultat, synpunkter och förslag som framkommit i

FoU-arbetet inom de olika forskningsprojekten samman-

fattas i rapporten Bränslevinster i vägtrafiken, TFD

(1981:13). Innehållet i den utgör kommitténs samlade be-

dömning, medan varje projektledare är ansvarig för inne-

håll i och utformning av övrig rapportering från res-

pektive forskningsprojekt.

Föreliggande meddelande utgör en del av rapporteringen

från forskningsprojekt 3 ovan "Bränslesparpotentialer

i landsvägstrafik - ändrade hastighetsgränser".
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Analys av bränsleförbrukningens beroende av hastighets-
gränser i landsvägsnätet genom trafiksimulering

av Anders Brodin och Gösta Gynnerstedt
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har fått i upp-

drag att uppskatta den totala bränslevinsten vid

sänkta hastighetsgränser i landsvägsnätet. Bränsleför-

brukningens storlek har för ett antal typfall beräknats

med hjälp av en vid VTI utvecklad trafiksimulerings-

modell. Sedan har generalisering skett till hela huvud-

vägnätet. I detta meddelande redovisas uppläggning av

projektet, beräkningsmodeller och resultat.
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II

Analysis of the dependence of fuel consumption on speed
limits in the rural road network through traffic simula-
tion

by Anders Brodin and Gösta Gynnerstedt
National Road and Traffic Research Institute (VTI)

581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

The Institute has been commissioned to make an estima-

tion of the total fuel saving resulting from reduced

speed limits in the rural road network. The traffic

simulation model developed by the Institute has been

used to calculate fuel consumption in a number of

standard cases. A generalization has then been made for

the whole network of main roads.

This bulletin describes the planning, calculation

models and results of the project.
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Analys av bränsleförbrukningens beroende av hastighets-

gränser i landsvägsnätet genom trafiksimulering

av Anders Brodin och Gösta Gynnerstedt

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Biltrafiken på landsbygdens vägnät svarar för ungefär

hälften av biltrafikens totala bränsleförbrukning. För-

brukningen är starkt beroende av trafikens hastighet.

Den är även beroende av trafikens storlek samt vägens

egenskaper. En sänkning av de generella hastighets-

gränserna är ett verksamt medel att reducera hastighe-

terna och därmed minska bränsleförbrukningen. översikt-

liga analyser har påvisat att sänkta hastighetsgränser

kan ge bränslereduktioner upp till 2-5% beroende på i

vilken grad trafikanterna anpassar hastigheten till rå-

dande hastighetsgränser. Dessa analyser bygger på s k

medelvärdesberäkningar, vilket bl a innebär att man

inte kunnat beakta variationer i fråga om trafikens

storlek, trafikens hastighetsfördelning och vägens geo-

metriska utformning - vägbredd och linjeföring.

Syftet med detta delprojekt är att skatta den totala

bränslevinsten genom att närmare studera hur bränsle-

förbrukningen förändras vid sänkta hastighetsgränser då

man samtidigt tar hänsyn till variationer beträffande

trafikbelastning och Vägarnas geometri.

Skattningen av den totala bränslevinsten har skett i

två steg:

I första steget har man beräknat bränsleförbrukningens

 

storlek för ett antal typfall - d v 5 några vanligt

förekommande väg- och trafikmiljöer på landsvägsnätet.

Dessa typfall har bildats genom att välja vägsträckor

av ca 20 km längd i vilka följande parametrar varierats

och kombinerats.
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Hastighetsgräns: 110, 90 och 70 km/h

Vägbredd: 9 och 13 meter

Linjeföring: Tre olika vertikala linjeföringar (VL)
har kombinerats med tre horisontella
linjeföringar (HL) så att-nio väg-
kombinationer har bildats.
*nu 93:45?!

V.. '*VL

Backig väg '0' ' ' ' nå' " "nå"I i

l

Mindre --..--<å
backig väg . .

I I

Plan väg HL
Rak väg Mindre Krokig

krokig väg väg
Trafikflöde: O,320,800,l 200 fordon/h

I förutsättningarna för beräkningen har antagits att tra-

fiken skall ha en hastighetsfördelning, som motsvarar ak-

tuella trafikförhållanden. Detta innebär bl a att man antar

 

att andelen hastighetsöverträdelSer uppgår till 20-40% på

vägar med hastighetsgränsen 110 km/h och 40-60% på vägar

med hastighetsgränsen 90 km/h.

Genom att tillämpa en vid VTI utvecklad trafiksimulerings-

modell kan man beräkna bränsleförbrukningens storlek på

dessa typfall.

Trafiksimuleringsmodellen simulerar trafikförlopp d v 3

beskriver hur individuella bilister i sina respektive tra-

fikströmmar anpassar hastigheterna längs vägen till dess

geometri, rådande hastighetsgränser samt till omgivande tra-

fikanter. Ur det sålunda erhållna trafikförloppet kan ett

antal olika effekter beräknas t ex restider, omkörnings-

frekvenser. Genom särskilda modeller beräknas bränsleför-

brukningen för reSpektive personbilar och lastbilar som

funktion av bl a bilens hastighet och vägens geometri.
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Det andra steget innebär en generalisering av bränslevinsten

 

för de olika typfallen till att gälla hela huvudvägnätet.

Detta har skett med hjälp av information ur Vägverkets väg-

databank som innehåller statistik över förekomsten av olika

Väg- och trafikmiljöer.

Tabell 1 visar exempel på hur stor bränslevinsten är i

några väg- och trafikmiljöer. Man bör observera att angivna

procenttal är medelvärden med stor spridning.

Tabell i. Bränslevinsten som funktion av trafikflöde och

vägstandard.

   

   

 

  

Trafikflöde Vägbredd 9 m Vägbredd 13 m
(båda kör- Hastighetsgränsen Hastighetsgränsen
riktningar) sänks från 90 sänks från 110
fordon/h till 70 km/h ' till 90 km/h_

Å '3

Bral) Dåligz) Bral) å Dålig *)
vägstan- vägstan- väg- iväg-
dard dard standard ?standard

0 9 %. 9 % 4 % ä 4 % 4
i i.

320 8 % 6 % 4 % g 3 % Å
800 7 % 14 % * 3 % å 3 % i

  

 

l) Avser plan rak väg

2) Avser backig mindre krokig väg.

3) Avser mindre backig mindre krokig väg.

Den totala bränslevinsten för samtliga vägar, som berörs

av en ändrad hastighetsgräns framgår av värdena i tabell ii.

   

   

«Tabell ii. Bränslevinst vid ändrad hastighetsgräns på
landsbygdsvägar.

åtgärd/föränd_ BränsleVinst å

ring d v 5 has- 1 000 m g% minskning % minskning ;
kighetsgränsen ;bränsle :av förbruk- för trafik på
;sänks gper år iningen inom de vägar som g

4 5? :g vägtrafik- berörs av åtá
1 ä i 6 sektorn gärden å

ä å ä
. 1-1 5: di

§110-90 §11 + 16 = 27 0,4 g

3 90-70 §l40+ 8 :148 2,4 i

3 110-70 ê179+ 54 = 233 3,8 i s
" 90-70 i :
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Analysis of the dependence of fuel consumption on speed
limits in the rural road network through traffic simula-

tion

by Anders Brodin and Gösta Gynnerstedt
National Road and Traffic Research Instituts

SUMMARY

Motor car traffic in the rural road network accounts

for approximately half the total fuel consumption of

all traffic. Fuel consumption is highly dependent on

the speed of the traffic, but it is also influenced by

the amount of traffic and the Characteristics of the

road. A reduction of the general speed limits is an

effective means of lowering Speeds and thereby reducing

fuel consumption. Preliminary analyses have shown that

a reduction of speed limits from llO and 90 km/h to

70 km/h on rural roads can give fuel savings of up to

2 - 5 % according to the degree to which drivers adapt

their speed to the limits in force. These analyses are

based on mean values, since it has not been possible to

take into account variations in the amount of traffic,

its speed distribution or the geometry of the road in

terms of width and alignment.

The purpose of this subproject is to estimate the total

fuel saving by studying closely the change in fuel con-

sumption with reduced speed limits while paying atten-

tion to variations in traffic loading and road geometry.

The total fuel consumption has been estimated in two

stages:

VTI MEDDELANDE 267



In Stage 1 an estimation was made of the fuel con-

sumption for a number of standard cases, on the micro-

level i.e. road stretches representing various road

geometry and traffic loading in the rural road network.

These typical cases have been constructed by selecting

stretches of road approximately 20 km long in which the

following parameters have been varied and combined.

Speed limits: 110, 90 and 70 km/h

Road width: 9 and 13 metres

Alignment: Three different vartical alignments

(VA) have been combined with three

, horizontal alignments (HA) to create

nine road combinations.

Undulating

road

Moderately
undulating

road

 

Level road

Straight Moderately Twisting
road Gently road

curved road

Traffic loading: 0, 320, 800 and 1200 vehicles/h.

The calculations assume that the traffic has a speed

 

distribution corresponding to the actual conditions.

 

This means that the proportion of exceSsive speeding

in the journey - speed distribution is assumed to be

20 - 40 % on roads with a limit of 110 km/h and 40 -

60 % on roads with a limit of 90 km/h due to the road

geometry and the traffic flow.
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VIII

The fuel consumption for the standard cases has been

calculated by using a traffic simulation model develOped

at the Institute.

The model simulates the traffic flow, i.e. it describes

how individual definedly driver - vehicle units adapt

speeds to the geometry of the road, the speed limits in

force and other road users. A number of different

effects relating, for example, to journey times and

overtaking frequencies can be calculated from the

traffic flow obtained. Special models allow calculation

of the fuel consumption for cars and lorries reSpec-

tively as a function of vehicle speed and road geo-

metry.

In Stage 2 a generalization of the fuel saving for the

various standard cases was made to cover the whole net-

rwork of main roads. This has been achieved with the aid

of information from the National Road Administration's

database which contains statistics of the occurrence

of different road and traffic environments.
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Table I shows examples of fuel savings in various road

and traffic enrivonments. It should be noted that the

percentages given are means with a wide dispersion.

Table I. Fuel savings as a functidn of traffic flow

and road standard.

   

  

 

 

  

Traffic flow* Road width.9 ut * Road width 13.m
(boünéüradjcms)Exeedlündt:HXEmed * Speai]indt1x§üced

vehicles/h from 90 to 70 km/h from 110 to 90 km/h

Good road Poor road Good road Poor road

standardl) standardz) standardl) standard3)

0 9 % 9 % 4 % 4 %

320 8 % 6 % 4 % 3 %

800 0 7'% 14 % 3 % §3 %

  

  

l) Level road

2) Undulating, moderately curved road

3) Moderately undulating, moderately curved road

The total fuel saving for all roads affected by a

change in speed limit is shown in Table II.

Table II. Fuel saving following a change in speed

limits on rural roads.

 

     

1'Fuel saving

Action taken i.e. .1000 mg fuel % decrease % decrease

reduction of per year in consumpc for traffic

speed lindt Rural Mbtorway Total *tion in road on roads

road traffic affected by

isector this action

110 a 90 i 11 + 16 = 27 ?0.4

90 a 70 E140 + 8 = 148 i2.4 8

låg : ;8 E179 + 54 = 233 §3.8 9
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BAKGRUND OCH SYFTE

Biltrafiken på landsbygdens vägnät svarar för ungefär

hälften av biltrafikens totala bränsleförbrukning. För-

brukningen är starkt beroende av trafikens hastighet.

Den är även beroende av trafikens storlek och samman-

sättning samt av vägens egenskaper. En sänkning av de

generella hastighetsgränserna är ett verksamt medel att

reducera trafikanternas hastigheter och därmed minska

bränsleförbrukningen. Översiktliga analyser (4,5) visar

att sänkta hastighetsgränser från 110 och 90 km/h till

70 km/h på landsbygdsvägar kan ge bränslereduktioner

upp till 2-5% beroende på i vilken grad trafikanterna

anpassar hastigheten till rådande hastighetsgränser.

Dessa analyser bygger på s k medelvärdesberäkningar,

vilket bl a innebär att man inte kunnat beakta varia-

tioner i fråga om trafikens storlek, trafikens hastig-

hetsfördelning och vägens geometriska utformning -

vägbredd och linjeföring.

Syftet med detta delprojekt är att skatta den totala

bränslevinsten genom att närmare studera hur bränsle-

förbrukningen förändras vid sänkta hastighetsgränser,

då man samtidigt tar hänsyn till variationer beträf-

fande trafikbelastning och Vägarnas geometri.

Även om denna studie primärt gäller frågor rörande

trafik och bränsleförbrukning är det på sin plats att

erinra om att många tänkbara bränslesparåtgärder även

återverkar i andra avseenden. Sålunda vetvi att änd-

rade hastighetsgränser förutom inverkan på bränsleåt-

gång även inverkar på trafiksäkerhet och restid.

Av denna anledning behandlas kortfattat hur en sänkning

av skyltad hastighetsgräns påverkar trafiksäkerheten

och restiderna.
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UPPLÄGGNING AV PROJEKTET OCH BESKRIVNING AV BERÄKNINGS-

MODELLER

Val av Väg

En väg som är en 20 km lång har studerats i olika utform-

ningar.

Tre olika vertikala linjeföringar (VL) har kombinerats

med tre horisontella linjeföringar (HL) så att nio kom-

binationer bildats.

VL

Backig väg å_ - _CIS- - _(P-

. . I *
:âêdre back1g{>_ _ _O_ _ _Ö_

I i

 

; : HL

Plan väg HW

Rak Mindre Krokég
väg krokig väg

väg

Den första utformningen, benämnd rak plan väg, är av

mycket hög kvalitet. Ingen horisontalkurva har en radie

understigande 1500 m. Den största lutning, som förekommer,

är på 3 % (470 m lång). Om man, som mått på vägens linje-

föring tar andelen sikt över 300 m, erhålls värdet 99 %.

En annan mer extrem utformning kan exemplifieras, benämnd

backig, mindre krokig väg, som är projekterad med till-

lämpning av de minimivärden, som finns i Vägverkets anvis-

ningar för vägprojektering. Många horisontalradier med

värden mellan 200 och 500 m förekommer. De vertikala lut-

ningarna är i en del fall mycket stora, 6 - 8 o. Andelen

sikt över 300 m är 47 %.
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Vidare har vi för de olika linjeföringsalternativen stu-

derat vägar med två olika bredder, 9 m och 13 m. Dessa

typsektioner uppvisar vanligtvis två skilda trafikantbe-

teenden. För 9 m-vägen - 7 m körbana och 2 x 1 m vägren

- gäller att alla omkörningar sker i den mötande trafikens

körfält. Detta ger upphov till köer vid höga trafikbe-

lastningar. På l3 m-vägen - 7 m körbana och 2 x 3 m vägren

- är genomsnittshastigheten för varje enskilt fordon i

regel högre. Dessutom sker många omkörningar, genom att

det upphunna fordonet går ut på vägrenen och passage av

detta kan ske utan att det upphinnande fordonet behöver

byta körfält. På detta sätt reduceras uppkomsten av allt-

för långa köer.

En tredje faktor, som varierats i denna undersökning, är

hastighetsgränsen. Tre olika alternativ har studerats,

110 km/h, 90 km/h och 70 km/h.

Sammanfattningsvis har således ett antal olika utfol--

ningar av försöksvägen valts. Faktorerna linjeföring,

vägbredd och hastighetsgräns har varierats. Nedanstående

schema visar översiktligt de olika fallen:

Hastighetegräns: 110, 90 och 70 km/h

Vägbredd: 9 och 13 meter.

Linjeföring: Tre olika vertikala linjeföringar

(VL) har kombinerats med tre hori-

sontella linjeföringar (HL) så att

nio olika vägkombinationer har

 

bildatS.

VL

Backig __-NÖ'-----Ö.
väg 1 ' a

l
i

Mindre " " "' " " "' " "Q-
backig (çr .
väg I I

Plan väg

Rak Mindre Krokig
väg krokig väg
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Alla kombinationer av hastighetsgräns, vägbredd och

linjeföring förekommer inte i verkligheten. Därför har

endast de aktuella kombinationerna behandlats i fort-

sättningen.

Val av trafik och hastighetsfördelning

 

Vid varje enskild simulering har bränsleförbrukningen

beräknats för exakt samma antal fordon. Varje enskilt

fordon har dessutom under helaförsöksserien samma

egenskaper beträffande hastighetsanspråk och motor-

effekt. Detta innebär att skillnader i den beräknade

bränsleförbrukningen helt och hållet förklaras av väg-

utformningen och trafikanternas hastighetsanpassning

längs vägen.

För denna undersökning har fyra st olika "standard-

flöden" valts enligt nedan. Vad gäller trafikens samman-

sättning - d v 5 fördelningen personbil lastbil samt

trafikens fördelning på de bägge riktningarna har föl-

jande procenttal används.

Personbilar 90 % Riktning 1 50 %

Lastbilar l0 0
\
0

0
\
0Riktning 2 5 0

Först ett s k nollflöde. Det innebär att fordonen

kommer in på vägen med så långa tidsmellanrum att inga

upphinnanden och omkörningar förekommer. Samtliga for-

don färdas således som fria fordon. Detta kan alltså

ses som en idealisering av det verkliga förhållandet

vid mycket lågt flöde.

Det andra flödet som valts är på 320 f/h. Detta mot-

svarar ett genomsnittligt timflöde på en väg med års-

dygnstrafiken 5000 f/dygn. Årsdygnstrafik av denna

storleksordning är relativt vanligt förekommande på

svenska europa- och riksvägar.
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Det tredje trafikflödet är på 800 f/h. översatt till års-

dygnstrafik skulle detta motsvara ca 12500 f/dygn. På

svenska huvudvägnätet finns numera bara några få mil två-

fältsväg med denna höga trafikbelastning. Däremot utgörs

toppbelastningen på tidigare nämnda vägar med årsdygnstra-

fiken 5000 f/dygn av ett flöde på ca 800 f/h. AV denna an-
ledning har trafikflödet 800 f/h medtagits i denna studie.

På 13 m breda vägar med en årsmedeldygnstrafik 8000-10000 f/

dygn förekommer toppbelastningar med ett flöde på ca

1200 f/h. Det fjärde flödet som valts är därför 1200 f/h.

I förutsättningarna ingår att trafikens storlek, körbe-

teende, hastighetsöverträdelser etc i skilda Väg- och tra-

fikmiljöer är desamma Vid införda lägre hastighetsgränser.

Figur 1 visar ett exempel på en beräkningsförutsättning -

i detta fall förändringen i hastighetsfördelningen efter

det att hastighetsgränsen sänkts.

*Q

\ FÖRDELMNG MSTIGHETSGRÃNb:

?o krm/h 901mm- 110 mmmoi %

5'

50

A T ' 1 r 1 r

LVEB ' 70 C30 HO 130 'Un/h

l\ U
I

HASTKGHET

 

_4_
7

Figur 1. Hastighetsfördelning för personbilar på lands-
bygdsvägar, vägbredd 9 m god linjeföring, för
hastighetsgränserna 110, 90 respektive 70 km/h.
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2.3.2

Beräkningsmodeller

Genom att tillämpa en vid VTI utvecklad trafiksimulerings-

modell kan man beräkna bränsleförbrukningens storlek för

en given väg och trafik.

I särskilda modeller beräknas bränsleförbrukningen för

respektive personbilar och lastbilar som funktion av bl a

bilens hastighet och vägens geometri.

Irêâiäêimslstiasêmeésll

För en närmare beskrivning av trafiksimuleringsmodellen

(1,3). I

korthet gäller att trafiksimuleringsmodellen beskriver -

hänvisas till VTI-meddelande nr 43 och nr l43

simulerar - trafikförlopp.d v 5 hur de individuella

bilisterna i sina respektive trafikströmmar anpassar has-

tigheterna längs vägen till dess geometri, rådande has-

tighetsgränser samt till omgivande trafikanter. Ur det

sålunda erhållna trafikförloppet kan ett antal olika

effekter beräknas t ex restider, omkörningsfrekvenser.

Genom särskilda modeller - jfr avsnitt 2.3.2 - beräknas

bränsleförbrukningen för respektive personbilar och last-

bilar som funktion av bl a bilens hastighet och vägens

geometri.

êrägälsåêäêägtsiasêmeêsll

Bränsleförbrukningen beräknas i 4 steg.

0 Först beräknas med hjälp av rörelseekvationen hur

stor effekt mätt vid drivhjulen som åtgår för att

driva fram fordonet.

o Därefter beräknas med utgångspunkt från bl a det vid

trafikgenereringen tilldelade effekt/massa talet

motorns maximala effekt.
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a I tredje steget utnyttjas resultaten från steg 1 och

för beräkning av utnyttjad effekt mätt i motorn. Man

tar således i tredje steget hänsyn till bl a frik-

tionsförluster i motor och hjälpaggregat.

c I sista steget beräknas bränsleförbrukningen ur den

utnyttjade effekten i motorn.

Rörelseekvation

För ett fordon i rörelse gäller

Ph
ma = -

V

där m =

a:

V:

Ph =

luftmotstånd - rullmotstând - en kraft beroende
på vägens lutning

fordonets vikt

fordonets acceleration

fordonets hastighet

momentan effekt mätt vid fordonets hjul.

Luftmotstândet kan beräknas approximativt genom uttrycket

Ca ' A °

där Ca

A

Följande värden har använts på produkten Ca

0.000458

0.000281

0.000153

0.000103

luftmotståndskoefficient

luftmotståndsarea.

A /m.

för personbilar

lastbilar med 2 eller 3 axlar

för semitrailer och lastbil med släpvagn med

3 eller 4 axlar

för semitrailer och lastbil med släpvagn med
5 eller fler axlar.
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Rullmotståndet kan beräknas approximativt genom uttrycket

m(Crl+Cr2 - V)

där Crl och Cr2 är rullmotståndskoefficienter. Följande

kalibreringskonstanter har använts:

C C

 

rl r2

Personbil 0.12000 0.000132

Lastbil 0.056000 0.001170

Den kraft som påverkar fordonet på grund av vägens lut-

ning är

m ' g ° sin(i)k m ° g ° i

där g - gravitationskraften

H
. U Vägens lutning

Vi kan alltså för ett givet ögonblick då eccelerationen,

hastigheten och lutningen är kända beräkna den effekt som

åtgår - mätt vid hjulen - för att driva fram fordonet

2
Ph = v(m a + Ca - A ' v + m(Crl +Cr2 v)+m g 1)

Mêäisêl_êffsää

Vid trafikgenereringen tilldelas varje förare - fordons

- kombination - sk ekipage ett effekt/massatal - P0/m-.

denna kvot anger den effekt - mätt vid drivhju1en - som

föraren så som fritt ekipage kan tänka sig att använda.

Motorn på personbilar har vanligtvis betydligt större

 

maximal effekt än vad föraren som regel utnyttjar som

fritt ekipage. Vidare beror motorns maximala effekt på

varvtalet.
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Om föraren kör på högsta Växel i 90 km/h, så beräknas

motorns maximala effekt mätt vid hjulen - Pmax 90 h -

med utgångspunkt från det effekt/massa tal - PO/m - som

tilldelats vid trafikgenereringen. Figur 2 Visar sam-

bandet.

.b
45 BEEEEQE (w/kg)

m

 

7,5 w/kg

/

   

 

 

  

  

   

//

/

M. A /

Personbilar

/

/

z/

/

0 0 15 år (w/kg)

Figur 2 Samband mellan det vid trafikgenereringen

tilldelade effekt/massa tal och den maximala
effekt motorn har på högsta växel i 90 km/h
normerat med massan. Personbilar

Pmax90h

m
P (- -1 P

-9 + 7,3 annars dvs > 15
m m -.
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Vi räknar med att inga personbilar är motorsvagare än

22,5 W/kg i?)
större än den effekt som föraren kan tänka sig använda

och att motorns maximala effekt är 7,5 W/kg

då han kör som fritt ekipage.

Som redan nämnts beror motorns maximala effekt på varv-

talet, vilket i sin tur beror på fordonets hastighet

och vilken växel som är ilagd. Vi antar att personbils-

föraren växlar ner då farten understiger 12 m/s (43 km/h).

figur 3 visar hur motorns maximala effekt mätt vid hjulen

- Pmaxh - beror på hastigheten normerat med den maximala

effekt motorn har vid 90 km/h.

     

 

  

 

Pmaxh

Pmax90h AF

1,0

Personbilar

0,2

0 r i
O 3 12 25 V (m/s)

Figur 3. Motorns maximala effekts beroende av fordonets
hastighet. Anges relativt effekten vid 90 km/h.

Personbilar.

_ A °
Pmax 90h ( äggléj V) om v > 12

.... I

Pmax _ Pmax 90h annars dvs om v«'= 12

 

x) 22,5 W/kg motsvarar 24 hk för en 800 kg tung personbil.
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Av figuren framgår att hastighetsberoendet approximerats

med två linjära funktioner. En funktion vid hastighet

över 12 m/s (43,2 km/h) då högsta växel antages och en

funktion vid hastighet under 12 m/s. Hänsyn har ej tagits

till att motorns effekt ej ökar så snabbt och börjar avta

då hastigheten höjs från en redan tidigare hög nivå, stor-

leksordningen 120 km/h. Vi bedömer att så liten del av

trafikarbetet uträttas i så höga hastigheter att det ej

är värt den högre komplexitet som det kostar att ta

hänsyn till att motorns maximala effekt avtar vid mycket

höga hastigheter.

När det gäller lastbilar antas att lastbilsekipaget är så

 

konstruerat att föraren mer regelmässigt utnyttjar motorn

närmare dess maximala effekt. Vidare är lastbilar ut-

rustade med så många växlar att motorns maximala effekt

kan anses oberoende av hastigheten. För lastbilar kan

man därför beräkna motorns maximala effekt - mätt vid

hjulen - enligt

Maximala effekten mätt i motorn beräknas sedan på samma

sätt för personbil och lastbil med hjälp av en effektivi-

tetskonstant

Pmaxm _ Pmaxh/n
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Erêaââermêtiee_@sé_éäeâêsläsäzâ_âêE-§EE-§§§E§@§§-EEE§9§2
effekt i motorn

Kvoten mellan uttagen effekt och maximal effekt bildas.

Denna kvot kallas dellast och anger hur stor andel av

motorns maximala effekt som utnyttjas. Två olika del-

laster kan bildas dels en yttre dellast där effekten

mäts vid hjulen dels en inre dellast där effekten mäts

inuti motorn.

dy Ph/Pmaxh

di = Pi/P maxm

Sambandet mellan den yttre dellasten och den inre del-

lasten antas entydigt avspegla den effekt, som åtgår

för att driva fordon + motor, dvs sambandet tar hänsyn

till friktionsförluster, hjälpaggregat m m.

När sambandet mellan dy och di är känt kan den sökta

storheten Pi beräknas. Försök har visat att funktionen

2
dl = C + Cl - dy + C2 ' dy

beskriver sambandet väl.

C0, C1, C2 är kalibreringskonstanter. Följande värden

på kalibreringskonstanterna används under normala för-

hållanden:

 

C0 C1 C2

Personbilar 0,247 0,375 0,388

Lastbilar 0,ll0 0,5l5 0,374

För lastbilar med direktinsprutning och under färd sätts

CO till 0 då yttre dellasten är 0. På dessa bilar stängs

under färd bränslet till motorn helt av då yttre del-

lasten är 0, exempelvis i nerförsbackar.
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Figur 4 visar de funktioner vilka beskriver sambandet

mellan yttre och inre dellast för personbil respektive

lastbil. Av figuren framgår exempelvis att om en per-

sonbil utnyttjar 50 % av den tillgängliga effekten mätt

vid drivhjulen så utnyttjar bilen 53 % av den tillgäng-

liga effekten mätt i motorn. Det framgår också att om

personbilen ej utnyttjar någon effekt mätt vid driv-

hjulen - t ex i brant nerförsbacke där tyngdkraften

kompenserar luft och rullmotstånd - så utnyttjas 25 %

av den tillgängliga effekten mätt vid motorn.

     

 

di

1431; "

O,SwPersonbil

/

Lastbil

,i

0,0 _ __ili - i,-1 ,,
0,0 035 ?0 dy

Figur 4. Samband mellan yttre och inre dellast, dvs
hur stor andel av tillgänglig effekt som ut-

nyttjas, mätt vid hjulen respektive i motorn.
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Pi blir således

P.
1

d..
1.

Pmaxm

âräeâleäêzêzäåaias

Bränsleförbrukningen per kg beräknas slutligen enligt

där

spt

spt

och

specifik bränsleförbrukning (de/J)

tid med effektuttaget Pi

beror bl a på drivmedlets kvalitet och temperatur

normalt Värde på spt för bensin är 1,25 10-0dm3/J

för diesel 8,01 10"dm3/J
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PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT

Skattningen av den totala bränslevinsten har skett i

två steg. I första steget har man beräknat bränsleför-

 

brukningens storlek för ett antal typfall - d v 5 några

vanligt förekommande Väg- och trafikmiljöer på huvudväg-

nätet. Det andra steget innebär en generalisering av

 

bränslevinsten för de olika typfallen till att gälla

hela huvudvägnätet. Detta har skett med hjälp av infor-

mation ur Vägverkets vägdatabank som innehåller statistik

över förekomsten av olika väg- och trafikmiljöer.

Bränsleförbrukningens storlek för ett antal typfall

Genom att - såsom beskrivets i kapitel 2 - tillämpa den

vid VTI utvecklade trafiksimuleringsmodellen kan man

beräkna bränsleförbrukningens storlek för några typfall.

Tabellerna på omstående sida visar hur stor bränsle-

förbrukningen är i några väg- och trafikmiljöer. Man

bör observera att angivna värden är medelvärden.
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PERSONBILAR
Tabell 1 Genomsnittlig bränsleförbrukning, (liter/mil) uppdelat på trafikflöde, hastighetsbegränsning och

Vägstandard. Personbilar på 9 m Väg.

 

9 Ulbred Väg, personbilar

 

Trafikflöde 70_km/h 90 km/h 110 km/h

 

båda körriktningar Plan eller Backig
fordon/tinme ndndre backig :mindre

rak väg krokig väg rak väg

Plan eller Backig
mindre backig mindre

krokig'väg

l

Plan eller Backig
mindre backig mindre
rak väg krokig

väg

 

0 0,91 0,91 1,00 0,99 1,04 4 1,03

 

320 0,90 0,87 0,97 _ 0,93 1,00 0,95

       

800 0,87 0,85 0,93 0,897

Tabell 2_ Genomsnittlig bränsleförbrukning (liter/mil) uppdelat på
och vägstandard. Personbilar på 13 m bred Väg.

   

0,95 0,91

trafjkflöde, hastighetsbegränsning

 

13 m bred väg, rsonbilar

 

Trafikflöde 70 km/h 90 kmyh ! i 1.10 m/h

 

Båda_ körriktningar Plan rak Mindre Plan rak
fordon/tinme vag "backig, vag

mindre kro-
kig väg

Mindre i Plan rak
backig, : väg
mindre kro-
kig Väg

Mindre

backig ,
mindre krom
kig väg

  

800 0,92 0,91 31,00 0,98

    

1200 0,90 0,89 §0,97 0,96

0 0,92 0,93 .1,02 1,02,
320 0,93 0,93 i1,02 1,01*

1,07 1,06
1,06 1,04
1,04 1,01
1,01 0,98

    

Tabell 3 Genomsnittlig bränsleförbrukning (liter/mil) uppdelat på
standard. Personbilar på motorväg.

hastighetsbegränsning och väg-

 

thorväg , personbilar

 

70 km/h 90 km/h 110 km/h

 

Plan väg? Backig
I rak väg
1

Plan rak väg Backigñ
rak Väg

Plan rak Väg jBackig
rak Väg

  

7' V

0,92 1 0,92 1,02 1,01 1,07

     

1,06

 

1
6
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Tabell 4 Genomsnittlig bränsleförbrukning (liter/mil) uppdelat på trafikflöde,
hastighetsbegränsning och.vägstandard. Lastbilar på 9 m bred väg.

.un-__-

 

1 9 m bred Väg, lastbilar

 

l

,Trafikflöde

båda körriktningar
jordon/timme

70 kmyh 90 km/h 110 km/h_

 

Plan eller
ndndre baokng

rak'väg

BaCkig

mindre
krokiggväg_

Plan eller

mindre backig

rak Väg

Backig

mindre kro-
_ kig Väg i

Plan eller
ndndre baCkLg
rak vägj

Backhg

ndndre

krokig yäg

  

2,30
2,34
2,40_

 

2,48
2,48
2,51

 

2,52
2,55
2,59

 

2,73 2,62 2,82
2,68 2,65 2,75
2,67 2,69, 2,73_

  

 

 

'

Tabell 5 Genomsnittlig bränsleförbrukning (liter/mil) uppdelat på trafikflöde, hastighetsbegränsning
och vägstandard. Lastbilar på 13 m.bred väg.

 

1 13 m bred väg, lastbilar

 

,Trafik/.flöde
:Båda.körriktningar

åfondon/timme

70 km/h

4,...

 

vag
Plan rak Nündre

backig,

mindre kro- j
kig Väg

901qm41
W

;Plan rak

.Väg
Mindre Nündre backig
backig, vag 'mindre krokig
Hündre kro- Väg
kig Väg

5

 

O

320

800

1200

 

 

 

2,50

2,52

2,60
2,57

L.
_"w

,i
i
l

N
F
N
C
O

6
6
7
7

 

I

I

I

I

N
N
C
Q
N

2,75 2,74 2,84
2,77 2,78 2,85
2,79 2,85 2,89
2,82 2,83 2,89

   

 

_ v w v-w

Tabell 6 Genomsnittlig bränsleförbrukning (liter/mil) uppdelat på hastighetsbegränsning och väg-
standard. Lastbilar på motorväg.

 

i

Mötorväg, lastbilar

 

70 km/h 90 km/h 110 km/h

 

rak väg .1 Backig

3 2 rak Väg
Plan rak Väg T'Backig

rak väg
plan rak väg Backig

rak vägv

 

.'r W

g 2,36

 

  

2,62 2,85
.

....-....
.
v
t
-
r
n
.
.

J

 

2,74

 

 

2,87

 

1
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Ur ovanstående tabeller kan man beräkna bränslevinsten då

hastighethränsen sänks i olika väg- och trafikmiljöer.

Tabell 7 visar exempel på hur stor bränslevinsten är i

några av dessa väg- och trafikmiljöer.

Tabell 7 Bränslevinsten som funktion av trafikflöde och

    

vägstandard.

Trafikflöde Vägbredd 9 m Vägbredd 13 m
(båda kör- Hastighetsgränsen Hastighetsgränsen
riktningar sänks från 90 km/h sänks från 110 km/h
fordon/h till 70 km/h till 90 km/h

Bra väg-l) Dålig väg-2) Bra väg-l)Då1ig väge3)
standard standard standard standard

O 9 % % % %

% % % %

800 % 4 % % %

1) Avser plan rak väg.

2) Avser backig mindre krokig väg.

3) Avser mindre backig mindre krokig väg.

Om hastighetsgränsen sänks från 90 km/h till 70 km/h på

9 m breda vägar minskar bränsleförbrukningen 4 - 9 %. Vid -

en sänkning från 110 km/h till 90 km/h på 13 m breda vägar

minskar bränsleförbrukningen 3 - 4 % för den trafik som

berörs av åtgärden.

Att så mycket större besparing erhålles vid sänkning från

90 till 70 km/h jämfört med sänkning från 110 till 90 km/h

beror till största delen på att många fler fordon berörs

då man sänker från den lägre hastighetsgränsen 90 km/h än

då man sänker från 110 km/h. Av tabellen framgår också att

största bränslebesparing erhålls vid låga trafikflöden.

Detta är naturligt med tanke på att då flödet är högt så

begränsas fordonens hastigheter av interaktioner med andra

fordon. På vägar med dålig vägstandard är känsligheten för

högt flöde störst.
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Generalisering av bränsleförbrukningen till att gälla

hela huvudvägnätet

Generalisering av bränsleförbrukningen har skett genom

att utnyttja information från Vägverkets vägdatabank.

I Vägdatabanken finns uppgifter om hur mycket trafik

som går fram i olika väg- och trafikmiljöer. Trafikar-

betet är mätt i antal axelparkm. Genom att anta att

12 % av trafiken är lastbilar och att lastbilar i

genomsnitt har 4 axlar kan man beräkna trafikarbetet

mätt i fordonkm och uppdelat på personbil och lastbil.

Tabell 8 visar trafikarbetet för lastbilar och person-

bilar i olika Vägmiljöer.

Tabell 8 Trafikarbetet per år (miljoner fordonkm) upp-
delat på vägtyp och hastighetsbegränsning.

  

Hastighetsbegränsning

 

  

 

u 90 km h 110 km h 5
Vagtyp i { ?r i / {

ÅPersonbiliLastbilfPersonbil_Lastbil ;

Vägbredd § i i
mindre än 9,5 m §8622 1176 7l3 i 97 ;

vägbredd ä 3
större än 9,5 m ;4081 557 1581 ;215

motorväg i 603 82 2363 E322

 

 

   

b

Bränsleförbrukningstal är beräknade i olika Vägmiljöer,

fördelade på dels olika horisontala och vertikala

linjeföringar dels olika trafikflöden. Trafikarbetet

bör därför fördelas på samma sätt. Det är dock inte

möjligt att göra denna fördelning med stor precision

utan en orimligt stor arbetsinsats.
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De mätningar som VTI utfört på olika vägtyper visar

att det är rimligt att fördela trafikarbetet enligt

följande regler.

På vägar med bredd mindre än 9,5 m har trafikarbetet

 

fördelats lika på plan rak väg, mindre backig väg och

9backig mindre krokig väg. Vidare fördelas 50 %, 35 o
)och 15 % av trafikarbetet på flödena 0X fordon/timme,

320 fordon/timme respektive 800 fordon/timme.

På vägar med bredd större än 9,5 m har trafikarbetet

 

fördelats lika på plan rak väg och mindre backig mindre'

krokig väg. Vidare fördelas 40 %, 30 % 20 % och 10 % av

trafikarbetet på flödena 0 fordon/h, 320 fordon/timme,

800 fordon/timme respektive 1200 fordon/timme.

På motorvägar har trafikarbetet fördelats lika på plan

 

rak väg och backig Väg. All trafik antas gå fram som

fri trafik, dvs fordonen hindras ej av övriga fordon.

Om exempelvis nuvarande hastighetsgräns 110 km/h sänks

till 90 km/h skall det trafikarbete som nu uträttas i

110 km/h uträttas i 90 km/h. Genom att multiplicera

förbrukning per km.med trafikarbete - antal fordonkm -

i en given väg och trafikmiljö erhålles drivmedelsför-

brukningen i denna miljö. Förbrukningarna i de olika

miljöerna kan sedan sammanställas för att erhålla den

totala drivmedelsförbrukningen före respektive efter

en sänkning av hastighetsgränsen. I tabell 9 redovisas

drivmedelsförbrukningen före respektive efter en sänk-

ning av hastighetsgränsen samt procentuell minskning

för den trafik som berörs av åtgärden.

 

x) vid flödet O fordon/h kör fordonen fria dvs de på-
verkas ej av övriga fordon.
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Eörändring
dVS has tig-r

hetsgränsen'

sänks

Drivmedels-

förbrukning
före(1000m /år)

Drivmedels-

<förerkning^
efter(1000m3/åxr:

Bränsle-

vinst 3

(1000'm /åü

'% nánskning
_för trafik som
berörs av förändringen

b
i
l
.

 

person" glast-
bil ;bil

person-
bil

last-

bil _ bil
person" last-

bil

person*
bgiñ

last-

bil

 

Landsväg 110+90

Motorväg 110490

Landsväg 110470

Motorväg 110+70

Landsväg 90 +70

Motorväg 90 470

 

 

237 87

252 * 90

237 87

252 90

1248 456

61 22

 

 

229

241

209

218

1147

56

 

84

86

76

78

417

20

 

8

12

28

34

102

 

3

4

11

13

39
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5

12

13

10
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I tabell 10 redovisas en sammanställning av bränsle-

vinsten för olika åtgärder. Om hastighetsgränsen sänks

från 110 km/h så minskar bränsleförbrukningen med
3

27 000 m per år, vilket motsvarar 0,4 % av förbruk-

gningen inom vägtrafiksektörn.

Om hastighetsgränsen sänks från 90 km/h till 70 km/h

så minskar bränsleförbrukningen med 148 000 m3 per år,

vilket motsvarar 2,4 %

sektorn.

av förbrukningen inom vägtrafik-

Om dels hastighetsgränsen 110 km/h sänks till 70 km/h

dels hastighetsgränsen 90 km/h sänks till 70 km/h så

minskar drivmedelsförbrukningen med 233 000 m3 per år,

vilket motsvarar 3,8 %

trafiksektorn.

 

av förbrukningen inom Väg-

       

Tabell 10 Bränslevinst Vid ändrad hastighetsgräns på

huvudvägnätet.

Åtgärd/förändring Bränslevinst ' *

dvs hastighets- 4 1000 m3 % mjnslming ;% minslming för
gränsen Su ] ibränsle per ar av forbrukningen :trafik ga de Vägar

gm ;4 nxm1vag ;somlxnxrsemrat-
iåtDB m tmüäksáübrn uäüüen
;i :tu §3 :(3 z
! > 2 > i

110 *'90 i ll+16= 27 0,4 4

90 - 70 140+ 8:148 2,4 18
i ? V i

110 4 70 E _ i
E 'I P = 5.3 x90 _ 70 i, 179+o4 233 3,8 9 3

   

'VTI MEDDELANDE 267



3.3

23

Trafiksäkerhetens och restidens beroende av hastighets-

gräns_

 

Man kan inte enbart se till bränslevinsten utan måste

också beakta hur aktuella åtgärder återverkar i andra

avseenden. Vid de studier av bränsleeffekterna av

olika åtgärder som denna rapport redovisar har det

endast i begränsad omfattning varit möjligt att be-

handla sådana sidoeffekter.

En sådan sidoeffekt är den trafiksäkerhetsvinst som

erhålles då hastighetsgränsen sänks.

Tabell ll visar en uppskattning av antalet polisrap-

porterade singel- och flerfordonsolyckor (2) vid olika

hastighetsgränser.

Tabell ll Trafiksäkerhetsvinst vid ändrad hastighets-

gräns på landsvägar. Obs motorvägar ingår
ej.

  

åtgärd/förändring [Trafiksäkerhetsvinst på

avs hastighets- flandsvagar

gränsen sänks *antal färre §% minSKning for

 

 
i ;olyckor per gtrafik på de Vägar

iår 2som berörs av åtgärden

i i
'110 á-9O ? 270 §30

90 - 70 830 §20

10 - 70
90 4 70 31235 025
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Av tabellen framgår att stora minskningar av antalet

olyckor sker då hastighetsgränsen sänks. Vid sänkning

av hastighetsgränsen från 110 km/h till 90 km/h minskar

antalet polisrapporterade olyckor med 270 st per år

Vilket utgör 30 % av de olyckor som sker på det vägnät

som berörs av åtgärden. Om hastighetsgränsen på det

vägnät som nu har 90 km/h sänks till 70 km/h minskar

olyckorna med 830 st (20 %). Om slutligen åtgärden

110 km/h sänks till 70 km/h och samtidigt hastighets-

gränsen 90 km/h sänks till 70 km/h så minskar olyckor-

na med 1235 st (25 %).

En annan sidoeffekt är den restidsförlust som erhålles

då hastighetsgränsen sänks.

Tabell 12 Restidsförlust vid ändrad hastighetsgräns
på landsbygdsvägar.

  

Åtgärd/förändring Restidsförlust

   

 

   

dvs hastighets- miljoner % ökning för trafik på
4 i i timmar de vägar som berörs av
gransen sanks o o N
L* per ar atgarden

;10 - 90 2 4
?90 - 70 20 11
110 - 70 ;
åquw- 70 30 112

Tabell 12 visar en uppskattning av restidsförlusten.

Om hastighetsgränsen sänks från 110 km/h till 90 km/h

ökar den sammanlagda restiden med 2 miljoner timmar

per år. Om nuvarande hastighetsgräns 90 km/h sänks

till 70 km/h så blir restidsförlusten 20 miljoner

timmar. Om slutligen hastighetsgränsen 110 km/h sänks

till 70 km/h och samtidigt hastighetsgränsen 90 km/h

sänks till 70 km/h så blir restidsförlusten 30 mil-

joner timmar.
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TILLFÖRLITLIGHET

Jämförelser har utförts mellan trafikförlopp registre-

rade vid fältstudie över vägsträckor och motsvarande

simulerade trafikförlopp vad avser restider, omkör-

ningsfrekvenser och tidluckefördelningar i observa-

tionspunkterna. Dessa jämförelser har haft stor om-

fattning och föranstaltats i vitt skilda väg- och tra-

fikmiljöer. Verklig trafik oCh simulerad visar genom-

gående god överensstämmelse varför det finns väl-

grundad anledning att förlita Sig på de simulerade

trafikförloppen. Däremot är det praktiskt ej genomför-

bart att genom fältstudier mäta upp en trafikströms

bränsleförbrukning över en vägsträcka. Individuella

simulerade fordons hastighets- och bränsleförbruk-

ningsprofiler längs vägen visar emellertid god överens-

stämmelse med motsvarande fältförsök, varför modeller-

na för bränsleförbrukning förtjänar tilltro.

En analys av olika felkällor i beräkningsförfarandet

ger vid handen, att antagandena om trafiken, speciellt

hastighetsfördelningen, torde vara den dominerande fel-

källan vid beräkning av bränslevinster. Ett annat

viktigt osäkerhetsmoment uppstår vid generaliseringen

av urvalets Sparvinster till att gälla hela huvudväg-

nätet.

Angivna bränslevinster förutsätter att transportar-

betet är oförändrat. En sänkning av hastighetsgränsen

från exempelvis 110 till 70 km/h medför sannolikt en

Viss minskning av bl a den långväga personbilstra-

fiken, ett förhållande som medför att bränslevinsten

kan bli större än vad som anges.
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