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FÖRORD

Nordiska Ämbetsmannakommittén för Transportfrågor (NÄT) föreslog

våren 1981 att ett projekt med rubriken "Hastighetsbegränsningar och

energiförbrukning" skulle påbörjas. I projektmotiveringen konstaterade

NÄT: "Effekterne af hastighedsgraenser er hidtil blevet studeret med

hovedvaegten lagt på middelhastighedsmålinger. Studierne qur også inklu-

dere hastighedsprofiler for de berörte biler, idet brandstofökonomin ikke

kun afhaenger af middelhastigheden, men også af hastighedsaendringenes

antal og störrelse".

En forskningsplan för det ovannämnda projektet godkändes av planeringsut-

skottet (PU) för NÄT i mötet den 4.11.1981. Man beslöt att tillsätta en

projektgrupp (PG) som bestod av samma personer som i den tidigare

programkommittén (PK): G V. Carlsen (Danmark), Markku Salusjärvi (Fin-

land), Nils Skarra (Norge) samt Gudrun Öberg (Sverige). Senare tillsattes en

kontaktgrupp (KG). KG består av följande representanter för vägmyndig-

heter i de olika länderna: Jens Fossheim (Norge), Klaus Gylvar ochJan

Kildebogaard (Danmark), Janeric Reyier (Sverige) och René Tigerstedt

(Finland). Som förvaltningsorgan har i projektet fungerat Statens väg- och

trafikinstitut, Linköping och som projektledare Gudrun Öberg.

Som en första del av projektet har en litteraturundersökning genomförts

under 1982. Med den presenteras både historiskt hastighetsbegränsningar

som en energibesparande åtgärd samt dagens kunskapsnivå. Detta utgör

utgångspunkten för vidare projektarbete.
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Hastighetsbegränsningar och energiförbrukning
Del i 1982. Litteraturundersökning.

av Gudrun Öberg, Markku Salusjärvi, G V Carlsen och Nils Skarra
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Nordiska ämbetsmannakommittén för Transportfrågor (NÄT) föreslog våren

1981 att ett projekt med rubriken "Hastighetsbegränsningar och energiför-

brukning" skulle påbörjas. Projektet inleddes med en litteraturstudie som

redovisas i detta meddelande.
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Speed Limits and Energy Consumption
Part 1 1982. Literature Study.

by Gudrun Öberg, Markku Salusjärvi, G V Carlsen och Nils Skarra
SwedishRoad and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

In spring 1981 the Nordic Governmental Committee for Transport

Questions (NÄT) suggested the start of a project titied "Speed Limits and

Energy Consumption". The initial stage of the project was the literature

study which is presented in this bulletin.
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Hastighetsbegränsningar och energiförbrukning
Del 1 1982. Litteraturundersökning.

av Gudrun Öberg, Markku Salusjärvi, G V Carlsen och Nils Skarra
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Nordiska Ämbetsmannakommittén för Transportfrågor (NÄT) föreslog

våren 1981 att ett projekt med rubriken "Hastighetsbegränsningar och

energiförbrukning" skulle påbörjas. I projektmotiveringen konstaterade

NÄT: "Effekterne af hastighedsgraenser er hidtil blevet studeret med

hovedvaegten lagt på middelhastighedsmålinger. Studierne bör også inklu-

dere hastighedsprofiler for de berörte biler, idet brandstofsákonomin ikke

kun afhaenger af middelhastigheden, men også af hastighedsaendringenes

antal og störrelse".

Vid ett senare tillfälle beslutades att projektet i första hand skulle

behandla ändrade hastighetsgränser på landsbygdsvägar.

Projektet inleddes med en litteraturstudie under 1982, vilken redovisas i

detta meddelande.

Det visade sig att nästan all litteratur i ämnet var från l973 eller senare.

Det var först i samand med oljekrisen då, som man började fundera på att

minska bränsleförbrukningen. Det framgår av litteraturen att man då

trodde på besparingar mellan 5 och 10 %, men med ökat kunskapsunderlag

reducerades de förväntade besparingarna till nära i 0/o vid måttliga föränd-

ringar av hastighetsgränserna. För att kunna göra realistiska beräkningar

behövs kännedom om sambanden hastighetsgränser - hastighet och hastig-

het - energiförbrukning. I princip har vi från litteraturen tillräckligt

detaljerad bild av förhållandet hastighet-fordons energiförbrukning på

mikronivå för ett enskilt fordon på en speciell väg. Likaså vet vi på

makronivå förhållandet mellan hastighetsbegränsningar och de verkliga

hastigheterna. Däremot har inte beräkningar av ett lands totala konsum-

tion av fordonsbränsle jämförts med den faktiska förbrukning vid t ex olika

hastighetsgränser. Därför föreslås att ett försök till en sådan validering

skall göras inom detta projekt.
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IV

Från litteraturen har vi lärt oss att de hastighetsbegränsningar som man

använde i olika länder vid energikrisen bara hade små effekter på ländernas

totala energiförbrukning. Det vill säga att om vi håller oss till förhållande-

vis rimliga och i normalsituationen politiskt acceptabla fartgränser, är

effekten på landets totala bensinförbrukning som högst några få procent.

Det finns planer på att införa mycket låga hastighetsgränser av säkerhets-

skäl på kortare delsträckor av riksvägar och det kan därför vara av intresse

att energiberäkna dessa ändringar, som medför högre bränsleförbrukning,

och att även jämföra detta med mera vanliga ändringar som finnes som

förslag i de olika länderna.

För beslutsfattaren kan det vara av intresse att veta vilka potentiella

möjligheter det över huvud taget finns i hastighetssänkningar i en krissitua-

tion. Då kan ju alternativet vara att starkt reducera eller totalt förbjuda

den privata trafiken. Därför skall vi också svara på frågorna:

0 Vilka bränslesparpotentialer finns det i en sänkning av hastighetsgrän-

sen i förhållande till nuvarande nivå?

0 Hur mycket skall hastighetsgränserna sänkas för att uppnå sådana
bränslebesparingar?
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Speed Limits and Energy Consumption
Part 1 1982. Literature Study.

by Gudrun Öberg, Markku Salusjärvi, G V Carlsen och Nils Skarra
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

Nordic Governmental Committee for Transport Questions (NÄT) proposed

in spring 1981 that a project titled "Speed limits and energy consumption"

should be started. In the description of the project it was stated by NÄT

that so far "The effects of speed limits have concentrated mainly on

measurements of average speed. However, such studies should also include

speed profiles of the vehicles in question since the fuel economy does not

only depend upon the average speed but also on the number of speed

changes and their size."

Later on it was decided that the project should first of all deal with

changes in speed limits on rural roads.

The project began in 1982 with a literature study, the result of which is

shown in this report.

The study showed that almost all research on the subject is published after

1973. The oil crisis at that time made people aware of the necessity for

reduced energy consumption. The literature shows that savings of 5-10 %

were thought possible, but as knowledge increased the expected savings

were reduced to about i 0/o at moderate changes of the speed limits. To be

able to make realistic calculations knowledge about the relationships speed

limit - speed and speed - energy consUmption is required. From the

literature we can, in principle, get a sufficiently detailed picturejof the

relationship between speed and energy consumption for a vehicle on a

special road, i.e. on the micro level. Moreover, on the macro level we

know the relationship between speed limits and the actual speeds. How-

ever, the calculations of the total energy consumption in a country has not

been compared to the real consumption at different speed limits. Therefore

it is proposed that such a validation is attempted within this project.
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VI

We have also learnt from literature that the speed limits used in different

countries at the time of the oil crisis only had minor effect upon the total

energy consumption. Thus, if comparatively reasonable speed-limits are

applied, which are politically acceptable, the effect on the total fuel

consumption of the country is at the highest a few percent.

For safety reasons very low speed limits might be introduced on shorter

sections of the main roads. It would therefore be interesting to calculate

the energy consequences of these changes which will result in an increased

fuel consumption. The results could then be compared to the results for the

more normal changes which are proposed in the Nordic countries.

It might be of interest to the decision-makers to know the potential

possibilities of a reduction of the speed limits in situations of crises. The

alternative can the be, as we know, to reduce very much or totally prohibit

private traffic with motor vehicles. Therefore, we will in the continuation

of the project also try to answer the following questions:

0 How much energy can be saved by reduction of the speed limits at the
current level.

0 How much should the speed limit be reduced to obtain such energy
savings.
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1 INLEDNING

1.1 Generellt

Hastighetsgränser har funnits på Europas landsvägar, utom motorvägar i

snart 10 års tid. Under 1971-1972 påbörjades en utveckling av hastig-

hetbegränsningar i flera västeuropeiska länder. Orsaken till dessa begräns-

ningar var att förbättra trafiksäkerheten på tvåfältsvägar. Motorvägarna

hade fri fart utom i Norge och Sverige.

Bland de första åtgärderna som vidtogs efter energikrisen i slutet av 1973,

var en sänkning av hastighetsgränserna i Västeuropa och i många andra

länder. Syftet med dessa begränsningar var att spara energi.

*Förväntningarna på energibesparingen i denna fas var höga. Bland olika

alternativa åtgärder valdes oftast lägre hastighetsgränser först. Det

visade sig ändå så småningom att deras olycksreducerande effekt var

mycket större än energieffekten. Detta gjorde att hastighetsbegränsning-

 

arna inte avskaffades då energikrisen tog slut under första hälften av 1974

utan bara höjdes till dagens nivå.

Den litteratur som behandlar effekter av energikrisens hastighetsbegräns-

ningar koncentrerar sig nästan enbart på säkerhetseffekter. Hur det

ursprungliga målet - att spara energi- uppnåddes, ägnas mindre intresse.

Resultaten av dessa studier visar också en mycket stor variation i

energibesparing, men tendensen är att ju senare undersökningarna är gjorda

desto lägre är den beräknade energibesparingen av sänkta hastighetsgrän-

SGF.

Utöver utvecklingen på landsvägarna har man under de sista åren introdu-

cerat mycket låga hastighetsbegränsningar och fartreducerande åtgärder

på bostadsgator. Undersökningar om deras energieffekter kan inte återfin-

nas i existerande litteratur. Man vet dock att 50-60 km/h är mest

effektivt ur energisynpunkt eller så låghastighet som det går att köra med

på högsta växeln.

  

1) Norge har alltid haft hastighetsbegränsningar.
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1.2 Undersökningens syfte

 

Denna undersökning syftar till att utreda vilka ändringar i energiförbruk-

ningen ändrade hastighetsgränser kan medföra. Hänsyn skall också tas till

variationer i hastighet och inte enbart till :förändring i medelhastighet.

Vilka möjligheter har man att spara energi om man justerar dagens

hastighetsbegränsningar i de nordiska länderna.

Man kan då göra förändringar som bara berör en del av vägnätet och där

förändringen görs till närmast högre eller lägre hastighetsgräns. Man kan

även göra större förändringar som berör hela vägnätet och se vilka

bränslesparpotentialer det finns i en sänkning av hastighetsgränsen i

förhållande till nuvarande nivå och hur mycket hastighetsgränserna skall

sänkas för att uppnå sådana besparingar.

Målet är att belysa både de smärre och de större förändringarna, där de

sistnämnda troligen bara kan vidtas vid bränslebrist. De smärre förändring-

arna kan vara de som beskrivs i avsnitt 1.5.

1.3 Rapportens innehåll

 

I det första kapitlet behandlar man dagens hastighetsbegränsningar samt

eventuella ändringar, som förmodligen kan bli aktuella i de nordiska

länderna.

I det andra kapitlet redogör man för den genomförda litteraturundersök-

ningen och drar slutsatser om hur hastighetsbegränsningarna påverka

energiförbrukningen.

För att kunna göra beräkningar hur olika hastighetsbegränsningar inverkar

på bränsleförbrukningen, använder man modeller och därför beskrivs några

modeller i kapitel 3.

I rapportens kapitel 4 lämnas förslag till projektets fortsättning.
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1.4 Dagens hastighetsgränser

 

Hastighetsbegränsningssystemen i de nordiska ländera består av tre prin-

cipiellt olika typer av begränsningar.

l. Generella hastighetsbegränsningar som inte avhänger av yttre förhåll-

anden (bashastighet, regionala begränsningar m m).

2. Differentierade miljöavhängiga hastighetsbegränsningar.

3. Fordons- och föraravhängiga begränsningar.

Exempel på generella hastighetsgränser är bashastigheten (Sverige 70,

Norge och Finland 80) samt tätorternas regionala begränsningar, oftast

50 km/h.

Differentierade miljöavhängiga begränsningar förekommer oftast på huvud-

vägnätet (I Sverige 90 och 110, i Finland 60, 80, 100 och 120, i Norge 40,

50, 60, 70 och 90 och i Danmark 60, 80 och 100).

Exempel på fordonsavhängiga begränsningar är bussarnas och lastbilarnas

specifika begränsningar. I Finland har nyblivna körkortsinnehavare första

året en personlig begränsning på 80 km/h.

I fortsättningen har vi valt att närmare betrakta grupperna 1 och 2 ovan.

För att behandla grupp 3 krävs en mer invecklad modell än för behandling

av grupp 1 och 2. Om resurser finnes efter att i och 2 behandlats kan en

behandling av grupp 3 tas upp till diskussion.

De hastighetsbegränsningar som vi har på landsvägsnätet i norden i dag är

ett resultat av tre olika typer av utveckling:

1. I Norge har man så länge motorfordon har förekommit alltid haft
hastighetsgränser. De sista större ändringarna i systemet har gjorts
1965 då hastighetstaket höjdes från 70 till 80 km/h och i slutet av 70-
talet, då andelen 60-gränser fördubblades till ca 25 % av vägnätet.

2. I Sverige blev dagens hastighetssystem introducerat i samband med
högertrafikomläggningen 1967-09-03. Förutom en kort period på som-
maren 1968 har fri fart inte förekommit därefter.
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3. I Danmark och i Finland försvann de fria hastigheterna först då energi-
krisen kom 1973/74. Några 100-tal mil väg i Finland hade dock tidigare
haft hastighetsbegränsning av trafiksäkerhetsskäl.

I alla dessa länder har man i tätorter nästan alltid haft regionala

hastighetsgränser 50 eller 60 km/h. På senare år har man börjat differen-

tiera hastighetsbegränsningarna genom att sänka hastigheten på bostads-

gator och liknande till 30 eller 40 km/h.

Olika hastighetsgränsnivåers fördelning efter väglängden på landsvägarna

presenteras i tabell 1.

tabell 2.

Motsvarande fördelning enligt trafikarbetet finns i

För närvarande är det inte möjligt att få någon exakt information om

väglängden eller trafikarbetet av delåga hastighetsbegränsningarna 30 och

40 km/h i tätorter. Antal km och andel av ländernas totala trafikarbete är

  

 

 

 

 

   

 

 

 

ändå liten.

Tabell 1. Väglängdens fördelning (%) på olika hastighetsgränser i de
nordiska länderna. (Vid början av 1980-talet).

Väglängdens fördelning (%) på olika hastighetsbegränsningar

Hastig- Sverigez)
hets- Danmark Finland Island3) Norge Statliga Allmänna

gräns Vägar Vägar och

g gator

30

50 - 0,5 0,3 9 7 25

60 30 1 0,2 13

70 - - 98,2 2 61 50

80 69 84 1,3 74

90 - - 2 27 21

100 1 14 -

110 - - 5 4
120 - 0,2 _ _ _

Totalt(km). 71000 73600 8400 250001) 98000 '1350000

 

  

1) Gäller riksvägar

2) I allmänna Vägar och gator ingår statliga Vägar

3) 10% av riksvägnätet har 80 km/h på sommaren, annars 70 km/h
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Tabell 2. Trafikarbetets fördelning på olika hastighetsgränser i de
nordiska länderna. (Vid början av 1980-talet).

     

  

  

   

 

 

Andel av trafikarbetet (%) i

Hastig- Sverigel)

heäs Danmark Finland Island Norge SEatllga A%lmanna
grans vagar vagar och

gator

30
45 2
50 7 1 14 9 42

60 45 8 10 19 -

70 77 5 25 19

80 45 48 10 60 -

90 - 2 49 29

100 10 34 -

110 - 17 10

120 3

Trafik-

arbete 3) 2)

miljoner 25400 19700 14800 32000 45000
fordonskm

1) I allmänna Vägar och gator ingår statliga Vägar. I hastighetsgränsen
50 km/h ingår även en del 30 km/h.

2) Riksvägnätet.

l.5 Aktuella problem som kan föranleda ändringar i hastighetsbe-

gränsningar

 

I Danmark har man diskuterat möjligheten att sänka hastighetsgränsen i

stadsomrâden från nuvarande 60 km/h till 50 km/h, men något beslut har

ännu inte fattats.

Antalet begränsningar av hastigheten till 30 km/h ökas ständigt. I enlighet

med Vejdirektoratets byidékatalog överväger man att införa olika slag av

förbättringar för de oskyddade trafikanterna (i Norge benämnt Strategi C),

vilket innebär att hastighetssänkande åtgärder vidtages på huvudleds-

vägarna, där dessa passerar genom tättbebyggt område. Detta kommer

också att innebära ökat bruk av låga hastighetsgränser även på vissa

sträckor av huvudlandsvägarna.

VTI MEDDELANDE 4l0



På motortrafikleder är hastighetsgränsen i dag 80 km/h. Denna gräns är

påtänkt för höjning till 90 km/h på de motortrafikleder som är byggda med

planskilda korsningar, men något beslut har inte fattats. Detsamma gäller

för motorvägar med en ev höjning från 100 till 120 km/h.

I Finland har fyra olika ändringar i hastighetsgränssystemet varit under

diskussion:

1. På grund av hög olyckskvot har man föreslagit sänkning av hastighets-
gränser vintertid. Förslaget har presenterats i flera former. Tidsmäs-
sigt skulle ändringen gälla antingen "dubbdäcksperioden" (l.lO-30.4)
eller en kortare period (1.11-28.2). Huvudsakligen har man föreslagit en
sänkning från 100 till 80, men också andra ändringar kan vara möjliga
t ex motorvägar från 120 till 100.

2. För att minimera transportkostnaderna föreslår man en sänkning av
bashastigheten från 80 till 70 km/h. Detta gäller merparten av
vägnätet (ca 53 000 km) men bara 40 % av trafikarbetet. 70 km/h
skulle motsvara det ekonomiskt optimala på ifrågavarande vägnätet. I
samband med gemonförandet av denna åtgärd har man föreslagit att de
båda av dessa vägar skulle inkluderas i det differentierade systemet.

3. Justering från 100 till 80 och eventuellt till 90 km/h beroende på
olyckskvoten. Förslaget gäller ca halvparten av 100-begränsningarna
(5 000 km).

4. Sänkning från 120 till 100 även på motorvägar pga att den först-
nämnda begränsningen inte hade några positiva effekter.

I Borge har man diskuterat en sänkning av den allmänna hastighetsbegräns-

ningen 80 till 70 km/h samt en sänkning av hastighetsbegränsningarna under

vintertid. Påtryckningar förekommer för att på riksvägar med randbebyg-

gelse eller genom tätorter få sänka hastighetsgränsen till 40 eller 30 km/h.

På vissa vägar föreslås en höjning av hastighetsgränsen från 80 till 90

km/h.

I Trafiksäkerhetsutredningen (TSU) 1980 i Sverige skrev man att stor

restriktivitet bör tillämpas vid hastighetsgränser över 90 km/h. Man

skriver också att sänkta hastighetsgränser vintertid då mörker och halka

råder bör övervägas på landsbygden och då skulle man troligen ha olika

tider för olika delar av Sverige. T ex i ett nordligt område oktober-april

och i ett sydligt område november-mars och en nedsättning med 20 km/h

på vägar som har 110 eller 90 km/h.
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Andra ändringar av hastighetsgränser som diskuterats är de fordonsanknut-

na hastighetsgränserna som TSU anser olämpliga.

På Island har man planer på att öka den nuvarande vinterhastigheten från

70 till 80 km/h.

Sammanfattningsvis diskuteras följande ändringar (1982).

Norge

1 ) En ökning av hastigheten från 80 till 90 km/h enligt vissa kriterier
(inga aktiviteter längs vägen samt geometriska krav).

2) En sänkning av hastigheten från 80 till 70 och 60 km/h i vissa
bestämda miljöer.

3) En sänkning av hastigheten från 50 till 40 eller 30 km/h i vissa
bestämda miljöer.

4) En allmän sänkning från 80 till 70 km/h på vintern.

Finland

5) En sänkning från 100 till 80 km/h och på motorvägar från 120 till
100 km/h vintertid.

6) En sänkning av bashastigheten (på grusvägar) från 80 till 70 km/h.

7) En sänkning :från 100 till 80 eller 90 km/h i vissa miljöer (väggeo-
metriska kriterier).

8) Sänkning från 120 till 100 km/h på motorvägar.

Sverige

9) Sänkning av hastighetsgränsen vintertid på 2-fältiga vägar från HD
till 90 km/h.

10) Inga fordonsanknutna hastighetsgränser längre.
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Danmark

11) En sänkning från 60 till 50 km/h i tätort.

12) En höjning från 80 till 90 km/h på motortrafikled och från 100 till
120 km/h på motorväg.

Island

13) En höjning av vinterhastigheten från 70 till 80 km/h.
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2 LITTERATURSTUDIE

2.1 Litteratursökning

 

Sökningen efter litteratur har gjorts av dokumentalisterna vid VTI. Sökning

har gjorts i 5 databaser. Dessa är:

IRRD International Road Reserach Documentation, startades 1972

NTIS National Technical Information Service, startades 1961

ISMEC Information Service in Mechanical Engineering, startades 1973

Energyline startades 1973

Compendex startades 1970

Litteratur från år före databasernas bildande har endast i undantagsfall

registrerats hos dessa.

Sökord har varit

(Speed eller Speed limit) och (Energy conservation eller Fuel comsumption).

De 196 erhållna referenserna har framför allt erhållits från de två först-

nämnda databaserna och har fördelat sig på årtal och länder som framgår

av figur 1 nedan.

Som framgår av figuren kom intresset för energifrågor efter oljekrisen

1973. De flesta referenserna är från USA och många behandlar den från

januari 1974 högsta hastighetsgränsen på 55 mph.

Av de erhållna referenserna valdes 60 stycken ut för närmare studium, och

drygt 40 har erhållits då litteraturstudien avslutades. Därutöver har ny

litteratur (c 20 referenser) erhållits genom personliga kontakter och av de

totalt c 60 referenserna återges i denna rapport 42.
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Figur 1. Andelen erhållna referenser i litteratursökningen 1982. Dess-
utom har ett 20-tal nordiska rapporter från de senaste åren
utnyttjats.

Prisutvecklingen på oljeprodukter under 70-talet är intressant för att

klargöra hur de olika kriserna slagit igenom på priserna. I figur 2 visas

importpris på råolja, bensinpris, konsumentpris och industriarbetares lön.

Allt avser Sverige och ges som index där 1968:100. Importpriset på råolja

är 1980 10 gånger så högt som 1968, medan bensinpriset endast är 3,3

gånger högre. En del av den skillnaden förklaras av att skatteandelen har

minskat och en del kanske av att andra oljeprodukter t ex eldningsolja fått

en större prisökning.

VTI MEDDELANDE 410



ll

    

  

  

GENOHSNITT-
um :Nosx
OVER ETT AR

A I

13001
iMPCRjPRISlNDEX

1200' PA RAOUA

1100'

mm

900<

som I.

700<

600'

500<
KNDUSTRIARBETARENS

30' LON-lNDEX
_.// BENSINPRISINDEX

30° _./ ' /KCNSUMENTPRISINDEX
/ //.- //V

200- __/ / -

100-

0 r . 1 1 r , . _>

1968 70 72 7:. 75 73 30 ARTAL

Figur 2. Prisutvecklingen under 1970-talet i Sverige.
Index (lOO=l968).
Uppgifterna erhållna frånStatistiska Centralbyrån.

2.2 Utvecklingsperioder

 

2.2.1 Före-perioden

 

Före energikrisen behandlades energiproblem relativt sällan i litteratur och

kombinationen fart-energi nästan bara i samband med lastbilstransporter

(30). Dessutom täcker inte många av informationskällorna tiden före

oljekrisen.

Under l97l-73 pågick det i USA en undersökning om fordonens bränsle-

ekonomi och luftförorening. Delrapport om bränsle-ekonomi kom ut precis

före oljekrisen i oktober 1973 (39). Rapporten sammanfattar bilparkens

utveckling i USA. Tendensen gick mot större (tyngre) och bättre utrustade

bilar, vilket medförde högre bränsleförbrukning (figur 3).
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Detta kan jämföras med utvecklingen i Sverige 10 år senare som visar på

en betydligt lägre bränsleförbrukning och en minskning av bränsleförbruk-

ningen med åren. Riksdagen har i sina riktlinjer satt upp som ett mål att

bilarnas bränsleförbrukning skall minska och för l985 har angivits ett rikt-

värde på 0,85 l/mil som den genomsnittliga bränsleförbrukningen och 1990

0,75 l/mil (44).
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Figur 3. Utveckling av personbilarnas bränsleförbrukning (viktat
genomsnitt av årsmodeller).

Den ogynnsamma utvecklingen på 60-talet och början av 70-talet berodde

på ökad vikt och förbättrad utrustning i form av automatväxel, luftkondi-

tionering samt nya krav på fordonet, t ex avgasrening. Var och en av dessa

tre ökade bensinförbrukningen med upp till 20 0/o. I undersökningen

konstaterades att möjligheten att påverka bränsleförbrukning med design

parametrar var mellan -50 +100 % och med operationsparametrar mellan

-60 ...+25 0/0. Bland de sistnämnda var hastighet, resornas längd, körvanor,

underhåll samt väderleks-och vägförhållanden. Samband mellan bensinför-

brukning och hastighet betraktas i figur 4.
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Figur 4. Personbilarnas bränsleförbrukning som en funktion av marsch-
hastigheten (USA i början på 70-talet).

Energiförbrukningens minimipunkt) vid 30-40 mph (50-70 km/h) betraktades

såsom ointressant på grund av att få resor köres i konstant låg hastighet.

Däremot ansåg författarna det viktigt att undersöka hur en reduktion av en

hög hastighet reducerade bensinförbrukningen. Om man i stället för att

köra 70 mph sänkte till 60 sparade man 15 % och vid sänkning från 70 till

50 mph ca 25 0/o bensin. Som huvudresultat presenterades bilarnas vikt som

avgörande för bränsleekonomin.

Figur 3 och 4 som behandlar bränsleförbrukning i USA på olika sett och som

är hämtade från samma referens stämmer inte överens, men det kan bero

på att i figur 4 presenteras resultat från en enskild bil.

2.2.2 Energikrisen

 

Energikrisen börjande i mitten av oktober 1973 med att arabländerna

reducerade sina oljeleveranser. Detta drabbade värst Väst-Europa, varpå
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regeringarna vidtog åtgärder för att minska bensinförbrukningen. En lista

över dessa åtgärder ges i bilaga 1.

Energibesparingsåtgärder kan grupperas i tre grupper (31):

l) Restriktioner angående bränsleförbrukning och användning av bilen:

 

a) Förbud att sälja bensin under lördag och söndag - i Grekland, Italien,
Luxenburg, Portugal och Holland.

b) Ransonering - i Holland och Sverige.

c) Förbud att använda bil på söndagar - 1 Västtyskland, Belgien, Danmark,
Italien Luxemburg, Norge, Holland och Schweiz.

2) Omfattande prishöjningar på bensin

 

- i alla länder.

3) Allmänna hastighetsbegränsningar

 

- i alla länder som inte tidigare hade hastighetsbegränsning.

Dessa nya hastighetsbegränsningar väckte till att börja med inte några som

helst protester (31). Det ser ut som om människor hade lättare att

acceptera hastighetsbegränsningar vid energikriser för att spara energi än

det hade varit att acceptera samma åtgärd ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Dessa åtgärder var i kraft under första hälften av 1974, därefter försvann

begränsningar på bensinförsäljning och användning av bil. De låga hastig-

hetsgränserna i flera länder höjdes till en nivå på ca 100 km/h.

Utom några få undantag hade motorvägarna före energikrisen fri fart i alla

länder och efter krisen fanns det inte ett land med fri fart, inte ens på

motorvägar men t ex Tyskland har rekommenderad hastighetsgräns (32).

Orsaken till detta var ändå inte energi utan säkerheten enligt referens 31.

Hastighetsgränser i några europeiska länder och USA före, efter och under

energikrisen presenteras i tabell 3 och som jämförelse även nuvarande

hastighetsgränser.
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Trots att utvecklingen under energikrisen var överraskande lika i alla

länder, rådde det oenighet om de lägre hastighetsbegränsningarna skulle

vara kvar efter att den första uppenbara krisen var över.

Enligt tabell 3 var hastighetsgränserna efter energikrisen högre i en del

länder än under energikrisen, medan en del behöll samma hastighetsgräns

efter som under energikrisen.

I USA t ex presenterades både argument för och mot hastighetsgränsen

55 mph.

 

Förargument

o potentiell besparing av bränsle,

o lätt att genomföra,

o reducerar olyckor,

o förhållandevis "smärtfri" strategi för bensinbesparing,

o bättre trafikflöde,

o minskad luftförorening och buller,

o mera avkopplade körvanor,

o kunde framkalla en mera långsiktig vana att spara energi.

Motargument

 

o lastbilarna och bussarna använde minst energi per körd sträcka vid
körning i 60-65 mph hastighet (antogs det),

o konflikter för lastbil/buss, p g a avstånd mellan terminaler och tidtabel-
ler,

0 Om man på grund av det ovannämnda var tvungen att tillåta 60-65 mph
för lastbilar och bussar, skulle 50-55 mph för personbilar innebära
säkerhetsrisk,

o ökade transportkostnader,

o våld mot statlig (state) och lokal suveränitet,

o orättvist mot de västliga delarna av landet, på grund av glesbefolkning
och långa resor.

VTI MEDDELANDE l+10



l6

    

   

Tabell 3. Hastighetsgränser (km/h) i några länder omedelbart före,
under och omedelbart efter energikrisen (32), och som jämför-
else hastighetsgränserna i slutet av 1980.

Land 10.????973 eneggi::isen 1.§f§â§4 1-12-19805)

Belgien 90/fri fart 1) 80/100 100/120-130 90/120

Danmark fri fart 80/80 90/110 80/100

Finland 60-120/fri fart2) 80/80 60-120/120 60-100/120

Frankrike IOO/fri fart 90/120 90/140 90/130

Grekland 110/fri fart 80/80 3) 80/806)

Irland 100/100 100/100 ? 90/

Island

Italien fri fart 100/120 100/120 80-110/90-140

Luxemburg 90-100/fri fart 80/100 ? 90/120

Holland fri fart 80/100 ? 80/100

Norge 50-80/90 50-80/90 50-80/90 50-80/90

Portugal fri fart 80/100 ? 80/100

Spanien fri fart 90/90(rek) ? 80-100/120

Sverige 70-110/110 70-110/110 70-110/110 70-110/110

Schweiz 100/fri fart 100/100 IDO/130 100/130

Storbritannien 110/110 80/80 110/110 95/110

Västtyskland lOO/fri fart 80/100 100/1004l' 100/1304)4

USA 90/90 90/90

Österrike fri fart 80/100 100/120 100/130

1) vanliga Vägar/motorvägar

2) hastighetsbegränsningar bara på

3) var under behandling

4) rekommendation

5) källa Comite de la Sécurité Routiere

6) källa FNs ekonomiska kommission för Europa

VTIMEDDELANDE4IO
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Argumenten beträffande lastbilarnas och bussarnas energieffektivitet var

det mest allvarliga hindren för introducerandet av 55 mph-gränsen i USA.

Greyhound hade gjort sina försök och hävdade, att 50 mph ökar bränsleför-

brukningen med 5 %. Därutöver skulle landet behöva 15-20 % fler lastbilar

(40).

Dessa argument visade sig inte vara hållbara. En undersökning blev

genomförd och den visade att hastighetsökningen från 50 till 65 mph ökade

lastbilarnas energikonsumtion med 23 0/o (32).

2.2.3 Erfarenheter och beräkningar från sänkta hastighetsgränser

 

Typiskt för energikrisperioden var att till en början (Holland, Frankrike

nedan) var förväntningarna på möjliga bränslebesparingar stora, men dessa

avtog efter energikrisen (USA, Sverige nedan). Följande tal presenterades:

o Holland 1974 7 % (41)

0 Frankrike 1974 8 0/o (31)

0 USA 1975 l_-3 % (42)

0 Sverige 1975 O,5-4,5 0/o (l)

0 USA 1975 1 0/o (32)

Alla dessa tal gäller ländernas totala bränsleförbrukning och de försöker ta

hänsyn till verkliga effekter på hastighetsfördelningen. Fel beror på

bristfällig information om hastigheterna speciellt i för-situationen med

hänsyn till hastigheternas tidsvariation samt hastighetsfördelningarnas

form (antogs felaktigt att vara normalfördelad). Så fort man fick empirisk

data om hastighetsförändringar reducerades talen från en nivå kring 5-10 0/0

till omkring 1%. Om dessa beräknade förändringar i bränsleförbrukning

även har kontrollerats mot respektive lands verkliga förändring av bränsle-

förbrukningen har inte framgått av rapporterna.

Detta var en kort sammanfattning av resultaten och nedan följer en

beskrivning av hur man i olika länder beräknat effekten på bränsleförbruk-

ningen av sänkta hastighetsgränser.
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I de länder där man sänkt hastighetsgränsen för att spara energi har man

som regel också gjort hastighetsmätningar för att sedan utifrån förändring-

ar i hastighetsdata göra beräkningar om förändringar i bränsleförbrukning.

Beräkningssätten varierar en del, men stämmer i stora drag överens med

svenska (i) beräkningar, där beräkningar av bränslebesparingar utgår från

föUande:

i. En uppskattning av personbilarnas trafikarbete (antal fordonskilometer)
på devägar där hastigheten påverkats av åtgärden och under den tid
som åtgärden varit i kraft.

2. Samband mellan bensinförbrukning och hastighet för en genomsnittlig
svensk personbil (l).

3. Uppmätta hastigheter före och efter ändring av hastighetsgränsen.

Det kan vad beträffar hastigheten vara svårt att avgöra om hastighetsnivån

ändras även på vägar som ej får sänkt hastighetsgräns. Man kan därför som

i de svenska beräkningarna räkna med två fall dels att endast vägar med

ändrad hastighetsgräns får ändrad hastighetsnivå och dels att även andra

vägars hastighetsnivå ändras.

Det kan även förekomma att hastigheterna uppskattas och då kan man dels

ha en hastighetsfördelning som uppvisar "normal" efterlevnad och en med

"maximal" efterlevnad, där man med information, bötesbelOpp m m gått in

och påverkat beteendet.

Bränsleförbrukningen vid en viss hastighet har oftast erhållits genom att

mäta bensinförbrukningen på fordon som körts med konstant hastighet på

rak, plan väg. Ingen hänsyn har tagits till accelerationer eller retarda-

tioner som bilister gör för att anpassa hastigheten till vägen och trafiken.

Denna förenklade modell medför främst en underskattning av bränsleför-

brukningens totalnivå medan differen'ser mellan två nivåer påverkas

mindre.

Nedan följer en sammanfattning av de rapporter där man gjort liknande

beräkningar.

I en brittisk rapport (2) gör man beräkningar på vad det skulle innebära om

hastighetsgränsen på motorvägar skulle sänkas från 70 mph till 60 eller 50
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mph (fakta hämtade från åren 1976 och 1977). Man gör där antagandet att

medelhastigheten sänks hälften så mycket som hastighetsgränsen. Vid

hastighetsgränsen 60 mph skulle man spara ca 0,5 0/0 och vid 50 mph ca 1 0/0

av vad fordon på vägar förbrukar och jämfört med landets totala konsum-

tion är det 1/4 av ovanstående %-siffror.

I USA har många beräkningar gjorts på hur mycket bränsle som sparats med

hastighetsgränsen 55 mph. Lagen om 55 mph undertecknades 2 januari

1974, men redan 1 december 1973 började en del stater ändra sina lagar

och den 3 mars 1974 skulle den gälla i alla staterna. I en studie (3)

omfattande hela nationen har följande förändringar i medelhastighet erhål-

lits för olika typer av vägar (gäller fria fordon på rak plan väg). Hastighets-

förändringen har beräknats ge en bränslebesparing på 0,5 % (5).

Tabell 4. Medelhastigheten på olika amerikanska vägar före och efter
införandet av hastighetsgränsen 55 mph.

Average Speed, mph

  

Road System 1912 1214 Change mph

Rural Interstate 65,0 57,0 - 8,0

Rural Primary 57,1 53,2 - 3,9

Rural Secondary 52,6 50,1 - 2,5

Urban Interstate 57,0 53,8 - 3,2

Urban Primary 41,8 45,8 + 4,0

I en annan rapport (6) förutsätter man, att hastigheter lägre än 55 mph inte

påverkas av den nya hastighetsgränsen och att högre hastigheter sänks till

57 mph. Under dessa förutsättningar blir bränslebesparingen 1,3 0/0.

I Sverige sänktes hastighetsgränsen från 110 till 90 km/h under sommaren

1979 (7). På motorvägar sänktes då medelhastigheten med 12 km/h och på

två-fältiga vägar i södra Sverige med 7 km/h. Denna sänkning var större

än vad som brukar vara fallet vid "normala" ändringar av hastighetsgränser.

På vägar som hela tiden haft hastighetsgränsen 90 km/h sänktes hastig-

heten med 2 km/h (ej signifikant på 5% risknivå). Den sistnämnda

minskningen kan vara en säsongvariation i hastighet, men det kan också

vara så att även på vägar med oförändrad hastighetsgräns påverkas

hastighetsnivån. Med dessa båda antaganden (med eller utan förändring på
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90-vägar) beräknas bränsleförbrukningen minska med 0,8 - 1,9 0/0 av landets

totala bensinförbrukning och då har endast ca 20 0/0 av trafikarbetet fått

sänkt hastighetsgräns.

I Australien (8) har man gjort teoretiska beräkningar som dock bygger på

erfarenheter från USA och Europa som visar att en sänkning av hastighets-

gränsen från 100 till 80 km/h i Queensland skulle innebära en minskning av

0,6 - 1,2 % av totala förbrukningen.

Det finns ytterligare rapporter som uppvisar någon - några °/o besparing av

den totala bränsleförbrukningen. Men det har inte hittats någon rapport

som tror på så stora besparingar som man gjorde 1973.

2.3 Hur hastighetsbegränsningarna påverkar energiförbrukningen

 

2.3.1 Generellt

Att åtgärder som hastighetsbegränsningar har effekt på ting som säkerhet

eller energiförbrukning beror på deras primära effekter på beteendet. Med

andra ord är t ex energibesparande effekter en direkt följd av beteende-

ändringar och i den meningen en sekundär effekt av sänkta hastigheter.

Detta kan illustreras med hjälp av figur 5.
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Faktorer som påverkar trafikantbeteendet som i sin tur har
betydelse för vissa effektvariabler däribland bränsleförbruk-
ningen.

I det följande kommer vi att behandla dessa två faser med hjälp av

forskningsresultat. Först diskuteras hastighetsbegränsningarnas effekter

på beteendet och sedan dessa beteendeändringarnas inverkan på bränsleför-

brukning.

2.3.2 Hastighetsbegränsningar - hastigheter*

I detta avsnitt betraktar vi trafikflödets hastighet. Trafikflödet består av

en sammansättning av olika fordonstyper och många olika faktorer som

påverkar hastigheten. En modell som har följande parametrar väggeo-

metrin (linjeföring, vertikal och horisontal kurvatur, siktlängder, vägbredd),

 

* Merparten av innehållet i detta kapitel kommer från referens 33 och 45.
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trafiken (sammansättning och storlek) samt ändringar i hastighetsbegräns-

ningar förklarar ca 60 % av de uppmätta hastighetsvariationerna i lands-

vägsförhållanden. Efter dessa undersökningar kan vi alltså generellt

konstatera om förhållandet hastighetsbegränsningar - hastigheter följande:

Hastigheterna varierar i tid och rum. För att kunna förklara dessa

variationer behöver vi information om:

0 vägens geometri,

väderleksförhållanden,

trafikens storlek och sammansättning,

hastighetsgräns samt

övervakning.

Dagens hastighetsbegränsningar är inte den viktigaste faktorn för trafikan-

ternas hastighetsval jämfört med om de fritt kunde välja hastighet.

Under energikrisen då hastighetsbegränsningarna var väsentligt lägre än i

dag var begränsningarna den viktigaste faktorn.

Det som sagts ovan gäller trafikanternas genomsnittliga hastighetsval. Om

vi närmare betraktar hastighetsfördelningen och dess spridning spelar

hastighetsbegränsningarna en större roll.

Ur energisynpunkt kan vi av detta dra den slutsatsen att dagens hastighets-

begränsningar inverkar mest på spridningen (variationen i hastighetsval

mellan trafikanter). Trafikflödet har med andra ord blivit homogenare.

Medelhastigheternas variation i tid och rum däremot påverkas mer av yttre

förhållanden, med andra ord trafik, väder och vägförhållanden.

Juridiskt och teoretiskt sett innebär en ändring i hastighetsbegränsningarna

att alla bilister som tidigare hade en högre hastighet än den nya gränsen

måste ändra sitt beteende. När det gäller ändringarnas genomsnittliga

effekter är denna andel avgörande. Andelen trafikanter som i försituation-

en körde fortare än den nya gränsen kallas för hastighetsbegränsningens

relativa nivå. Denna variabel avgör både den kvalitativa och den kvantita-

tiva effekten av hastighetsbegränsningen.
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Empiriska undersökningar i Finland (33) har gett bättre underlag än man

tidigare hade när man skall värdera vilken inverkan hastighetsgränserna har

på fordonens hastighetsfördelning. Vid dessa undersökningar har man

jämfört hastighetsfördelningen vid fri hastighet med de hastighetsfördel-

ningar man finner när man infört hastighetsgränser som är förhållandevis

högre än, lika med eller lägre än 85-percentilen i hastighetsfördelningen

vid fri hastighet (v85), se figur 6a, 6b och 6C.
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I figur 6a är hastighetsgränsen
högre än v85.

Det framgår av figuren (som visar
resultatet av de empiriska under-
sökningarna), att det bara har blivit
en mindre reduktion av de högre
hastigheterna, men att de lägre
hastigheterna har ökat i en större
omfattning. Medelhastigheten
har alltså ökat och spridningen
har minskat.

I figur 6b är hastighetsgränsen
lika med v85.

Det framgår av figuren, att vid
detta tillfälle reduceras de högre
hastigheterna, medan de lägre has-
tigheterna stiger. Medelhastig-
heten är oförändrad, och sprid-
ningen är minskad.

I figur 6c är hastighetsgränsen
lägre än v35.

Det framgår att en stor andel
av fordonen nu har reducerat
hastigheten, medan få eller inga
fordon har ökat hastigheten.
Medelhastigheten är lägre och
spridningen har minskat.

VTI MEDDELANDE 410

24

      

 

     

KUM. °/o

85-' . .
.--hoshghetsgrdns

50' V85

15 '
HASTIGHET

Figur 6a.

KUM. %

Ã/
85' /l'

_hastighetsgrüns

SO'
'L _Vas

15
HASTIGHET

Figur 6b.

KUM. °/o \
/

//f
/ l

i' I
50' /l l hastighetsgrüns

l/Vas
1 - I
5 | HASTlGHET

Figur 6C.

Figur 6. Resultat från mät-
ningar i Finland och
Norge av hur fordon-
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fördes hastighetsbe-
gränsningar, som var

högre än v85, lika
med v85 eller lägre
än v85.
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En fast hastighetsgräns på engiven vägsträcka d v 5 en hastighetsgräns som

inte varierar i tid och rum, kan ha alla dessa effekter, när v85 varierar med

t ex väderförhållanden och vägens geometriska utformning. En hastighets-

gräns som på sommaren väljs som i figur 6C, kommer på vintern fungera

som i

också figur 8).

figur 6a och har alltså därvid en ogynnsam effekt på vintern. (Se

Medan figur 6a, 6b och 6c visar hur olika hastighetsgränser påverkar

hastighetsfördelningen så visar figur 7 den kvantitativa effekt, d v 5 hur

olika hastighetsgränser påverkar fordonens medelhastighet.

Det framgår av figur 7, att när

hastighetsgränsen är lika med 85-

percentilen, kommer medel-hastig-

het att förbli oförändrad. Då has-

tighetsgränsen väljs större än 85-

percentilen ökar medelhastigheten

och då hastighetsgränsen väljs läg-

re än 85-percentilen avtar medel-

hastigheten.

Det framgår vidare av figur 7 att

då hastighetsgränsen väljs lika med

medianhastigheten vid fri fart så

innebär hastighets-gränsen att

medelhastigheten sjunker med

5 km/h.

VTI MEDDELANDE l+10
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Ordning i
medelhastighef

(km/hl

  

85 80 60 52) 40

Figur 7. På abskissaxeln är

utsatt den andel av

fordonen som vid fri

hastighet skulle ha
valt en hastighet läg-
re än hastighetsgrän-
sen.

Då det införs en has-
tighetsgräns som sva-
rar mot den angivna
percentilen på ab-
skissaxeln fås på
ordinataxeln föränd-
ringar i medelhastig-
het.

Percentil i hastig-

hetsfördelning vid

fri fart.
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'Det blev tidigare konstaterat att yttre förhållanden var mera avgörande

för trafikanternas hastighetsval än hastighetsbegränsningarna (med mycket

låga begränsningar som undantag). Sänkta hastighetsbegränsningar påver-

kar dessa funktioner så att de rent allmänt blir svagare. Trafikanterna

påverkas alltså inte i samma utsträckning av yttre förhållanden även om

dessa fortfarande spelar större roll än själva hastighetsbegränsningen.

Den svagare effekten gäller särskilt situationer då trafikanterna tidigare

körde saktare på grund av dåliga yttre förhållanden, t ex halt väglag. Ju

lägre hastighetsgränsen är desto bättre efterföljs den även i dåligt väglag.

Väderleksförhållandena är ett gott exempel på detta och illustreras i

figur 8.

 

Det framgår att vid fri fart varie- I

rar trafikanternas hastighet mer I

med väderleksförhållanden än då

en hastighetsbegränsning införs. l

 

Vid goda väderlekaörhållanden-och

hastighetsbegränsning är fordons-

hastigheten lägre än om det varit

fri fart. Vid dåliga Väderleksför-

hållanden väljer man en högre has-

tighet p g a hastig-hetsgränsen än

 

H
A
S
T
I
G
H
E
T

MÅTTLIG

VÄDERLEK

vad man skulle gjort vid fri fart. GOD

 

Figur 8. Vädrets inverkan på
medelhastigheten
med fri fart och
under hastighetsbe-
gränsning. (Med
väderlek avses i sam-
manhanget kombina-
tion av sikt, regn och
väglagsförhållanden.)
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Att hastighetsbegränsningarna även har kvalitativt Olika effekter i varier-

ande förhållanden (både i tid och rum), innebär att vi lätt kan få en

övervärdering av hastighetsgränseffekten, om inte hela trafikarbetets

fördelning i tid och rum är representerad vid analyseringen av effekterna.

Under hastighetsgränsförsöken i Finland på 1970-talet reducerades person-

bilisternas medelhastigheter, 1 goda sommarförhållanden på huvudvägar,

med ca 10 km/h. Medan totalt sett d v 5 för hela trafiken (alla fordonsty-

per), alla vägar, under hela året visade på en sänkning på 2 km/h.

Hastighetsbegränsningarnas säkerhetseffekter, som inte närmare skall be-

handlas i denna rapport avhänger helt och hållet av motsvarande hastig-

hetsändringar.

Att hastighetsgränser har en varierande effekt under varierande förhållan-

den (både i tid och rum) kommer att belysas, vad avser effekter på

bränslebesparing, senare i detta projekt.

2.3.3 Hur ändringar i hastigheten påverkar energiförbrukningen

I detta kapitel görs en kortfattad summering av sambandet hastighet -

energiförbrukning och framför allt tas då de krafter upp som är hastig-

hetsberoende. I kapitel 3 redogörs för bränsleberäkningsmodeller och där

och i bilaga 2 finns detaljerad beskrivning av olika samband.

Ett fordon påverkas av många krafter vid förflyttning utefter vägen. Det

kan vara luftmotståndskraft, rullmotståndskraft och tyngdkraft.

Bränsleförbrukningen avhänger av bl afordonskonstruktion, luftmotstånd

och hastighet. Av figur lO framgår det inbördes storleksförhållandet

mellan de krafter som påverkar fordonet på rak, plan väg (43) och den

bränsleförbrukning som dessa förorsakar. Storleksförhållandena varierar

mellan olika fordon.
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Figur 10. Bränsleförbrukning och "drag"* som funktion av hastighet för
en typisk "full size sedan".
* "drag" = summan av krafter som motverkar en jämn rörelse.

Figuren illustrerar att vid hastigheter över 40 miles/h (64 km/h) så är

luftmotståndet den term, som dominerar för det här aktuella fordonet.

Luftmotståndet och övriga motstånd - däck och chassi - varierar med

fordonsstorlek. För mindre bilar är termen för luftmotstånd (6) relativt

övriga termer förhållandevis större än för större bilar. Luftmotståndet

växer med kvadraten på hastigheten då meteorologisk vind = 0 m/s. Det

framgår även att rullmotståndet är hastighetsberoende. Vid höga hastig-

heter växer rullmotståndet med kvadraten på hastigheten. Vid låga hastig-

heter är rullmotståndet i stort sett oberoende av hastigheten.

I Också vägutformningen påverkar fordonets bränsleförbrukning. Detta

gäller särskilt lutningar och horisontalkurvor. Bränsleförbrukningen vid

viss lutningsgrad kan anges som ett medelvärde av körning i två riktningar.

 

Upp till en viss lutningsgrad tar reduktionen i nerförslut ut merförbrukning-

en i motlut och vid ökande lutning ökar den genomsnittliga förbrukningen

snabbt. Gränsen för vid vilken lutning som en merförbrukning uppstår

beror, bla av hastighet och fordonstyp. Ju tyngre fordonen är desto

mindre lutningar medför merförbrukning vid viss hastighet. Gränsvärdet
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vid viss hastighet ligger vid den lutning i vilken man nerför måste motor-

eller fotbromsa. Merförbrukningen kan skilja mellan diesel och bensin-

motor.

Effekten av horisontalkurvor på bränsleförbrukningen har huvudsakligen tre

 

ursprung:

a) bromsande kraft som följd av balansering av sidkraft,

b) retardationer och accelerationer före, 1 och efter kurvan,

c) viss reduktion av övriga hastighetsberoende motstånd som följd av lägre
hastighet.

Kurvmotståndet beror bla av hastigheten i kvadrat samt kurvradiens

inverterade värde. Små radier och höga hastigheter och litet tvärfall kan

därför förväntas medföra hög sidokraft och bränsleförbrukning. Storleken

på kurvmotstândet är även beroende av fordonets utseende och konstruk-

tion tex har förekomsten av boggie betydelse. Boggie ger ytterligare

tillskott till kurvmotstândet.

Väglaget har stor betydelse för bränsleförbrukningen. På torr, ren väg är

bränsleförbrukningen lägst. Pâ våt väg eller på hal väg stiger bränsleför-

brukningen och vid snö kan förbrukningen öka med 50 0/o eller mer.

I bilaga 2 och i kapitel 3 finns redogjort för hur hastigheten påverkas av

några olika faktorer och vad detta innebär för bränsleförbrukningen.

Resultaten av dessa empiriska undersökningar och fysikaliska samband har

använts vid uppbyggnad av olika modeller.

För att visa på vilka resultat man har kommit fram till vid beräkning av

effekter av olika hastighetsgränser vid olika väg- och trafikförhållanden i

Sverige är nedan citerat hela sammanfattningen till referens 25 där trafik-

simulering med en enkel bränslemodell har använts.
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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 geometriska

utformning - vägbredd och linjeföring.

Syftet med detta delprojekt är att skatta den totala

bränslevinsten genom att närmare studera hur bränsle-

förbrukningen förändras vid sänktahastighetsgränser

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.

§ee§isêe§e95êee= 110: 90 och 70 km/h

Yägbredd: 8 och 13 meter

;injgföringz Tre olika vertikala linjeföringar (VL)
har kombinerats med tre horisontella

linjeföringar (HL) så att nio vägkom-
binationer har bildats.

VL

Backig väg .0- - - .. nå. -- --- ö..

t
Mindre *

backig väg 11-- ---1;»- _-..45.

: :
Plan väg .0 Jb ' 45-)- HL

Rak Väg Mindre Krokig
krokig väg

väg

Trafikflöde: 0,320,800,l 200 fordon/h

 

I förutsättningarna för beräkningen har antagits att

 

trafiken skall ha en hastighetsfördelning, som motsvarar

aktuella 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 2 på vägar med hastighetsgränsen 90 km/h.

VTI MEDDELANDE l+10



31

Genom att tillämpa en vid VTI utvecklad trafiksimule-

ringsmodell kan man beräkna bränsleförbrukningens stor-

lek på dessa typfall.

Trafiksimuleringsmodellen simulerar trafikförlOpp d v 5

beskriver hur individuella bilister i sin reSpektive

trafikströmmar anpassar hastigheterna längs vägen till

dess geometri, rådande hastighetsgränser samt till om-

givande trafikanter. Ur det sålunda erhållna trafik-

förloppet kan ett antal olika effekter beräknas t ex

restider, omkörningsfrekvenser. Genom särskilda model-

ler beräknas bränsleförbrukningen för respektive person-

bilar och lastbilar som funktion av bl a bilens hastig-

het och vägens geometri.

Det andra steget innebär en generalisering av bränsle-

vinsten för de olika typfallen till att gälla hela huvud-

vägnätet. Detta har skett med hjälp av information ur

Vägverkets vägdatabank som innerhåller statistik över

förekomsten av olika väg- och trafikmiljöer.

Tabell i 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

Bral) Dåligz) Bral) ;Dålig 3)
vägstan- vägstan- väg- 'väg-
dard dard standard :standard

O 9 % 9 % 4 % 4 %
i i

320 ?8 % :6 s 4 s 3 a i

800 i7 % . [4 % 3 % 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;

.- in t 7ktgärd/föränd- Bråp°lev'75 ,
ring d v 5 has- 1 000 m 9% minskning % minskning ;

 

kighetsgränsen bränsle av förbruk- för trafik på

  

Sänks per år ningen inom de vägar somå
. im :g vägtrafik- berörs av åt-

å i g sektorn \ gården i

. ;53. g .2 i'
fila-90 ;11 + lö = 27 :
i 90-70 1140+ 8 :143 2,4 8 i

110-70 '179+ 54 = 233 3,5 . i
i 90-70 7
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Då det gäller tätort har man i Sverige undersökt bränslesparpotential i

enskilda och samordnade signalanläggningar (28). Där har man bl a funnit

att lägre hastighetsgränser medför att bränsleförbrukningen minskar med

lägre hastighetsgräns i hastighetsintervallet över 60 km/h och att förbruk-

ningen ökar i intervallet under 50 km/h. Som exempel kan nämnas att en

sänkning av hastighetsgränsen från 70 till 60 km/h i ett försöksområde

medfört att bränsleförbrukningen reducerats med ca 5 0/o medan en sänk-

ning från 50 till 30 km/h i ett annat försöksområde medfört en ökning av

bränsleförbrukningen med ca 14 0/o. Bränsleförbrukningen är i detta fall

beroende av dels bränsleförbrukningen vid konstant hastighet mellan kors-

ningarna och dels antalet stopp och väntetider vid korsningarna. Signalan-

läggningarna är lättare att samordna ju högre hastighet som tillåts, vilket

då medför färre stopp och därmed lägre bränsleförbrukning i korsningarna.

Bränsleförbrukningen mellan korsningarna är som tidigare visats lägst

omkring 50 till 60 km/h eller så långsamt som det går att köra på högsta

växeln.

2.4 Sammanfattning av litteraturstudien

 

Hastighetsbegränsningar och hastighet i kombination med energiförbruk-

ning var inget aktuellt diskussionstema före energikrisen år 1973. Saken

blev bara behandlad i några få rapporter om lastbilarnas bränsleekonomi.

Som den mest väsentliga faktorn för personbilarnas (lätta fordons) bränsle-

förbrukning betraktades fordonsvikten och utrustningen.

Efter oktober 1973 då energikrisen kom följde en period på ett halvår med

energibesparande åtgärder där hastighetsbegränsningarna var en av de

första som vidtogs. Förväntningarna på hastighetsbegränsningarnasenergi-

besparingseffekter var till en början stora. De på många sätt bristfälliga

hypotetiska uppskattningarna lovade beSparingar på mellan 5 och 10 % av

ländernas totala energiförbrukning.

Med ökat kunskapsunderlag reducerades de förväntade energibesparingsef-

fekterna successivt till en nivå nära en procent även om de hastighetsbe-

gränsningar som man hade kring årsskiftet 1973/74 var lägre än dagens

begränsningar.
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Jämfört med undersökningar om hastighetsbegränsningarnas energibespa-

ringseffekter finns det i litteraturen fler undersökningar om dessa begräns-

ningars säkerhetsmässiga effekter som visade sig vara större än väntat och

av mera väsentlig betydelse än energibesparingarna.

Den största orsaken till de för stora förväntningarna var bristfällig

information om hastighetsbegränsningarnas verkliga effekter på hastighe-

ter samt övervärdering av energibesparingen av lägre medelhastigheter.

Oftast grundade man sina kalkyler på hastigheter i goda förhållanden utan

att ta hänsyn till de verkliga förhållandena.

Trots att de så kallade hastighetsbegränsningarnas energibesparande effek-

ter visade sig vara mindre än väntat, försvann ändå de fria hastigheterna.

Orsaken till detta var den förbättrade säkerheten som hastighetsbegräns-

ningarna medförde.

Sammanfattningsvis har vi från litteraturstudien lärt att de resultat med

hänsyn till bränslebesparing som man nådde fram till 1974, vid användning

av förenklade beräkningsantaganden, inte stämde överens med de empiriskt

konstaterade bränslebesparingarna. Det var därförnödvändigt med en ökad

detaljeringsgrad, som bättre tog hänsyn till de verkliga förhållandena.

Denna ökning av detaljeringsgraden kan först delas i två; nämligen detalje-

ring av förhållandet hastighetsgräns - hastigheter samt förhållandet hastig-

heter -energiförbrukning

Hastighetsbegränsningarnas inverkan på hastigheter varierar i tid. Samma

gräns på en och samma väg har t o m kvalitativt olika effekter vid olika

tider, beroende av väderleksförhållanden, väglag, trafikens storlek och

sammansättning 0 s v.

På ett motsvarande sätt varierar effekten i rum beroende på väggeometrin.

Effekten av hastighetsgränsen är också olika i de olika delarna av hastig-

hetsfördelningen. Ofta ökar de lägsta (t ex lastbilarnas) hastigheterna

medan de högsta hastigheterna blir lägre (t ex personbilarnas hastigheter).
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Om vi betraktar trafikflödet nära vägens kapacitetsgräns påträffar vi

effekter som inte heller blir belysta med ändringar i medelhastigheten,

nämligen chock waves efter sänkning av hastighetsgräns utefter vägen.

Lika komplicerad är situationen när det gäller hastighetsändringarnas

effekter på bränsleförbrukningen. För fria fordon (utan interaktion)

avhänger effekten av väggeometrin (lutning, kurvatur), slitlager, väglag

och fordonets egenskaper. Fordon i kö påverkas dessutom även av andra

fordon.

I princip har vi från litteraturen tillräckligt detaljerad bild av förhållandet

hastighet-fordons bränsleförbrukning på mikronivå för de enskilda fordonet

på en speciell väg. Likaså vet vi på makronivå förhållandet mellan

hastighetsbegränsningar och de verkliga hastigheterna.

Det som härnäst behöver göras är en jämförelse av olika modeller med

verkligheten då uppräkningar görs för att gälla för ett helt land och mellan

olika modeller (beskrivna i kapitel 3) för att kunna avgöra vilka skillnader

som finns mellan modeller och i vilka sammanhang olika modeller är

användbara. Modellerna kan sedan tillämpas i de potentiella konkreta

situationer, som är listade i kapitel 4.

Vi saknar information när det gäller låga hastighetsgränser i kombination

med eller utan fysiska åtgärder. I Sverige har dock ett projekt startat där

man studerar den samhällsekonomiska nyttan av farthinder, där då effekten

på bränsleförbrukningen är en del. Projektet beräknas vara klart 1984.
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3 MODELLER

För beräkning av hastighetbegränsningars betydelse för bränsleförbrukning

hos fordon kan olika modeller användas. Bränsleförbrukningen i modellerna

är endast en av många effekter som beräknas. Indelning eller klassificering

av modellerna kan göras utifrån den beräkning av trafikprocess som först

görs och därefter hur bränsleförbrukningen beräknas.

Tabell 5. Olika modeller för beräkning av trafikprocess och bräns-

   

leförbrukning.

Bränsleförbrukning

Empirisk Fysikalisk Saknas

Empirisk Bränsleberäk-
ningsmodell

T
R Fria fordon
A med konstant FOKO

F hastighet
I
K Fria fordon
P med kompletta TOL, SMO Finsk
R resförlopp simuleringsmodell
0
C Mikroskopisk Simulerings-
E simulering modell
5 (svensk+norsk)
S

Makroskopisk Simulerings-
simulering modell

(norsk)

   

Den empiriska bränsleberäkningsmodellen, är den modell (i) som beskrivs i

kapitel 2.2.3, där man utifrån uppmätta eller uppskattade hastigheter före

och efter hastighetsgränsändringen gör beräkningar av effekten på bränsle-

förbrukning med hjälp av ett diagram som visar ett medelfordons bränsle-

förbrukning vid olika hastigheter. För att få fram en totaleffekt behövs

även kännedom om trafikarbetet på de vägar där hastigheten påverkats av

åtgärden och under den tid som åtgärden varit i kraft.
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Den fysikaliska, statiska modellen används vid VTI (24) för att beräkna

 

olika fordonskostnader (FOKO), där bränsleförbrukningen är en del. Beräk-

ningarna utförs i princip i tre steg. I steg l sker uppläggning av de data

som krävs för att kunna utnyttja effektsambanden i steg 2. Att upplägg-

ning av indata till effektsambanden behöver definieras som ett speciellt

beräkningssteg beror på den data om resförlopp som krävs för beräkning av

effekter. Om exempelvis beräkning skall utföras för en typisk landsväg

med viss vägbredd och hastighetsbegränsning, så kommer denna väg att

beskrivas med ett antal lutnings-och horisontalradieklasser. Ett fordons

hastighet beror bl a av vägbredd, hastighetsbegränsning, lutning och hori-

sontalradie. I stället för att användare av modellen skall behöva förse

modellen med representativa hastigheter för de uppräknade variablerna så

beräknas hastigheter av datormodellen. Om användaren söker fordonskost-

nader för annan hastighet än medianhastigheten så beräknas i stället

hastigheter motsvarande ett angivet percentilvärde.

Att man arbetar med percentilhastigheter för olika typfordon gör det

möjligt att ta fram medelvärdet av fordonskostnaderna för ett antal

typfordon, exempelvis gruppen av tunga bilar. Det är också möjligt att

själv välja den eller de hastigheter som fordonskostnader skall beräknas

för. Detta förutsätter dock att beräkningen avser en bestämd lutning och

en bestämd horisontalradie.

I steg 2, landsvägsdelen, beräknas sedan fordonskostnader för en hastighet i

en bestämd vägmiljö eller för ett antal hastigheter i ett antal vägmiljöer.

Hastigheterna och de beräknade effekterna vägs samman till en hastighet

och effekt, motsvarande det sökta percentilvärdet.

I steg 3 omräknas effekterna, om användare så begär, till kostnader

uttryckta i kronor för begärt beräkningsår.

Det principiella tillvägagångssättet för beräkning av bränsleförbrukning är

detsamma för samtliga typfordon på landsväg. Först utförs en beräkning

av effektuttag som sedan används för beräkning av bränsleförbrukning.

Beräkning av bränsleförbrukning tillgår på olika sätt.
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Energiförbrukningen i de vägmiljöer som givits som indata beräknas med

den s k kraftekvationen.

Kraftekvationen används generellt för att beräkna framdrivningseffekt och

energiförbrukning för fordonen. Endast fordonsparametrarna kommer att

skilja mellan fordonen. I ekvationen förekommer tre typer av ingångsvär-

den:

o Fordonsbeskrivande

0 Vägmiljöbeskrivande

o Färdbeskrivande

Tre olika modeller används för beräkning av bränsleförbrukning. Metoderna

avser olika grupper av bilar enligt följande:

0 Bensindrivna lätta bilar. För dessa används den mest ambitiösa

metoden med fullständiga musseldiagram.

o Dieseldrivna lätta bilar. En s k drosselfunktion används.

0 Dieseldrivna tunga fordon. Ett förenklat musseldiagram används.

De tre metoder som används för bränsleberäkning tar inte hänsyn till ett

antal faktorer som påverkar bränsleförbrukningens absolutnivå. Detta

medför att beräknad förbrukning är en underskattning av verklig förbruk-

ning. Skillnaden är dock inte betydande och är relativt sett troligen

någorlunda konstant mellan olika beräkningsmiljöer.

Beräkningen av energi- och bränsleförbrukning beskrivs mera ingående i

bilaga 3.

En trafiksimuleringsmodell vid VTI (38) beskriver trafikförloppet på två-

fältig landsväg. Detta sker genom att i detalj beskriva varje individuellt

fordon, då det i en trafikström färdas längs en given vägsträcka.

Första steget i en simulering är att beskriva de i trafikströmmen ingående

fordonen. Varje enskilt fordon beskrives för sig. De egenskaper som

karakteriserar fordonet är:
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a) fordonstyp,

b) önskad ideal hastighet,

c) effekt/massa-tal.

Faktorn b) är en föraregenskap medan faktorerna a) och c) är fordonsegen-

skaper. Tillsammans konstituerar dessa tre egenskaper en enhet, som

definieras som ett trafikelement (fordon/förarenhet). Trafikelementen till-

delas värden på sina egenskaper genom slumpning ur statistiska fördelning-

ar. Egenskaperna bestäms i de proportioner som förestavas av trafiksam-

mansättningen. Fordonen tilldelas tidlucka och hastighet vid inträdet på

sträckan så attett önskat trafikflöde erhålles.

I själva simuleringen återges trafikbeteendet över vägsträckan. I modellen

antar man att varje trafikelement strävar att färdas på en bred rak

horisontell väg utan hastighetsbegränsning med en konstant hastighet - den

önskade ideala hastigheten. Denna hastighet reduceras på den aktuella

vägsträckan beroende på följande faktorer:

0 vägbredd,

o horisontalradie,

0 hastighetsbegränsning.

Till följd av en fjärde faktor, uppförslutning, reduceras hastigheten villkor-

ligt ytterligare, beroende på att fordonets tilldelade effekt/massa-tal inte

medger att trafikelementet bibehåller sin hastighet.

För varje fritt ekipage framställs sålunda en hastighetsprofil längs vägen,

som är beroende av de fyra ovanstående vägfaktorerna. Denna delmodell,

som beskriver ett fritt fordons hastighetsprofil, kallas för frifordonsmodel-

 

len.

När flera fordon färdas på den aktuella vägen sker interaktioner mellan

fordonen. Upphinnanden sker, vilket leder till att omkörningsbeslut tas

med viss sannolikhet. Dessa sannolikheter beror på omkörningsvillkoren. I

modellen finns 40 olika fall av omkörningsvillkor, beroende på egenskaper-

na hos upphinnande och upphunnet ekipage, väggeometri och tillgänglig

siktsträcka samt förekomst av mötande trafik inom siktsträckan. Om
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omkörningsbeslutet leder till att omkörning inte utförs, blir ett fordon

efterliggande enligt särskilda regler. Fordonet erbjudes dock nya omkör-

ningstillfällen och får ta förnyade omkörningsbeslut vid senare tidpunkter

tills eventuellt omkörning sker. Ovanstående delmodeller, som reglerar

omkörningar och efterliggning, kallas interaktionsmodellen.

De i simuleringsmodellen ingående delmodellerna grundar sig på omfattan-

de empiriska underlag. Samtliga delmodeller är kalibrerade med hjälp av

trafikmätningar (hastighets- och omkörningsstudier).

Hela simuleringsmodellen har efter färdigställandet validerats med under-

lag från fältstudier i form av sk flerpunktsmätningar, där fordonen

observeras i minst tre på varandra följande mätstationer längs utvalda

mätsträckor. Ur dessa mätningar erhålles färdhastigheter och omkörnings-

frekvenser för uppmätt trafik. Dessa valideringsvariabler jämföres med

motsvarande data ur simulering med den uppmätta trafiken.

Bränsleförbrukningen beräknas i 4 steg.

0 Först beräknas med hjälp av rörelseekvationen hur stor effekt mätt vid
hjulen som åtgår för att driva fram fordonet.

o Därefter beräknas med utgångspunkt från bl a det vid trafikgenerering-
en tilldelade effekt/massa talet motorns maximala effekt.

 

0 I tredje steget utnyttjas resultaten från steg 1 och steg 2 för beräkning
av utnyttjad effekt mätt i motorn. Man tar således i tredje steget
hänsyn till bl a friktionsförluster i motor och hjälpaggregat.

 

0 I sista steget beräknas bränsleförbrukningen ur den utnyttjade effekten
i motorn.

I Bilaga 4 finns en kortfattad beskrivning av de olika programtyper som

ingår i simuleringsmodellen.

I Norge har man också en mikroskopisk simuleringsmodell som inte närmare

beskrivs här eftersom den påminner om den svenska modellen. Den norska

modellen skall emellertid kunna simulera trafikprocessen på hela nätverk

och för trafikvolymer upp till kapacitetsgränsen.
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En ny modell har i Sverige tagits fram för _trafikekonomisk optimering vid

detaljprojektering av linjeföring (TOL) och den består i stort sett av frifor»

donsmodell från simuleringsmodellen och en ännu mer detaljerad energi-

och bränsleberäkningsmodell än den i FOKO men i stora delar densamma.

De olika bränsleberäkningsmodellerna har validerats för enskilda fordon.

Denna modell, TOL, är den av de svenska modellerna som är mest

tillämpbara i detta projekt eftersom hänsyn här skall tas till hastighets-

variationer.

En makroskopisk simuleringsmodell används i Norge för att analysera

chockböljeeffekter av hastighetsgränser vid stortrafiktäthet. Den kan då

visa hur hastighetsgränser får effekt på sträckningar utanför själva hastig-

hetsbegränsningssträckan. I denna modell kan inga beräkningar av bränsle-

förbrukning göras. Den hastighetsprofil som erhålls från modellen kan

användas som ingångsdata i en svensk bränsleberäkningsmodell i något

enstaka exempel. Modellen beskrivs i bilaga 5.
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1+ KONKLUSIONER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

I denna rapport har vi i det första kapitlet presenterat dagens läge när det

gäller hastighetsbegränsningar i de olika nordiska länderna. I samband med

detta har vi inventerat aktuella problem och förslag för ändringar av

hastighetsgränser i de olika länderna. Det är två olika typer av problem

som projektet skall försöka svara på, nämligen

0 hur de aktuellt diskuterade ändringarna i hastighetsbegränsningar kom-
mer att inverka på energiförbrukningen och

0 om det finns en hastighets(begränsnings)nivå som skulle *kunna ge
mindre bränsleförbrukning, vid t ex bränslebrist.

Bakgrunden till den sista frågan är att hastighetssänkningarnas energibe-

sparande effekt har hittills visat sig vara närmast marginell, dvs bara en

bråkdel av det förväntade.

Efter det att vi har definierat problem som projektet skall belysa behöver

vi en strukturering av problem. I kapitel 2 har vi på basen av litteraturen

kvalitativt analyserat problemen. Vi kunde konstatera att på makronivå

har vi mycket information om hur ändringarna av hastighetsgränser påver-

kar hastighetsfördelningen. På mikronivå vet vi också hur hastighetsvaria-

tioner påverkar energiförbrukningen. I detta projekt försöker vi kombinera

dessa informationer och det behandlar vi närmare i detta kapitel.

Utöver det som man kan finna i litteraturen, som mest behandlar lands-

bygdsvägar, har det dykt upp nya problem på bostadsgator i form av

mycket låga hastighetsgränser oftast kombinerade med fysiska fartredu-

cerande åtgärder. Problem som uppstår med hastighetsvariationer nära

kapacitetsgränsen är inte heller belysta. I projektet skall vi åtminstone

försöka kvantifiera storleken av dessa nya problem ur energisynpunkt.

Från litteraturen har vi lärt oss att de hastighetsbegränsningar som man

använde i olika länder vid energikrisen bara hade små effekter på ländernas

totala energiförbrukning. Det vill säga att om vi håller oss till förhållande-

vis rimliga och i normalsituationen politiskt acceptabla fartgränser, är

effekten på landets totala bensinförbrukning som högst några få procent.
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Man har även planer på att införa mycket låga hastighetsgränser av

säkerhetsskäl på kortare delsträckor av riksvägar och det kan därför vara

av intresse att energiberäkna dessa ändringar, som medför högre bränsle-

förbrukning, och att även jämföra detta med mera vanliga ändringar som

finnes som förslag i de olika länderna (jämför avsnitt 1.5).

För beslutsfattaren kan det vara av intresse att veta vilka potentiella

möjligheter det över huvud taget finns i hastighetssänkningar i en krissitua-

tion. Då kan ju alternativet vara att starkt reducera eller totalt förbjuda

den privata trafiken. Därför skall vi också svara på frågorna:

0 Vilka bränslesparpotentialer finns det i en sänkning av hastighetsgrän-
sen i förhållande till nuvarande nivå?

0 Hur mycket skall hastighetsgränserna sänkas för att uppnå sådana
bränslebesparingar?
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Bilaga 1
Sidan 1(2)

ENERGIBESPARINGSÄTGÃRDER I EUROPA UNDER ENERGIKRISEN (4)

1973-10-13

1973-10-18

1973-10-20--30

1973-10-29

1973-10-30

1973-10-30

November 1973

1973-11-04

1973-11-10

1973-11-11

1973-11-04--30

1973-11-21

1973-11-24

1973-11-25

1973-12-01

1973-12-02
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Arabländerna varslar för första gången
om reducerad oljeproduktion som en följd
av kriget mellan Israel och Arabländerna
som började 1973-10-06.

Arabländerna hotar med 5 %:s reduktion

i oljeleveranserna per månad.

Algeriet, Kuwait, Irak, Abu Dhabi, Saudi-

Arabien och Libyen slutar leverera olja
till bl a Holland.

Trafikministern meddelar om möjligheten
att införa bilfria söndagar och begräns-
ningar i bränsledistributionen.

De första åtgärderna träder i kraft.
Bilfria söndagar från l973-ll-04.

Regeringen anmodar bilisterna att spara
bensin med följande rekommendationer:

- genom att hålla farten under 100 km/h,
- genom mjukare körning,
- genom effektivare bilanvändning

("poolen"), m m.

Reklamkampanj för energibesparing

Den första bilfria söndagen (inte för
utlänningar) kl 03-24.

Bensinprishöjning från 80,0 till 82,5
cent per liter.

Brilfri söndag gäller även utlänningar.

Förminskning av offentlig belysning.

Bensinstationernas öppettider begränsas.

Förpliktande hastighetsbegränsning i
Väst-Tyskland;

Den första bilfria söndagen i Väst-
Tyskland.

Regeringen informerar om att bensinran-
soneringen börjar 1974-01-07.

Bilfri söndag gällande till kl 03 på
måndag.



1973-12-08

1973-12-15

1973-12-19

1974-01-01

1974-01-04

1974-01-06

1974-01-10
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Bensinransonens storlek blir kungjord:
15 1/Vecka/bi1.

Reklam i tidningarna om "bilpooling".

Begränsningar beträffande reklamljus.

Bensinprishöjning till 87,7 cent.

Bensindistribution bara 5 dagar/vecka.

Den sista bilfria söndagen.

Bensinransoneringen börjar.
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Olika faktorers inverkan på bränsleförbrukningen och

 

hur trafikanten anpassar hastigheten till en del av

dessa faktorer 

Luftmotstånd

Som framgått ur figur 10 sidan så är luftmotståndet

det mest effektkrävande motståndet vid höga hastigheter,

d V 3 för praktiskt taget all trafik på landsvägar så

åtgår merparten av den utvecklade effekten till att

övervinna luftmotståndet. Den dragkraft ett fordon

måste utveckla för att övervinna luftmotståndet bestäms

av C1 - A - V2, där C1 är en konstant som beror på den

aerodynamiska utformningen av fordonskarossen och A är

den projicerade frontarean.

För personbilar varierar C1 i allmänhet mellan 0,21 och

0,31 och frontarean A (extrema sportbilar och minibussar

undantagna) mellan 1,7 och 2,2 m2. För bussar används

C1 = 0,40 och A = 7 m2 och för lastbilar C1 = 0,52 och

A = 8 m2.

I figur B2:1 framgår luftmotståndets kvadratiska till-

växt med hastigheten.

    

 

 

    

500
0 19.00000 GVW A

A 34.000

I .å m 0500

a /i
ä
á 200 /

'å 0/

.00 2

o i l 1
' en?. man' I (50)' (501'

o IOOO 2000 3000 4000

(MK SPEED. rom'

Figur Ehl Luftmotståndets variation med hastighet.
Dragbil + semitrailer (flak) med boggie.
Frontarea 49,7 ft2.
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Stora bränslebesparingar kan göras genom att ändra den

aerodynamiska utformningen på fordonen, men även genom

att ta bort utrustning från fordonet som inte alltid

behövs t ex takräcke. Konsumentverket i Sverige har

låtit undersöka effekten av monterat takräcke. Bränsle-

\förbrukningen ökade med 13-22 %. En reduktion av luft-

motståndet med 10 % har vid höga hastigheter (70 mph =

N 113 km/h) visat sig ge en bränslebesparing på 4-5 %.

Rullmotstånd

Rullmotståndet är motståndet från vägbanan vid bilens

framförande. Den energi som ett däck förbrukar beror

i stort sett på tre mekanismer.

l. Förluster genom elasticiteten hos gummi och kord.
Denna faktor svarar för 90-95 % av den totala energi-
förlusten.

2. Friktion mellan däck och vägbana orsakar 5-10 %
energiförlust. '

3. Friktion mellan däck och luft har en betydelse på
3-6 %.

Rullmotståndet kan delas in i en hastighetsoberoende

och en hastighetsberoende del (Cr = Ra + Rb). Den

hastighetsoberoende beror på däckets deformation vid

låga hastigheter medan den hastighetsberoende beror på

deformation vid höga hastigheter (över 50 mph m 73 km/h).

Vid mycket höga hastigheter (över 100 km/h) svarar den

hastighetsberoende delen (Rb) för ca 2/3 av totala rull-

motståndet och Rb kan grovt beräknas växa med v2. Vid

hög last ökar krafterna på däcket och det deformeras

i högre grad. Både Ra och Rb påverkas av belastningen

och en referens menar att:

4 . 2'8 L = belastningen
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Däcktypen har stor inverkan på rullmotståndet. Radial-

däcket har lägre rullmotstånd än diagonaldäcket (bias).

Enligt vissa referenserhar däckets utformning liten

effekt på Ra men stor effekt på Rb. Detta förklarar

att skillnaderna i rullmotstånd mellan de olika däck-

typerna ökar med hastigheten (figur B2:2).Det är först

vid höga hastigheter som Rb börjar göra sig gällande

på allvar.

BUS
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Figur B2:2 Generaliserade samband mellan rullmotstånd
och hastighet för olika typer av däck (75-1).

 

Ett slitet däck har lägre massa och därmed lägre rull-

motstånd och skillnaden kan vara ganska stor (figur B2:3)

Man ser att ett slitet radialdäck har högre rullmotstånd

än ett slitet diagonaldäck vid hastigheter över 60 mph

(96 km/h).
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Figur 32:3 Samband mellan rullmotstånd och hastighet
för "nya" respektive "gamla" däck (74-3).
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Mönsterdjupet är en betydelsefull faktor. Ett däck

konstruerat för lågt rullmotstånd skall ha litet mönster-

Det är också skillnader mellan person- och last-

Ett lastbilsdäck har stort motstånd (N) att
djup.

bilsdäck.

övervinna beroende på den höga vikt det tvingas bära.

Trots detta har lastbilsdäck lägre rullmotstånd (N/kg)

än personbilsdåck därför att de arbetar under mycket

högre lufttryck. Lufttryckets betydelse framgår av

nedanstående figur (l4).
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Figur 52:4 Rullmotståndskoefficient som funktion av

däcktryck.

 

Verkningsgrad i transmissionen*

Det kan förekomma två typer av förluster dels

a) Alastoberoende P = f (vR = varvtal på axeln) > 0 då

vR > 0,

b) lastberoende P = f (överförd effekt) > 0 då överförd

effekt > 0. Då avses överförd effekt från motor

till hjul men även från"hjul" till motor.

 

#7

* Växellåda,.kardan, slutväxel.
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Personbilar: Verkningsgraden är beroende på typ av

 

transmission, vilken växel som används ochbelastningen.

Verkningsgraden är lägre vid delbelastning av motorn

än vid full effekt, och i allmänhet lägre på 1:an, 2:an,

3:an än på 4:an. Den maximala verkningsgraden med manu-

ell Växellåda på 4:an och vid full effekt är ca 0,88.

Vid dellast, såsom körning med konstant fart ca 90 km/h,

är verkningsgraden ca 0,83. Vid körning på indirekta

växlar (l:an, 2:an och 3:an) sjunker dessa värden ca 2 %.

För bilar med automatlåda (hydraulisk momentomvandlare +

planetväxellåda) är den maximala verkningsgraden ca 0,85.

Vid körning med konstant fart 90 km/h är verkningsgraden

ca 0,78. För att undvika att ha belastningsberoende

verkningsgrad i beräkningarna kan man uppskatta den

genomsnittliga verkningsgraden till:

 

Manuell Växellåda n = 0,85

Automatisk Växellåda n = 0,80

   

Lastbilar och bussar: Saab Scania anger maximala verk-

 

ningsgraden till 0,93 på direktväxel och 0,87 på indi-

rekta växlar. En lastbil kör oftare på indirekta växlar

än personbilar, men också med genomsnittlig högre be-

lastning. Därför bör en genomsnittlig verkningsgrad

kunna uppskattas till .

Än har inte automatiska växellådor kommit till någon

större användning i lastbilar eller landsvägsbussar,

men deras verkningsgrad kan uppskattas till genomsnitt-

ligt ca 0,85.

Ovan angivna verkningsgrader avser förluster ända från

motorns svänghjul till drivhjulen. Något förenklat ökar

n med ökande effektuttag t ex som följd av högre hastig-

het, men det bör observeras att uttryckt i effekt eller

energi så ökar alltid förlusterna med ökande hastighet.
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Specifik bränsleförbrukning (verkningsgrad i motorn)

Den specifika bränsleförbrukningen bf beror på flera

faktorer, bl a motortyp, belastning och varvtal. Om

man önskar generalisera värden för olika fordonskatego-

rier förefaller det möjligt att använda tre kategorier:

personbilar med bensinmotor, personbilar och lätta last-

bilar med dieselmotor samt tunga fordon med dieselmotor.

Genom att använda värden för en medelstor motor i varje

kategori erhåller man acceptabla medelvärden för hela

fordonsbeståndet eftersom bf inte är speciellt starkt

beroende av motorns Slagvolym. Den specifika bränsleför-

brukningen är däremot starkt beroende av motorvarvtalet

och motorns relativa belastning. Exempelvis har en

bensinmotor i gynnsammaste driftfall vid hög belastning

och lågt varvtal bf i storlekordningen 280 g/kWh, medan

låga relativa belastningar på exempelvis lO % resulterar

i bf i storleksordningen 1 000 g/kWh. Något förenklat

kan man påstå att verkningsgraden minskar med ökande

hastighet.

Den bästa uppskattningen av bf erhålles om man för varje

fordonskategori i beräkningsmodellen lägger in ett s k

musseldiagram för en typmotor. Diagrammet beskriver bf

som funktion av uttagen effekt P och motorvarvtal n.
B

Motorvarvtalet erhålles genom hastigheten v, däckets

rullningsradie r och totalutväxlingen på använd växel.
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êêäs52_êy_elákê_zäs:-99h-§§§§25§êrbållê§§s2_2å_e9sägi-

âêzääsäaåaseê*

Av stor betydelse för hur sambandet mellan bränsleför-

brukning och väg- och trafikmiljö ser ut är hur den

specifika bränsleförbrukningen varierar med varvtal. I

figur B2:5 illustreras hur sådana samband kan se ut för

en mellanstor personbil.- En extra axel har lagts in

för att man skall kunna se vilken effekt som krävs för

att köra i Visst motlut med hastigheten 70 respektive

90 km/h. För att exempelvis köra med 70 km/h i en

5 %-ig lutning så krävs 25 kW. Samma effekt krävs

också för att köra med hastigheten 90 km/h då lutningen

 

är 2,3 %.

Speciiik

fam JEEüäEL©3iü®üü_
gthA '

0 2500 rlmin : 70 kmlh

D 3000 r/min : 90 kmlh

400<

3504

300 <

 

L
V

10 50 30 6 kW

 

o o 03 04 05

L lv ' r L r 1 v r 1 > Lutning 'h
0 *I '2 °3 '4 90 kmlh

FigurIEZüSSamband mellan specifik bränsleförbrukning och

utvecklad effekt för konstanta varvtal. Den

undre horisontella axeln visar i kombination

med den övre vilken effekt som krävs i visst

motlut vid viss hastighet. Figuren avser en

mellanstor personbil.

  

* I detta avsnitt återges där inte referens anges re-
sultat från referens 23 och 24.
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Lutningar

gersgnbil: Den del av den totala framdrivningseffekten

som en bilmotor behöver utveckla för att övervinna lut-

ningsmotståndet uttrycks av följande:

= v 0 m - g sin 1 = deleffekt för lutningsmot-P

lUtn stånd (N m/s)

hastighet (m/s)

fordonets massa (kg)

jordaccelerationen 9,81 (m/sz)

H
d)

3
<4

H

lutningsvinkel (rad)

Plutn växer linjärt med hastighet och med lutning. De

lutningar som är aktuella är i allmänhet mindre än 15%

varför sin i kan betraktas som en linjär funktion.

,Effekten av förändrad lutning på bränsleförbrukningen

blir inte linjär beroende på att den specifika bränsle-

förbrukningen (g/kWh)

figur 32:5.

förändras medeffektuttaget, se

Var gränsen går för vilken lutning som medför energi-

förluster kan med hänsyn av teori beräknas under vissa

antaganden såsom konstant specifik bränsleförbrukning.

Följande värden har beräknats för personbilar:

0 vid 70 km/h så gäller för lätta personbilar
( N 1 000 kg) att lutningar > 3,5 % medför energi-
förluster och för tunga personbilar ( m 1 420 kg)
att lutningar > 2,5 % medför energiförluster,

0 vid 90 km/h så gäller för lätta personbilar att lut-
ningar > 4,5 % medför energiförluster och för tunga
personbilar att lutningar större än 3,5 % medför
förluster.
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Lastbilar: SAAB-SCANIA har utvecklat en beräkningsmo-

dell för bränsleförbrukning. Modeller har validerats

mot fältmätningar. Bränsleförbrukning kan beräknas uti-

från uppgifter om fordonet, vägens vertikalprofiloch

bilens körförlopp. Modellen har använts för att beräkna

nedanstående gränsvärden. Den totala effekten av en

Väglutning är negativ då medelvärdet av bränsleförbruk-

ningen i motlutet och nerförslutet är större än förbruk-

ningen vid lutningen O %. Var denna gräns ligger beror

på fordonsvikten och hastigheten. Om man räknar med en

lastfaktor av 60 % för ett fordonsekipage med totalvikt

52 ton så blir fordonsvikten % 35 ton.

donsvikt och en hastighet av ca 75 km/h så skulle en

Med denna for-

lutning > 2 % medföra energiförluster. Detta under

förutsättning att samma hastighet används både i mot-

lutet och nerförslutet. Om en lastbil tillåtes accele-

rera upp till en högre hastighet än hastighetsbegräns-

ningen i ett nerförslut så förändras inte medelvärdet

av förbrukningen uppför och nerför lutningen. Däremot

så förändras förbrukningen efter nerförslutningen i och

med att rörelseenergin från nerförslutningen kan ut-

I ett kraftigt-

i vilket ett fordon inte förmår att hålla has-

nyttjas för att driva fordonet framåt.

motlut,

tighetsbegränsningen utan tvingas att retardera, så

blir förhållandet det omvända. Efter att backkrönet

passerats följer en acceleration som ger en förhöjd

bränsleförbrukning.

Horisontalkurvor

I Sverige har man för olika hastighetsnivåer i en mo-

dell beräknat hur olika horisontalradier påverkar bränsle-

(29)förbrukningen och detta framgår av figur B2:7.
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Figur B227 Bränsleförbrukning som funktion av hastighet

vid olika horisontalradier.
Väderlek: Lufttemp = 8.50; Vindstilla; Torr
vägbana.

 

Det bör observeras att bränsleförbrukningen i kurvor

inte behöver öka om skevningen ökar och hastigheten

sänks tillräckligt.

Undersökningar i Finland har visat att horisontalkurvor

är den parameter som påverkar hastigheten mest. Man

använder som mått på horisontalkurvans storlek, grad-

förändring per km, och 10 graders ökning per km gav en

hastighetsminskning på 1,2 km/h för personbilar.

I en svensk simuleringsmodell (39) använder man sig av

följande uttryck för reduktion av hastigheten i horison-

talkurvor

_ 1 2 1 _

Denna hastighetsförändring framgår av figur 32:8; där

hastigheten före kurvan är 90 km/h.
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Figur B2:.8_Medianhastigheten V2 som funktion av horison-

 

talradien r. Ingångshastigheten v1 = 90 km/h.

Vid kurvradier > 1000 m reduceras inte hastigheten.

Dessa samband bygger på empiriska studier.

Ur bränslesynpunkt skulle man behöva veta, före vilka

kurvor som fot- eller motorbroms används.

Slitlager

I Sverige har gjorts olika undersökningar av slitlagrets

'betydelse för bränsleförbrukningen och man fann att på

en ny Y1:a är bränsleförbrukningen c 5% högre än på MAB.

På några år gamla Y1:or är bränsleförbrukningen 1-2 % I

högre än på MAB. Mätningarna är utförda vid hastigheterna

60, 75 och 90 km/h. Alla mätningar har gjorts på rak

och plan väg (36).

små skillnader i hastighet mellan olika beläggningar.

Svenska hastighetsmätningar visar på

(35) som vi-

sar att jämfört med en hård bra grusväg så är bränsle

Om det

Även på grusvägar finns svenska mätningar

förbrukningen Vid nyhyvlad väg c 15 % högre.

dessutom har regnat så att den nyhyvlade vägen är mycket

9mjuk ochblöt kan bränsleförbrukningen vara 25-30 0

högre. På en ojämn men torr grusväg erhölls 1-4 % högre

bränsleförbrukning. Efter en enorm regnskur som fyllde
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håligheterna med vatten ökade bränsleförbrukningen med

15-20 %.

hastighet på rak, plan och horisontell väg.

Dessa resultat gäller för körning med konstant

Väglag

I Sverige har även i mindre omfattning gjorts bränsle-

mätningar vid olika väglag. Studien Visar att ett 3 cm

lössnölager ökar bränsleförbrukningen med ca 20 % i

jämförelse med torr barmark. Motsvarande för ett 10 cm

lössnölager är ca 50 % högre förbrukning. Packad snö,

is och våt barmark ger en förhöjning av bränsleförbruk-

ningen med mellan 3 och 15 % jämfört med torr barmark

(26), se även figur B2:9.

l/mil

10 cm lössnö

   
  

3 cm lössnö

x packad snö/is Vi ;jmfkjb"

 

o vit/fuktig
barmark

 

  

35 46 56 60 70 80 km/h

Figur Blå Bränsleförbrukning som funktion av hastighet.
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Svenska studier har också visat på betydelsen av hur

många fordon som tidigare kört i snön. Endast en del

värden är underbyggda med mätningar. Index i övrigt

   

har prOportionerats ut (38).

Väglag

Antal Packad

fordons- snö 3 cm 6 cm 10 cm

passager och is lössnö lössnö lössnö

1:a 100 120 150 200

10:de 100 108 120 140

100:de 100 104 110 120

500:de 100 102 105 110

1000:de 100 100 100 100

   

  

 

 

Ovanstående jämförelsergäller för samma hastighet vid

olika väglag, men av hastighetsstudier vid olika väglag

(27)

och 90 %

de lägsta hastigheterna vid de största snödjupen.

vet man att hastighetsnivån sänks till mellan 70

av barmarkshastigheten vid halt väglag, med

Denna

hastighetsminskning reducerar något den bränsleökning

som angavs ovan, men det återstår fortfarande en bety-

dande bränsleökning.

Omgivande trafik

Färd med konstant och måttlig hastighet (50-70 km/h)

ger den bästa bränsleekonomin (16).

Framkomligheten på en väg minskar påtagligt när man när-

mar sig kapacitetsgränsen. Då uppträder störningar som

förorsakar stockningar, ryckigare trafik och lägre has-

tigheter. Det finns en hel del undersökningar som vi-

sar på hur mycket bränsleförbrukning ökas vid hög tra-

fik och hur varierande resultaten är. En bil som kör

samma väg då det är lite trafik och sedan kör under
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värsta rusningstid kan enligt en OECD-rapport (17) få

30 % högre bränsleförbrukning. Av ett TøI-notat (18)

framgår att man vid körning i extrem rusningstrafik er-

hållit en bränsleförbrukning på 5,5 l/mil på en bil som

har en förbrukning vid jämn fart (60 km/h) på 0,7 l/mil.

Av samma notat framgår även hastighetsturbulensens (mätt

på ojämn hastighetsprofil) betydelse för bränsleförbruk-

ningen och även betydelsen av vilken växel som används

(se figur B2:10) .
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FigurEQ:K)Drivstoff-forbruk som funksjon av hastighets-
turbolens (t.v) og kjøring i jevn fart på for-
skjellige gir (t.h). Personbil 1,2 t vognvekt,
75 HK motor, rett, flat veg med godt fast dek-
ke. Avlesningene i de to diagramdelene må sum-
meres for å finne det faktiske forbruk.
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I Danmark (20) har man konstaterat att en sträckas me-

delhastighet inte har något klart samband med bränsle-

förbrukningen på sträckan, och detta är då beroende av

att ett orytmiskt körsätt inte framgår av medelhastig-

heten. I Sverige har man i en modell ( ) beräknat hur

olika retardations- och accelerationsnivåer paverkar

bränsleförbrukningen (se figur B2:11).
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Figurfühá?Bränsleförbrukning som funktion av hastighet
vid olika accelerations- och retardations-
nivåer.
Väderlek: Lufttemp. = 8.

.nu

 

På högklassiga vägar med tät trafik är det ej klarlagt
att minskad tillåten hastighet entydigt medför bränsle-
besparing. Anledningen till detta är att trafikavveck-
lingen kan fördröjas och att det därigenom uppstår
stockningar. En ojämn trafikrytm höjer bränsleförbruk-
ningen markant.

Omgivande trafik kan medföra lägre bränsleförbrukning
(23) på grund av lägre hastighet hos fordonen då än om
det är ringa trafik. Detta gäller dock bara upp till
en viss trafikintencitet, beroende på vägstandard, för
sedan blir trafikrytmen ojämn och då ökar bränsleför-
brukningen.

VTI MEDDELANDE 410



Tabell 82:1 Merförbrukning av bränsle (ml) på grund av

hastighetsändringar från en hastighet till
en annan och tillbaka till ursprungshastig-

heten

Avser en Volvo 244 DL.

Bilaga 2
Sidan 16(l8)

  

  

Från Till km/h
km/h 0 10 20 30 40 50 60

10 4,0

20 8,0 3,5

30 11,8 8,0 4,0

40 15,2 11,3 7,6 3,9

50 19,2 15,8 11,4 9,0 5,1

60 25,0 20,5 15,8 11,3 6,9 2,0

70 31,6 24,9 18,0 11,3 6,9 2,5 2,5

 

Avser en lastbil med totalvikt 9 ton och bruttovikt

  

6,75 ton.

Brå] Till km/h

km/h 0 10 20 30 40 50 60

20 16 8

30 23 16 8

40 42 32 22 12

50 61 48 36 24 12

60 88 74 62 50 38 24

70 115 101 88 75 62 50 25

   

Avser en buss med totalvikt 16 ton och bruttovikt

  

12 ton.

Från Till (km/h)
km/h 0 10 20 30 * 40 50 60

10 10

20 20 14

30 30 29 15

40 53 53 39 226

50 79 79 65 48 26

60 107 107 93 75 51 24

70 131 129 115 96 73 48 26
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Betydelsen av antalet hastighetsändringar, stopp och

stopptid på bränsleförbrukningen framgår även av ta-

bell B2:1 som visar merförbrukningen vid olika hastig-

hetsändringar för olika typer av fordon (24).

I signalsystem med rekommenderade hastigheter och grön

våg kan man spara 10 % om man följer rekommendationerna (46)

I tätorter har man oftast så låg hastighetsgräns att

en sänkning av hastighetsgränsen inte skulle vara till

gagn för bränsleförbrukningen. I en tätort är det andra

åtgärder som behövs för att t ex öka framkomligheten

och därmed förbättra bränsleekonomin. Upp till hälften

av motorns utvecklade energi kan bromsas bort vid kör-

ning i tätort (l7). Man har räknat fram att om man Vid

varje bilresa i USA kunde göra ett stopp färre och en

hastighetsförändring på minst 20 mph mindre skulle man

på så sätt spara något mer bränsle än vad man gör med

hastighetsgränsen 55 mph.
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Bränsleförbrukning vid olika hastigheter och vid tom-

gång

Som bakgrund ges även exempel på att bränsleförbruk-

ningen för olika typfordon på rak, plan och horisontell

Väg med bra, torr asfaltbetong (24) varierar med has-

tigheten enligt nedanstående tabell.

Tabell 82:2 Exempel på bränsleförbrukning vid konstant
hastighet. Rak, plan och horisontell Väg.
Bra asfaltbetong. Torr körbana.

  

    

 

 

  

mâm .
Bensin Diesel Bensin Diesel lastbil Buss

30 0,91 0,76 1,18 0,82 1,53 2,26

40 0,71 0,59 0,91 0,64 1,20 1,98

50 0,60 0,50 0,77 0,54 1,40 1,95

60 0,62 0,52 0,81 0,56 1,27 1,88

70 '0,67 0,56 0,86 0,60 1,49 2,03

Tomgångsförbrukningen för olika typfordon (4) framgår

av nedanstående tabell.

som jämförelse kan nämnas att när en personbil i rörelse

drar som minst bensin är det ungefär dubbelt så mycket

som vid tomgångsförbrukning.

Tabell B2:3

 

Exempel på tomgångsförbrukning
olika lastbilarna har olika stora motorer

(ml/s).

och är avsedda för olika tunga transporter.

  

 

Fordonstyp Förbrukning

Personbil, bensin 0,43
Personbil, diesel 0,15
Lätt lastbil, bensin 0,47
Lätt lastbil, diesel 0,15
Tung lastbil, tätort 0,22

Buss, tätort, anxmat- 1,03
Tung lastbil, landsväg 0.25
Lastbil med släpvagn 0,35
Dragbil med påhängsvagn 0,35
Buss 0,25  
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FOKO - beräkning av energi- och bränsleförbrukning

Energiförbrukningen i de vägmiljöer som givits som indata beräknas med

den s k kraftekvationen.

Kraftekvationen används generellt för att beräkna framdrivningseffekt och

energiförbrukning för fordonen. Endast fordonsparametrarna kommer att

skilja mellan fordonen. I ekvationen förekommer tre typer av ingångsvär-

den:

o Fordonsbeskrivande

0 Vägmiljöbeskrivande

o Färdbeskrivande

Den mekaniska verkningsgraden motsvarar den procentuella andel av

 

motorns bruttoeffekt som återstår vid överför-ingen mellan däck och kör-

bana. Förlusterna orsakas av friktion i transmissioner och lager.

Två olika mått på fordonsmassan förekommer dels den totala bruttovikten

 

och dels massan som vilar på en axel eller boggie. Den sistnämnda är

enbart av intresse för lastbilar eller släpvagnar/påhängsvagnar med boggie.

Luftmotstånd beräknas som funktion av formkonstant (bilens utseende),

 

tvärsnittsarea, luftens täthet, fordonshastighet, vindens styrka och riktning

för meteorologisk vind.

I fordonsbeskrivningarna finns data om tvärsnittsarea lagrad både direkt

 

och indirekt. Indirekt data om tvärsnittsarea ges i form av fordonsbredd

och höjd. Beträffande lastbil med släp testas om bilens eller släpvagnens

tvärsnittsarea är störst. Den största arean väljs för ekipaget.

Motståndskoefficienten för horisontell krökning ingår i två av termerna i

 

kraftekvationen. Termerna står för krafter orsakade av centrifugal-

effekter och av "slewing moments" för boggies.

Axelavstånd i boggie anges för att motståndet i horisontalkurvor växer

 

med ökande axelavstånd i förekommande boggies.
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Rullmotstånd vid linjär rörelse anges som om samtliga bilar i fordonskost-

 

nadsmodellen var utrustade med radialdäck. Sambandet mellan rullmot-

stånd och hastighet har approximerats med en linjär funktion. Rullmot-

ståndskoefficienternas storlek varierar både med fordonstyp-egentligen

däcktyp - och typ av slitlager respektive väglag.

Vägens lutning anges i 0/00 i färdriktningen.

Den horisontella krökning ges av radien i kurvan.

 

De miljöbeskrivande variablerna, slitlager och väglag, inverkar i kraft-

 

ekvationen enbart genom rullmotståndet.

För beräkning av färdhastigheter i frifordonsmodellen, så utnyttjas kraft-

 

ekvationen och :fordonen förutsättes konstant köra med denna hastighet

d v 5 accelerationen och retardationen är lika med noll.

Bruttoeffekten motsvarar uttaget från vevaxeln.

 

Tre olika modeller används för beräkning av bränsleförbrukning. Metoderna

avser olika grupper av bilar enligt följande:

0 Bensindrivna lätta bilar. För dessa används den mest ambitiösa

metoden med fullständiga musseldiagraml).

0 Dieseldrivna lätta bilar. En s k drosselfunktion används.

0 Dieseldrivna tunga fordon. Ett förenklat musseldiagram används.

De tre metoder som används för bränsleberäkning tar inte hänsyn till ett

antal faktorer som påverkar bränsleförbrukningens absolutnivå. Detta

medför att beräknad förbrukning är en underskattning av verklig förbruk-

ning. Skillnaden är dock inte betydande och är relativt sett troligen

någorlunda konstant mellan olika beräkningsmiljöer.

 

i) I ett musseldiagram uttrycks specifik bränsleförbrukning som funktion
av motorvarvtal och belastning. Belastning uttrycks normalt i effektivt
medeltryck i cylindrarna eller i vridmoment.
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Bensindrivna lätta bilar. Den specifika bränsleförbrukningen_ förbrukad

 

mängd bränsle i motorn per utvecklad kWh-varierar med motorvarvtal

och belastning. Variationen är så stor att det har stor betydelse för

slutresultatet hur väl den kan avbildas.

I ett musseldiagram beskrivs hur specifik bränsleförbrukning beror av

motorvartal och effektivt medeltryck i cylindrarna. De s k musslorna är

slutna kurvor, inlagda i diagrammet, vilka motsvarar kurvor längs vilka den

specifika förbrukningen är konstant. Varje bilmotor har ett speciellt

musseldiagram. För de fyra lätta bensindrivna bilarna i fordonskostnads-

modellen har ett musseldiagram för en speciell bilmodell fått representera

varje grupp.

Ingångsdata för avläsning av specifik förbrukning är:

0 Motorns bruttoeffekt

o Hastighet

0 Hjulomkrets

o Utväxling - vevaxel till hjul - på olika växlar.

Bränsleförbrukningen beräknas genom att kombinera data om effektuttag

och specifik bränsleförbrukning.

Då nerförslutningen i relation till fordonshastigheten medför att jordac-

celeration är tillräcklig för att ge den i frifordonsmodellen beräknade

hastigheten, så väljs tomgångsförbrukningen. Tomgångsförbrukningen är

inlagd i fordonsdata.

Dieseldrivna lätta bilar. I musseldiagram för dieseldrivna fordon är inte

 

variationerna av den specifika bränsleförbrukningen så stora som för

bensindrivna bilar. En enklare modell än för bensindrivna bilar är därmed

tillräcklig. Vid tidigare utförda VTI-projekt har en s k drosselgradskurva

visat sig ge representativa värden på bränsleförbrukningen. Ett konstant

värde på specifik bränsleförbrukning används. Först beräknas motorns

dellast och därefter beräknas den s k drosselgraden och slutligen beräknas

bränsleförbrukningen.
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Tunga dieseldrivna bilar. Ett förenklat musseldiagram används. Förenk-

 

lingen bygger på antagandet att bilarna har så tätt stegade växellådor att

mest ekonomiska varvtal kan väljas. Det mest ekonomiska varvtalet har

definierats som det varvtal, vid vilket motorn har lägst specifik bränsle-

förbrukning. Den lägsta specifika bränsleförbrukningen kan enbart nås

inom ett visst effekt-och varvtalsområde.

Så länge den maximalt möjliga effekten vid mest ekonomiska varvtalet är

större än beräknad effekt, så väljs det mest ekonomiska varvtalet. Då

effekten är större än den maximalt möjliga effekten vid mest ekonomiska

varvtal sker förflyttning i musseldiagrammet längs fullastkurvan, se

figur ll.

_ . . Min. sne .
EftektLVt Lac

förbrukn.

   

medel-mA
trvck

' TJ'Bar fullast

' I
\

i \

4% --- Avläsning av
specifik
bränsleförbr.

I varvtal
' : E rL L 1 9 L_ 1 S

. K T I 7 I I

1000 2000 r/m

Figur ll. Princip för förenklat musseldiagram. Avser tunga dieseldrivna
fordon.

Liksom för lätta bensindrivna bilar så har musseldiagram för en enda motor

fått representera en grupp av motorer.
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Simulerilngsmodellen - dess olika programtyper

Till själva simuleringsmodellen hör ett mycket omfattande programsystem.

Detta programsystem kan översiktligt sägas bestå av fyra olika typer av

program kopplade till varandra.

Den första typen anpassar vägen för simulering. Vägdata kan erhållas

antingen ur Vägverkets vägdatabank eller ur en arbetsplan/utredningsplan.

Ett särskilt vägblockningsprogram anpassar givna vägdata för simulering.

Den andra typen av program färdigställer en trafikström för simulering.

Trafikdata kan erhållas från en registrerad (uppmätt) trafik. De observe-

rade fordonen anpassas och kompletteras så att en komplett trafikströms-

beskrivning erhålles. Trafik kan också genereras ur en generell modell,

varvid egenskaperna hos fordon och förare slumpas ur statistiska fördel-

ningar. Tidlucka och hastighet tilldelas fordonen så att önskat trafikflöde

erhålles. Ovanstående två programtyper producerar indata till simulering-

en.

Själva simuleringsprogrammet reproducerar trafikförloppet. Trafiken kan

dels simuleras i förenklad form såsom "fri trafik", d vs utan interaktioner

mellan fordonen, eller fullständigt med iakttagande av interaktioner.

Resultatet av simuleringen skrivs i form av en händelsefil, där varje

händelse för respektive fordon lagras.

Resultaten av händelsefilen bearbetas och presenteras av en rad efterbear-

betningsprogram. Statistik om simulerad trafik kan erhållas dels i godtyck-

liga vägsnitt (punkthastigheter, tidluckor) dels mellan godtyckliga snitt

(färdhastighet, antal omkörningar).

Vidare kan erhållas trafikbeskrivande karakteristika längs vägen i form av

s k statusdiagram (andel fordonkm i kö, omkörande eller fritt tillstånd) och

bränsleföbrukning längs vägen.

Parallellt med utveckling av simuleringsmodell och programsystem har ett

omfattande kalibrerings- och valideringsarbete pågått.
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De i simulerlngSmedelêlen ingående delmodellerna grundar sig på omfattan-

de empiriska underlag Samtliga delmodeller är kallbrerade med hjälp av

 

ech mkörningsstudler).

Hela simulerfiggzgåsmeiälllfen'lhêar:eiätesr färdigställandet validerats med under-

lag från 15 ,

 

fil-erpunktsmätningar, där fordonenQ

observeras i följande mätstationer längs utvalda

mätsträcker. Ué'r erhålles färdhastlgheter och omkörnings-

frekvens-er Dessa vallderingsvarlabler jämföres med

motsvarande data simulering med den uppmätta trafiken.
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GENERELT OM MODELL OG KINEMATISK BELGBTEORI

Modellen er utformet for å simulere trafikkforholdene på

et veg» og gatenett definert ved knutepunkter (noder) og

lenker (grafer). Steder hvor vegkapasitet eller hastig-

hetsbegrensninger endres kan eksempelvis angis ved

noder.

Hver veglenke tilsvarer en funksjon som angir avhengig-

heten mellom trafikkmengde Q (antall kjøretøYer pr km) 09

trafikkstrømmenes hastighet. Funksjonen QHJT muligheter

til å anvende kinematisk bølgeteori, slik Lighthill og

Whitham i 1955 (17 utformet sin sjokkbølgeteori anvendt

på kjøretøystrømmer.

   

 

' FigurBS:lq-k-kurve anvendt til a konstruere sjokkbølge i

 

et tid-distansediagram.

ZI q-k diagrammer, kfr figur 1, Eüjxr trafikkstrømmenes

hastighet representert ved radius vektor, mens tangent»

ene til kurven representerer bølgehastigheter. Når form

skjellige tetthetsforplantninger gitt snai bølgehastigm

heter støter sammen oppstår sjokkbølger hvis hastighet*

gis ved stigningskoeffisienten på den linje som trekkes

mellom de aktuelle tangentpunkter på gjeldende gmkm'

kurvee
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For å illustrere hvordan en q-k kan benyttes til å

fremstille sjokkbølgeforplantningen i. et tid-distanse-

diagram, kan vi først tenke oss en trafikksituasjon

representert ved punkt A, d v 3 at trafikkmengden ligger

nart Opptil vegstrekningens kapasitet. Kort tid etter av-

tar trafikkmengden og hastigheten øker tilsvarende, kfr

punkt B. Bølgen representert ved punkt B innhenter bølgen

representert ved punkt A 09 en sjokkbølge dannes. Dette

forholdet er vist i høyre del av figuren. (Her må ikke

bølgens bevegelser forveksles med kjøretøyenes bevegel-

ser. Kjøretøyene har i dette tilfellet større fart enn

bølgenes fart.)

Sjokkbølgenes fart er alltid negativ relativt kjøretøy-

strømmen, men kan vare både negativ og positiv relativt

vegen. D v 5 sjokkbølger kan bevege seg både forover og

bakover sett i forhold til et fastpunkt på vegen. Beveg-

elsen av sjokkbølgen uttrykker spredningen av noe som an-

kommende trafikanter Oppfatter som en lokal trafikkfor-

styrrelse. Z[ trafikkteknisk henseende 4avslører sjokk-

bølgeforplantningen hvordan Opprinnelige tilsynelatende

uskyldige lokale trafikkforstyrrelser kan spre seg til

andre deler av trafikksystemet. I tillegg til å markere

hvor og når det oppstår trafikkforsinkelser, har dannel-

sen av sjokkbølger bl a uheldige virkninger på trafikk-

sikkerheten. Sjokkbølger oppstår ofte overraskende jpå

trafikantene og vil i mange tilfeller eksempelvis kunne

kobles til ulykker av typen "påkjørsler bakfra".

Fartsbegrensninger og sjokkbølger

På veger med tidvis stor trafikk i forhold til vegkapasi-

teten vil trafikanter som kjører i henhold til varierende

sarskilte fartsgrenser kunne skape sjokkbølger. Det vil
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også gjelde på steder hvor endringer i kjørefarten gjen-

nom skilting eksempelvis ikke har noen direkte sammenheng

med endringer i vegens fysiske utforming. Vi skal illu-

strere sjokkbølgeutviklingen i et tilfelle der sarskilt

fartsbegrening er innført over en strekning som også kan

betegnes som en flaskehals i kapasitetsmessig henseende.

Figur 2 viser q-k-kurver som ikke trenger a vare like 1

ved forskjellige punkter innen en fartssone. Den horison-

tale linjen i diagrammet indikerer hvordan trafikkstrøm-

den kommer inn imens hastighet, plutselig avtar når

fartssonen. Figur 3 viser hvordan trafikkbølgene passe-

rer gjennom området der fartsbegrensningen gjelder.

Bølgehastighet før

fartssonen

.D

A " Bølgehastighet i

.fartsssonen

q-k-kurve for

strekning før fartssonen

q-k-kurver innen

fartssonen
k- _-_. ,

  

FigurB5:2Endringer av trafikkmengde-konsentrasjonskurven
innen en fartssone.

 

distansu

/////

//// i
Partsssone

  

tid

Figur§523Bølger gjennom en fartssdne med vegkapasitet
større enn kapasitetsetterspørselen.
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Med de q-k-kurver som er vist i figur 4 skal vi gjennom

figur 5 se litt på hvordan en sjokkbølge kan oppstå i en

fartssone.

Anta at bølgene ankommer som vist i figur 5. Lengst til

venstre har vi bølger med liten trafikkmengde. Så ankom-

mer bølger med høy hastighet i fartssoneområdet. Når

disse ankommer, blir det et hopp fra en q-k kurve til en

,annen med mindre kapasitet, slik som vist i figur 4.

Dette medfører avtagende hastighet. Etter hvert som den

ankomne trafikkstrømmen øker, blir hastigheten til de

Bølgehastighet på

strekning før fartssonen 1

A 2
r :

A 8 C Bølgens hastighet _§

i fartssonen

   

 

FigurB5z4q-k-kurve som viser hvordan bølger reflekteres
fra en fartssone.

 

' Siste bølge med l

J/l j//'//' trafikkmengde mindre

enn fartssonens

_ kapasitet

/
.F > \\\

FigurBs;5Sjokkbølge når kapasitetsetterspørselen i farts-
sonen er større enn kapasitetstilbudet.
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ankomne bølgene mindre. Overgangen fra en q-k kurve vil

kunne resultere i at 'hastigheten til bølgen inne i

fartssonen blir lik null. Dette er vist ved den

horisontale linjen i figur 5. Hvis trafikkstrømmen

fortsetter å øke, får man den typiske situasjonen som

bølgen ABC illustrerer. Bølgen ankommer fartssonen i en

gitt hastighet ved A, 09* denne hastigheten blir i

fartssonen redusert til null ved B. En ytterligere økning

i konsentrasjonen tvinger virksomheten over på høyre side

av q-k kurven, noe som medfører negativ bølgehastighet.

Ved punkt C slår bølgen tilbake fra fartssonen og møter

nye ankomne bølger. Møtet danner EH] sjokkbølge som på

figuren er vist i tykk strek.

Så lenge ankomne trafikkstrømmer overskrider fartssonens

kapasitet, vil sjokkbølgen fortsette å bevege seg mot

strømmen, noe som igjen fører med seg at farre kjøretøyer

kan passere gjennom systemet pr tidsenhet.

När den store tilstrømningen avtar, vil det danne seg en

sjokkbølge mellom den store og den mindre strømmen. Denne

sjokkbølgen vil bevege seg relativt raskt framover, og

vil møte den reflekterte sjokkbølgen. Fra da av formidles

'overgangen til køtrafikk bak fartssonen ikke lenger via

to, men via et kombinert sjokk. Hvis reduksjonen i den

ankomne trafikkstrømmen er så beskjeden at man fremdeles

overskrider kapasiteten, vil den kombinerte sjokkbølgen

forplante seg mot strømmen på samme måte som den reflek-

terte sjokkbølgen gjorde, men med mindre hastighet. Men

hvis reduksjonen i ankomne trafikkstrøm er såpass betyde-

lig at strømmens størrelse er mindre enn fartssonens

kapasitet, vil den kombinerte sjokkbølgen bevege seg

fOrover og til slutt passere fartssonen.
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Simuleringsmodell i SIMULA 67

Simuleringsmodellen er bygget opp for å kunne sette sam-

men noder og grafer etter behov og slik at de samme modu-

ler kan brukes til å forme forskjellig trafikksystemer.

En vegstrekning (graf) mellom to knutepunkter (noder) vil

bare ha en q-k-kurve knyttet til seg.

Modellen er skrevet i programmeringsspråket SIMULA 67 for

å studere hvordan sjokkbølger representert som skiller

mellom forskjellige bølgetilstander utvikler seg og

beveger seg relativ vegen.

Da sjokkbølgene kan bevege seg i begge retninger og dess-

uten ha forskjellig hastighet, vil ofte to sjokkbølger

møtes eller EN] sjokkbølge innhenter en annen. Det vil

oppstå kollisjoner hvor to sjokkbølger smelter sammen til

en helt ny sjokkbølge. Den nye sjokkbølgens hastighet og

bevegelsesretning vil vare-avhengig av trafikksituasjo-

nene på de to dynamiske delstrekningene som sjokkbølgen

skiller fra hverandre. SIMULA 67 kan holde rede på hvor

mange sjokkbølger som til enhver tid er i bevegelse innen

hver lenke, hvordan sjokkbølger igjen kolliderer og dan-

ner nye sjokkbølger, og hvordan de forplanter seg til

tilgrensende lenker.

4 nodetyper er innarbeidet i den eksisterende simuler-

ingsmodellen:

l) Generatorer - noder som genererer de trafikkstrømmer

som kommer inn i systemet.

2) Sluttnoder - her registreres de trafikkstrømmer som

forsvinner ut av systemet og simuleringen.

3) Trafikklys

4) Ramper

VTI MEDDELANDE 410
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Ved siden av å binde sammen nettverket gjør nodene også

nytte for seg ved til enhver tid å holde oversikt over

trafikkavviklingen. De vet hvor store trafikkmengder som

kommer inn til noden, og hvor store trafikkmengder som

går ut fra noden. Ogsâ om det er køopphoping ved noden,

om denne er forårsaket av overbelastning ved noden selv

eller har forplantet seg fra andre noder.

Sammenlignet med mikroskopiske trafikksimuleringsmodel-

ler krever den makroskopiske modellen liten datamaskin-

tid. Ved kjøring av de eksempler som her vises avslut-

ningsvis, ble det bare brukt en CPU-tid på 7-10 sek på en

DEC-10 computer. Det er en egenskap som kommer til sin

rett når det er aktuelt a simulere kompliserte trafikk-

systemer med stor trafikk. Ut over å benytte modellen i

vegplanleggingsoppgaver har en tenkt. at :modellen bør

kunne finne anvendelse i testing av trafikkregulerings-

planer og eksempelvis hvordan man bør innrette seg for å

avvikle trafikken under vegvedlikeholdsarbeider etc.

Utskriftsprosedyrer

 

For at simuleringen skal ha noen hensikt må det foreligge

muligheter til å ta ut informasjon om hva somskjer under

simuleringen. I den eksisterende modell finnes bl a pro-

sedyren ""listeutskrift" som kan gi brukeren oversikt

over hvor mange skiller (sjokkbølger) som forekommer inne

hver lenke, hvor de befinner seg, sjokkbølgenes hastig-

het, når og hvor de er skapt, när de vil nå neste node,

tid og sted for eventuelt beregnede kollisjoner med andre

sjokkbølger etc.
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Brukeren kan også Opprette s.k. kontrollpunkter og på den

måten få frem samme type Opplysninger som innhentes av

observatører under vanlige trafikkundersøkelser. Det kan

eksempelvis vare hvor mange kjøretøyer som passerer i

hvert tidsintervall, deres gjennomsnittsfart, når kø-

enden når dette punktet, etc. I simuleringsmodellen er

kontrollpunktenes oppgave å kontinuerlig observere has-

tigheten (km/time), trafikkmengden (kjøretøyer/time) og

konsentrasjonen (kjøretøyer/km) :i den. passerende tra-

fikkstrømmen. Hvert kontrollpunkt plasseres der man øns-

ker å samle opplysninger. Det er ingen begrensninger på

hvor mange kontrollpunkter som kan plasseres.

Opplysningene som samles inn, kan etter brukerens ønske

visualiseres ved hjelp av plotting, fordelingshistograem

eller tabell. (Sjennomsnittsverdier cx; maksimalvverdier

kan også beregnes. Programmet har to ferdigprogrammerte

prosedyrer for utskriving av resultater samlet av kon-

trollpunkter.

Eksempler

 

Simuleringsmodellen en: utarbeidet som ledd i.<a1 hoved-

fags0ppgave ved Institutt for Informatikk, Universitetet

i Oslo. Innen den tid som sto til rådighet kunne modellen

bare tilrettelegges for eM:_par typiske anvendelser som

var meget aktuelle i Oslo-området da hovedfagarbeidet på-

gikk. Det ble imidlertid lagt stor vekt på å gi modellen

en modular oppbygging for at den skal kunne anvendes i

mange forskjellige situasjoner og gi muligheter for

videreutvikling.

De to trafikksituasjoner som ble prøvekjørt under hoved-

fagsarbeidet var:
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1) Veg med ett kjørefelt i kjøreretningen 09 ett fot-
gjengerkryss (Ytre Ringveg ved Trasop skole)

2) Vei med to kjørefelter i kjøreretningen og tre ramper
(E-18 Drammensveien fra Blommenholá7til Lysaker).

Figur 6 og 7 viser resultatet av disse prøvekjøringene i

form av plot av sjokkbølger og køopphoping i tid-distan-

sediagrammer.
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14.00 _ ' 16-00

FigurB5z6Kø1engder (til venstre) og sjokkbølger (til høyre)
forårsaket av et trafikklys på Ytre Ringvei
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Blommenholm
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FigurB5z7Kølengder'(øverst) og sjokkbølger (nederst)

skapt gjennom fartsbegrensninger og kapasi-

tetsoverskridelser på E18, Drammensveien.
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