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Landsvägstrafikens bränsleförbrukning - sparmöjligheter för enskilda eller
kombinationer av förändringar

av Ulf Hammarström och Bo Karlsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKOPING

REFERAT

Den totala bränslesparmöjligheten för landsvägstrafiken har _uppskattats

till ca 57 % relativt 1982 års förhållanden. Uppskattningen har utförts

med en datoriserad beräkningsmodell. Den beräknade sparmöjligheten

förutsätter förändring av vägmiljö, hastighetsgränser, transportplanering,

beteende och fordonspark. Av den angivna sparmöjligheten avser mer-

parten förändring av fordonsparken.
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II

Fuel consumption for rural road traffic - saving potentials for individual
and groups of changes

by Ulf Hammarström and Bo Karlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

The total fuel saving potential for traffic on rural roads has been

estimated at 57% under 1982 conditions. The estimates have been

performed by means of a computer program. The calculated saving

potential implies a change of road conditions, speed limits, transport

planning, driver behaviour and vehicles. Changes in vehicles are most

important for reaching the stated saving potential.

VTI MEDDELANDE 455





III

Landsvägstrafikens bränsleförbrukning - sparmöjligheter för enskilda eller
kombinationer av förändringar

av Ulf Hammarström och Bo Karlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Den totala bränslesparmöjligheten för landsvägstrafiken har med en

beräkningsmodell uppskattats till 56.7 96 eller 2.07 miljoner m3. Den

angivna bränslesparmöjligheten skulle kunna uppnås som följd av föränd-

ring av vägmiljö, hastighetsgräns, transportplanering, körbeteende och

fordonsutformning. Färdförloppen i beräkningsmodellen motsvarar fria

fordons dvs en viss överskattning av den verkliga medelhastigheten och

utan fordonsinteraktioner. Vägdata inkluderar inte korsningar. Beräkning-

arna har utförts för en beskrivning representativ för de svenska landsvä-

garna och landsvägstrafiken under år 1982. Förändringarna av landsvägs-

trafiken har utvärderatsjgför två nivåer och med ett villkor om oförändrat

transportarbete. I sammanfattningen redovisas effekter av den högre

förändringsnivån. Till 'grund för val av vilka förändringar som skall

utvärderas och hur stora dessa skulle kunna bli finns en litteraturstudie.

Om de valda förändringsnivåerna skulle bedömas som orealistiska kan

redovisade resultat i stället användas som underlag för val av egna nivåer

och uppskattning av till dessa hörande effekter.

Kunskaper om hur vägtrafikens bränsleförbrukning kan påverkas är bl a

viktiga för beslut om energisparåtgärder. Tidigare studier behandlar som

regel enbart inverkan av enstaka åtgärder/förändringar i speciella miljöer.

Syftet med föreliggande undersökning är främst att jämföra den relativa

effekten avseende bränsleförbrukning, för olika förändringar i landsvägs-

trafiken, mellan att genomföras separat resp. att genomföras i kombina-

tion med andra förändringar. Beräknade förändringar i bränsleförbrukning

skall vara representativa för landsvägstrafiken dvs medelvärden för de

flesta förekom mande miljöer.

 

1) En beräkningsmodell utvecklad vid statens väg- och trafikinstitut.
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IV..

Redovisade resultat bör mera uppfattas som ett underlag för diskussion än

som uttryck för de exakta förhållandena.

Enskilda grupper av förändringar har uppskattats kunna ge följande reduk-

tioner för landsvägstrafikenl):

o vägmiljö, 2.3 96

hastighetsgränser, 3.7 %

transportplanering, 2.7 %

körbeteende, 4.5 96

fordonsparken, 50.9 %

Olika förändringar av vägmiljön har uppskattats kunna ge följande reduk-

tioner för landsvägstrafikenl):

större horisontalradier, 0.8 %

mindre lutningar, 151 96

slitlager med finare textur, 0.3 962)

ökade insatser av vinterväghållning, 0.0 %.

Förändring av väggeometrin har ca 10 ggr större relativ betydelse för

tunga bilar jämfört med lätta bilar3).

Ökade insatser av vinterväghållning skulle kunna ge bränslebesparingar på

vägar med hastighetsgräns mindre än eller lika med 70 km/h. På övriga

vägar skulle ökad vinterväghållning medföra ökad förbrukning. Orsaken

till att ökad vinterväghållning ger olika effekt för olika vägkategorier är

att vinterväghâllning har större betydelse för hastigheten på vägar med

hastighetsgräns högre än 70 km/h än för övriga vägar.

 

l) Komplett vägbeskrivning inkl. olika slitlager och väglag.

2) Inkl. övergång till dränerande asfaltbetong .

3) Lätt bil, totalvikt mindre än eller lika med 3500 kg
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Olika förändringar av körbeteende har_ uppskattats kunna ge följande

reduktioner för landsvägstrafikenl) 2 :

o lägre retardationsnivå, 0.6 96

o frikoppling då effektbehovet är mindre än eller lika med noll, 1.3 96.

o inte överskrida hastighetsgränser, 3.4 96.

Man kan speciellt notera att hålla befintliga hastighetsgränser ger en

besparing av samma storleksordning som av lägre hastighetsgränser.

Körbeteendeförändringarna ger genomgående väsentligt större relativ

effekt för de tunga bilarna jämfört med de lätta.

Olika förändringar av fordonsparken har uppskattats kunna ge följande

reduktioner för angivna fordonsgrupperl) 3 :

o förbättrad aerodynamisk utformning, 11.5 96 för lätta och 2.6 % för
tunga bilar

0 däck med lägre rullmotstånd, 4.6 % för lätta och 7.0 96 för tunga bilar

0 lägre tjänstevikt och bibehållen fordonsstorlek, 6.7 96 för lätta och
17.4 96 för tunga bilar

0 mindre personbilar, 8.996 för lätta bilar.

0 förbättrad motorverkningsgrad, 20 96 för samtliga fordonstyper.

o motoravstängning då effektbehovet är mindre än eller lika med noll
kW, 3.2 9/0 för lätta och 0.6 9/0 för tunga bilar.

0 mindre motorer i personbilar med tjänstevikt större än 1000 kg, 5.0 96
för lätta bilar.

0 växellåda som styr motorn till bästa varvtal och belastning på bensin-
drivna bilar, 12.3 % för lätta bilar.

0 reducerade transmissionsförluster, 1.0 96 för lätta och 0,4 % för tunga
bilar i

0 en 5:e växel på personbilar, 7.4 96 för lätta bilar.

 

l) Förenklad vägbeskrivning med medelslitlager och torrt väglag.

2) Resultaten avviker från tidigare utförda VTI-studier vilket bl a förkla-
ras av olika förutsättningar.

3) Förändringarna avser i flera fall delmängder inom angivna grupper.
För delmängderna blir effekterna större än vad som angivits för hela
grupper.
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VI

Beträffande det höga värdet för motorverkningsgrad bör. observeras att

detta är relativt en medelbil dvs ca 8 år gammal pb och ca 6 år gammal

lb.

Följande grupper av förändringar skulle ge anmärkningsvärt stor skillnad i

förbrukningsförändring mellan att genomföras enskilt och alternativt

efter att övriga förändringsgrupper genomförtsl):

o väghållning för lätta bilar ger antingen en besparing med 0.4 %
alternativt en ökning med 1.0 96

o hastighetsgräns ger för lätta bilar 4.1 96 alternativt 6.7 96 och för
tunga bilar 2.4 96 alternativt 0.6 96

o körbeteende ger för tunga bilar 8.3 96 alternativt 5.1 96

Gruppen av fordonstekniska förändringar är i stort sett oberoende av om

den genomförs isolerat eller i kombination med övriga grupperl). Inom

gruppen av fordonstekniska förändringar ger förändrat luftmotstånd och

opt. växellåda väsentligt större effekt i kombination med övriga fordons-

tekniska förändringar än som isolerade förändringar.

Inom gruppen av vägmiljöförändringar ger både större horisontalradier och

mindre lutningar större effekt per förändringstyp om dessa genomförs

parallellt jämfört med att endast den ena genomförs.

Undersökningen har bekostats med medel från transportforskningsbered-

ningen (TFB).

 

l) Effekt av enskilda fordonstekniska förändringar kan vara beroende av
förändringar inom övriga grupper.
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Fuel consumption for rural road traffic - saving potentials for individual
and groups of changes .

by Ulf Hammarström and Bo Karlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 Linköping
Sweden

SUMMARY

Using a computerized calculation model, the total fuel saving potential

for traffic on rural roads has been estimated at 56.7 96 or 2.07 million

m3 . The model can be used for calculations of fuel consumption as a

function of road geometrical design, road surface, speed limit, behaviour

and vehicle design. Vehicle movements in the model correspond to free

moving vehicles, i. e. average speed is somewhat too high and there are no

interactions between vehicles. The calculations have been performed on

the basis of a description of Swedish rural roads and traffic corresponding

to 1982. The road description does not include intersections. Fuel savings_

are calculated as a function of different changes in rural road traffic

assuming no change in the volume of transported people or goods and no

change in trip lengths. The effects of changes have been estimated for

two levels. In this summary, only the higher level is described. Selection

of the changes to be analysed has been made on the basis of a literature

study.

If the chosen levels of changes are judged unrealistic, the presented

results may instead be used as basic data for estimating effects of levels

chosen by the reader.

The results described should be regarded more as basic data for discussion

instead of an exact description of reality.

 

1). The FOKO-model developed by the Swedish Road and Traffic Research
Institute.

VTI MEDDELANDE 455



VIII

Individual groups of changes have been estimated to give the following

reductions for traffic on rural roads:1)

o road conditions, 2.3 %

speed limits, 3.7 96

transport planning, 2.7 96

behaviour, 4.5 96

vehicles, 50.9 %

Different types of changes in road condition have been estimated to give

the following reductionsl):

larger horizontal radius, 0.8 %.

smaller grades, l.l %

pavements with finer texture, 0.3 962).

increased winter maintenance, 0.0 96.

A change in road geometry has approximately 10 times as great relative

importance for trucks and buses compared to cars.

Increased winter maintenance may reduce fuel consumption on roads with

speed limits of 70 km/h 'or less. , On roads with a higher speed limit, the

effect would be the opposite, i.e. increased fuel consumption.

Changes in driver behaviour have been estimated to give the following

reductions in fuel consumption:3)

o lower level of retardation, 0.6 96.

e neutral gear position when the power demand is zero or less, 1.3 96

e absolute conformance with speed limits, 3.4 %

One should especially observe that absolute conformance with existing

speed limits gives an effect of the same magnitude as lower speed limits.

Changes in the behaviour of drivers in general have greater importance

for trucks and buses than for cars.

 

1). Complete road description including different wearing courses and
weather road conditions.

2) Including introduction of drained asphalt concrete.

3) Simplified road description with average wearing course and dry road
surface. The results differ from other VTI studies. One explanation is
varying conditions.
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IX

Different changes in vehicles have been estimated to give the following

reductions for specified groups of vehiclesl):

o better aerodynamic design, 11.5 96 for cars and 2.6 96 for trucks and
buses

0 tires with lower rolling resistance, 4.6 96 for cars and 7.0 96 for trucks
and buses.

o lower vehicle weight and unchanged size, 6.7 96 for cars and 17.14 96 for
trucks and buses

o smaller cars, 8.9 96 for cars

o higher engine energy efficiency , 20 96 for all vehicles

o fuel cut-off to engine when the power demand is zero or less, 3.2 0/0
for cars and 0.6 96 for trucks and buses

o smaller engines in cars with weight more than 1000 kg, 5.0 96 for cars

o continuously variable transmission which enables the engine to run at
the most efficient speed, 12.3 0/0 for the group of cars

o reduced transmission losses, 1.0 96 for cars and 0.4 96 for trucks and
buses

0 a fifth gear for cars, 7.4 96 for the group of cars.

Concerning the high value for engine efficiency, it should be observed

that the stated value represents average vehicles on the road with

average age.

The following groups of changes would give a remarkably large difference

in the change in consumption if performed isolated and if performed after

the introduction of other groups:

 

l) Simplified road description with average wearing course and dry road
surface. The changes in many cases refer to parts of stated groups.
For these parts, the effects are higher than the stated values for
groups.
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o road conditions for cars, 0.4 96 reduction or 1.0 96 increasing

o speed limit, for cars a reduction of 4.1 96 or 6.7 96 and for trucks_ an'd
buses a reduction of 2.4 96 or 0.6 96.

o behaviour, for trucks and buses a reduction of 8.3 96 or 5.1 %.

The group of vehicle changes is generally independent of being performed

isolated or in combination with other groups. In the group of vehicle

changes, a change in air resistance and alternative gear boxes has a

greater influence in combination with other vehicle changes than without.

In the group of changes in road conditions, larger horizontal radii and

smaller grades have a greater influence if performed together compared

to isolated changes.

The study'has been financed by the Swedish Transport Research Board.
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l. BAKGRUND

Under 1970-talet har ett stort antal forskningsprojekt utförts avseende

olika åtgärder för bränslebesparing inom vägtrafiken. I allmänhet har

projekten resulterat i någon procentsiffra för möjlig besparing. Procent-

siffran har oftast bara gällt begränsad miljö, exempelvis rak, plan och

horisontell väg med konstant lutning. Som regel förutsätts i projekten att

ingen annan åtgärd genomförs eller förändring inträffar parallellt med

studerad åtgärd/förändring. Den totala sparpotentialen relaterad till att

de olika åtgärderna genomförs parallellt kan inte uppskattas vare sig

effekterna har redovisats i form av bränslevolymer eller procentangivel-

ser.

En befintlig beräkningsmodell utvecklad vid VTI kan utnyttjas för studier

av enskilda eller parallella åtgärder/förändringar. Modellen ger på

nuvarande utvecklingsstadium möjlighet till totaluppskattningar av för-

ändringseffekter för det svenska landsvägsnätet.

Enligt Transportrådet var drivmedelsförbrukningen för vägtrafiken år

1979 6.5 miljoner m3, se tabell 1.

Den totala drivmedelsförbrukningen för vägtrafiken utgjordes till 72 96 av

bensin och 28 96 av diesel (DBO + E01). Av den totala bränsleförbrukning-

en konsumerade personbilar 71.0 0/0, bussar 3.4 96 och lastbilar 25.6 %. Av

den totala bensinförbrukningen konsumerade personbilar 93.6 %, bussar

0.2 % och lastbilar 6.2 96.

Av den totala dieselförbrukningen konsumerade personbilar 12.7 %, bussar

11.6 0/0 och lastbilar 75.7 %.
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Tabell 1. Transportsektorns petroleumförbrukning 1979. (1000 m3) *)

   

Fordons- Drivmedelsförbrukning
kategori Bensin DBO+ Totalt

E01

Personbilar 4380 230 4610

Bussar 10 210 220

Lastbilar 290 1370 1660

Totalt 4680 1810 6490

 

*) Ref (81-5)

Från 1973 till 1982 ökade transportsektorns drivmedelsförbrukning 1) med

c 10 96. För övriga samhällssektorer var förändringen av konsumtion av

flytande bränslenc - 40 96. Att en så viktig samhällssektor som vägrafi-

ken fortfarande har en hög konsumtionsnivå av en "känslig" importerad

vara kan komma att bedömas som ohållbart. För planering av vilka

bränslesparande åtgärder som bör prioriteras kan resultaten från en studie

enligt den här beskrivna vara mycket användbara.

År 1981 ingick Transportrådet en överenskommelse med 10 bilförsälj-

ningsbolag som tillsammans svarar för 85 96 av den totala nybilsförsälj-

ningen i Sverige. Överenskommelsen avsåg att den specifika förbruk-

ningen (1/10 km) som medel för försålda bilar fr 0 m 1986 års modeller

max skulle vara 0.851/10 km. Övergång mot köp av tyngre bilar kan

komma att medföra problem att klara gränsen.

 

1) Bensin, diesel, E01. Konsumtionen av dessa bränslen inom trafik-

sektorn har förändrats med - 6 96 från 1979 till 1982.
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2. MÅLSÄTTNING

Målsättningen för projektet är att ta fram ett underlag som skulle kunna

användas för bedömning av olika förändringars betydelse för landsvägs-

trafikens bränsleförbrukning. Underlaget skall innehålla följande informa-

tion:

o resulterande effekter av enskilda förändringar resp för grupper av
förändringar för en integrering av de flesta förekommande miljöer

0 hur beroende effekt av viss förändring eller grupp av förändringar är av
om övriga förändringar har inträffat/genomförts

Som nuläge och beräkningsförutsättning har valts förhållandena år 1982.

Landsvägstrafik definieras som all vägtrafik utanför tätort med undantag

för vissa leder i tätort med körförlopp motsvarande landsvägsförhållanden.

Det totala transportarbetet förutsätts vara samma för alla beräknings-

fall.1) De åtgärder som studeras avser områdena:

o väghållning/vägmiljö

o trafikreglering

o transportplanering

o beteende '

o fordonsparken

Förändringarna utvärderas för två nivåer, måttligt och radikalt genom-

förande. Måttligt genomförande motsvarar att en förändring eller grupp av

förändringar genomförs till 50 0/0 av den radikala förändringen. De radikala

förändringarna motsvarar på ett ungefär vad som idag är tekniskt och

kapacitetsmässigt möjligt. Åtgärderna för att åstadkomma förändringarna

finns i många fall redan tillgängliga på marknaden eller skulle kunna

införas.

 

1) För förändring av typ transportplanering resp sänkt tjänstevikt för
lastbilar medför detta förändring av trafikarbetet.
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Den tid det tar för förändringarna att uppnå de nivåer som beräkningarna

utförs för resp kostnaderna för att uppnå förändringsnivåerna beaktas inte

i undersökningen.

Ambitionsnivån avseende kvaliteten på indata, beräkningar och resultat

har satts högt. Mot bakgrund av den stora mängden indata och alla

beräkningsled måste erhållna resultat ändå betraktas, som mer eller

mindre osäkra. Presenterade resultat skall därför mera uppfattas som ett

diskussionsunderlag än som uttryck för de exakta förhållandena. ..
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3. METOD

Metoden utgörs av följande:

0 datorprogrammet FOKO, som är en beräkningsmodell för bl a bränsle
som funktion av väggeometri, vägyta, fordon och beteende

o statistik om trafikarbetets fördelning på vägtyper, slitlager, väglag
och fordonstyper

o litteraturstudie avseende bränslereducerande åtgärder

3.1 Datorprogrammet FOKO

 

3.1 .l Översiktlig beskrivning

 

Det vid VTI utvecklade datorprogrammet FOKO ger möjlighet att beräkna

fordonskostnader som funktion av fordon, väg, hastighetsgräns, beteende

m m. Beräknade effekter avser fri trafik dvs beräkningar utförs för

hastigheter som är större än eller lika med totaltrafikens och utan hänsyn

till förekommande interaktioner.

En vägsträcka beskrivs i form av enserie homogena block. I ett homogent

block är alla vägbeskrivande variabler konstanta.

Beräkningsgång:

0 Lägg upp preliminär eftersträvad hastighetsprofil. En konstant hastig-

hetsnivâ beräknas per homogent block som funktion av fordonstyp,

hastighetsgräns, vägbredd, horisontalkurvatur och väglag.

0 Lägg upp slutlig eftersträvad hastighetsprofil. Denna hastighetsprofil

skiljer sig från den preliminära genom att den även innehåller retarda-

tionsförlopp. Den preliminära profilen kompletteras med ett retarda-

tionsförlopp varje gång en preliminär eftersträvad hastighet direkt följs

av en lägre.
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3.1.2

Resulterande hastighetsprofil. Resulterande hastighet är alltid _<_ efter-

strävad. Ett fordon förflyttas i steg. Längden av ett steg är en

funktion av aktuell hastighetsnivå och hastighetsändring (m/sz). Has-

tighetsändringsnivå är bl a en funktion av uttagen motoreffekt och

färdmotstånd.

Om aktuell hastighet är lägre än eftersträvad och tillgänglig effekt

större än effektbehov för konstant hastighet så kommer fordonet att

accelerera.

Om tillgänglig effekt är mindre än vad som krävs för att hålla

konstant hastighet eller att följa eftersträvad hastighet så blir följden

alltid ett dv/dt < hastighetsändring enligt eftersträvad hastighets-

profil.

Fordonskostnader, bl a bränsleförbrukning, beräknas i varje stegpunkt.

Vägbeskrivning

Datorprogrammet FOKO arbetar med en beskrivning av vägmiljön i form

av enserie homogena block. I ett sådant block, som har viss längd, är alla

vägbeskrivande variabler oförändrade från blockstart till blockslut. De

vägbeskrivande variablerna är följande:

Blockets längd

Vägbredd

Hastighetsgräns

Lutning

Horisontaradie

Tvärfall/skevning

Slitlager

Väglag

Vägbredden används i programmet för tilldelning av en eftersträvad

hastighet. Hastighetsgräns ingår självklart i subrutinen för eftersträvad

hastighet.

Horisontalradien används primärt för beräkning av eftersträvad hastighet.
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Tvärfall/skevning är. inlagd i modellen enligt Vägverkets anvisningar. Slit-

lager överförs till viss rullmotstândsfunktion. Grusväg ger lägre efter-

strävad hastighet än belagd väg.

Väglag anges i kombination med djupangivelser. Djupangivelsen avser

vatten - eller snödjup. Beträffande snö skall även snöns täthet anges.Snö

och is ger lägre eftersträvad hastighet än övriga väglag.

Observera att några korsningar inte förekommer i vägbeskrivningen och

.därmed ej heller påverkar bränsleförbrukningen.

3.1.3 Fordonsteknisk beskrivning

 

Musseldiagram beskriver primärt motorns verkningsgrad som funktion av

varvtal och belastning. Ur musseldiagrammet framgår även max. till-

gängligt vridmoment som funktion av motorvarvtal.

Cylindervolym används för beräkning av släpeffekt i motorn.

Tröghetsmoment i motorns rörliga delar. Modelleffekten av motorns

tröghetsmoment är en bromsande effekt vid acceleration och en pådrivan-

de effekt vid retardation.

Utväxling per läge i växellådan resp i slutväxeln.

Verkningsgrad för överförd effekt per läge i växellådan resp i slutväxeln.

Tröghetsmoment för hjul och transmission.

Följande data anges avseende hjul och variabler relaterade till hjul:

o hjulomkrets.

o kontaktytans bredd

o rullmotståndskoefficienter för olika fasta underlag, se tabell 13

o parametervärden i en funktion för beräkning av slipkoefficient som
funktion av normalkraft
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0 parametervärde i en funktion för beräkning av avdriftsvinkelkoeffici-
ent som funktion av normalkraft

o antal hjul per axel

0 avstånd mellan axlar

0 drivande axel

0 avstånd från främre axeln till tyngdpunkt för olastat fordon

0 avstånd från främre axeln till centrum för lastutrymmet.

Fordonets bruttovikt bestäms med följande data:

0 tjänstevikt

0 maxlast

o lastfaktor, vilken anger hur stor andel av max-last som aktuell last
utgör.

Luftmotstånd beräknas med bl a följande:

0 luftmotståndskoefficient

o projicerad tvärsnittsarea.

Beräkningar kan utföras för fordon med och utan släp. För fordon med släp

upprepas relevanta data för släpet.

3.1.4 Övriga indata

 

Avser beteende och väderleksförhâllande. Väderleksförhållande kan pâver-

ka beräkningarna på annat sätt än genom väglag men har inte utnyttjats i

denna studie. De variabler som beskriver beteende och väderleksförhållan-

de beskrivs i anslutning till använda data i avsnitt 3.2.3.

3.2 Beräkningsförutsättningar

 

Förutsättningarna avser följande:

0 det totala trafikarbetets fördelning på vägmiljöer.

o teknisk beskrivning av typfordon samt fördelning av trafikarbete på
typfordon som funktion av vägmiljö.

0 beteende och väderlek.
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3.2.1 Vägbeskrivning

 

3 .2 . l . l Tillgänglig vägbeskrivning

För att uppnå målsättningen för projektet krävs en representativ beskriv-

ning av det svenska landsvägsnätet med trafikarbete per vägmiljö.

Linjeföring. Genomsnittliga linjeföringar har valts per typsektion och

hastighetsgräns . De valda linjeföringsklasserna framgår ur tabell 2 och

är 14 styckenz). Vid beräkning måste en väg alltid köras i två riktningar

eftersom ändpunkterna inte behöver ligga på samma nivå. För en

kombination av hastighetsgräns och bredd får samtliga slitlager samma

linjeföring.

_Slitlager. I vägdatabanken finns uppgift om trafikarbetets fördelning på

vägbredd, hastighetsgräns och slitlager3 . Den klassindelning av vägbredd

som finns i vägdatabanken är finare än den som används i föreliggande

undersökning. Även beträffande slitlagertyper har en grövre indelning

valts än i vägdatabanken.

 

l) Metoder för bestämning av de genomsnittliga linjeföringarna finns
beskrivna i ett PM, se ref (84-6). De i ref (84-6) bildade typvägarna har
omklassificerats i föreliggande studie. Nya breddklasser/typsektioner
har bildats enligt följande:

6,5 rn bredd motsvaras av breddklassen _<_ 6,8 m

7,5 m bredd motsvaras av breddklassen 6,9-7,8 m

9,0 m bredd motsvaras av breddklassen 7,9-9,3 m

13,0 m bredd motsvaras av breddklassen _>_ 12,9 m

motorväg av _>_ 12,9 m och 110 km/h.

Linjeföring för vägar med 30 och 50 km/h har valts till _<_ 6,8 m och 70
km/h. För motorväg har slutligen den först valda linjeföringen korrige-
rats så att minimiradie enligt Vägverkets anvisningar blivit uppfyllda.

2) Egentligen färre eftersom någon inmätt linjeföring inte fanns tillgänglig
för 30 och 50 km/h. Dessa* vägar har istället tilldelats samma
linjeföring som för 70 km/h och vägbredd : 6,5 m.

3) Trafikarbete i vägdatabanken anges i axelparkm. Axelparkm har
omräknats till fordonskm genom att först räkna ut genomsnittligt antal
axlar per fordon och vägtyp.
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De slitlager som studeras är följande:

0 asfaltbetong, betecknad AB, dvs den typ av beläggning dom flesta
tänker på som asfalterad väg. Fin makrotextur.

o Dränerande asfaltbetong, här betecknad DAB, dvs den nya belägg-
ningstyp som åtminstone då den är ny dränerar bort allt vatten.

0 Ytbehandling, här betecknad YXI) ger då den är ny en grov makro-
textur. Med tilltagande ålder minskar texturskillnaden mellan AB och
YX succesivt.

o Oljegrus, här betecknad OG, _ger en yta som många gånger kan vara
svår att skilja från en AB.

0 YlG, en enkel beläggningsmetod av en tidigare grusväg.

o Grusslitlager, här betecknad G.

Trafikarbete enligt Vägdatabanken på slitlager som inte uppräknats ovan

har förts till snarlika, map rullmotstånd, slitlager. I de fall som

trafikarbetet på något slitlager varit mindre än visst min.värde så har

trafikarbetet förts till mest liknande vägmiljöz) På detta sätt har totalt 28

klasser bildats m a p bredd, hastighetsgräns och slitlager. Trafikarbetet i

dessa 28 klasser redovisas i tabell 2.

 

l) X:et står för stenstorlek. En ytbehandling betecknas normalt exempel-
vis Yl.

2) Den verkliga fördelningen av trafikarbete har korrigerats enligt följan-
de för att få tabell 2:

0 om trafikarbetet varit < 0.20G f km har detta flyttats

o i första hand har små trafikarbeten flyttats inom en hastighetsgräns «
och slitlagerklass dvs till annan Vägbredd.

0 i andra hand inom en hastighetsgränsklass till annat slitlager.
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Trafikarbete (G fkm) på landsväg år 1982.

     

TYPVÄG SLITLAGER

Väg- Hast. Bredd AB DAB YX oc YlG G Totalt
Kat gräns

Övr. 30 i 6.5 .74 .74

50 :6.5 .75 .75
70 ;6.5 .87 1.59 1.09 .52 1.15 5.22
70 7.5 2.07 .25 2.32
70 9.0 1.04 .25 1.29
70 13.0 .73 .73
90 _<_ 6.5 .73 1.54 1.01 3.23
90 7.5 .88 1.04 1.92
90 - 9.0 3.15 2.05 .19 5.39
90 13.0 3.84 .42 4.26
110 9.0 .30 .34 .64
110 13.0 .80 .36 1.16

ML 90 .75 .75
+

MV 110 3.42 3.42

TOTALT 18.28 7.80 2.63 .52 2.64 31.87

Väglag. Trafikarbetet har fördelats på fyra

packad snö/is; lös snö.

väglagsklasser: torrt; vått;

Separata fördelningar av trafikarbetet har bildats per vägbredd, hastighets-

gräns och slitlager. Trafikarbetet på landsväg har därmed kunnat fördelas

på 109 klasserl). För väglagsklasserna våt-t resp lössnö anges utöver andel

trafikarbete även ett djup av resp vatten eller lössnö.

de väglagsfördelningar som beskriver nuläget.

I tabell 3 redovisas

Dessa väglagsfördelningar skall vara representativa för alla vägar i Sverige

av aktuell typ och med det aktuella slitlagret. Att fördelningarna är olika

för olika hastighetsgränser och vägbredder är en följd av:

0 att driftinsatserna är starkt korrelerade med typsektion, hastighets-
gräns och slitlager

o att trafik på. högtrafikerade vägar ger upphov till större andel spårkör-
ning under snöförhållanden.

o att olika slitlager resulterar i olika mängd vatten över topparna på
macrotexturen.

 

1) Att uppgivet antal är färre än 28 x 4 beror på att enbart 3 väglag
används för grusväg.
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hastlg etsgrans, vagbred och slitlager.*)
lväglga Sfördçlningn(%/dju **) av trafikarbete som funktion av

  

Väg- Hast-Bygg Väg- AB DAB YX OG G
kat gräns lag +

YlG

Övr 30 56.5 Torrt 73.5 82
Vått 10/.25 0
Snö 2.5/l.75 3/2
15 14 15

Övr 50 _<_6.5 Torrt 73.5 82
Vått 10/.25 0
Snö 25/15 3/2
15 14 15

Övr '70 _<_6.5 Torrt 75 85 75 73.5
Vâtt 10/.5 0/0 10/.25 10/.25
Snö 2/1.5 = 2/1 2.5/l.5
15 13 = 13 14

Övr 70 7.5 Torrt 80 90 78
Vått 10/.5 0 10/.25
Snö 2/1.5 = 2/1.0
Is 8 = 10

Övr 70 9.0 Torrt 80 90 78
Vått 10/5 0/0 10/.25
Snö 2/l.5 = 2/1.0
15 8 = 10

Övr 70 13.0 Torrt 84.8 94.8
Vâtt 10/5 0/0
Snö 1.7/1 =
15 3.5 =

Övr 90 _<_6.5 Torrt 84.8 94.8 84.3 77.7
Vått 10/.5 0/0 10/.25 10/.25
Snö 1.7/1 = 1.7/.5 2.3/l.2
15 3.5 = 4 10

Övr 90 7.5 Torrt 84.8 94.8 84.3
Vâtt 10/.5 0/0 10/.25
Snö 1.7/1 = 1.7/.5

, Is .3.5 = 4

Övr 90 13.0 Torrt 8.5.5 95.5 85.5
Vâtt 10/.5 0/0 10/.25
Snö 1.5/.5 = 1.5/.5
Is 3 = 3

Övr 110 9.0 Torrt 85.5 95.5 85.5
Vâtt 10/.5 0/0 10/.25
Snö 1.5/.5 = 1.5/.5
IS 3 = 3

Övr 110 13.0 Torrt 85.5 95.5 85.5
Vått 10/.5 O/O 10/.25
Snö 1.5/.5 = 1.5/.5
Is 3 = 3

ML+ 90 Torrt 85.5 95.5

. Mv Vâtt 10/.5 0/0
Snö. 1.5/.5 =

IS 3 =

ML+ 110 Torrt 85.5 95.5

MV Vâtt * 10/.5 0/0
Snö 1.5/.5 =

IS 3 :

 

*) Fördelningarna avser inte något speciellt år. Underlagsmaterial är
väglagsobservationer från slutet av 70-talet och början av 80-talet.

**) Vattendjup (vått) i mm. Snödjup i cm.
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Underlag beträffande vått väglag har varit nederbördsstatistik från SMHI

resp ref (79-2). Ett medelvattensdjup har beräknats för den tid under

vilken nederbörd förekommit. Någon hänsyn till spårblldning har inte

tagits. Det har förutsatts att bilarna inte kör i spåren om vattendjupet i

spåren är väsentligt större än vid sidan om spå-ren. På skrovliga belägg-

ningar - ytbehandling, oljegrus och YlG - har det förutsatts att topparna

på den skrovliga ytan sticker upp i vattnet varför det effektiva vatten-

djupet satts till halva djupet för AB. På grusväg förutsätts vattendjup

aldrig påverka bilarna. 1)

3 .2. l . 2 Använda beskrivningar

Den fullständiga tillgängliga vägbeskrivningen kan av resursskäl inte

användas för att beräkna effekt av samtliga enskilda åtgärder. Beräkning-

arna indelas därför i två grupper: fullständig vägbeskrivning resp reduce-

rad vägbeskrivning. Den fullständiga vägbeskrivningen kan av resursskäl

endast användas för en mindre del av samtliga studerade åtgärder.

Fullständig vägbeskrivning. Den tillgängliga vägbeskrivningen i tabellerna

2 och 3 utnyttjas maximalt dvs beräkningar Utförs för 109 vägmiljöer. En

miljö klassificeras m a vägbreddsklass, hastighetsgräns, slitlager och

väglag. För varje sådan miljö utförs beräkning i två färdriktningar och för

8 typfordon.

Reducerad vägbeskrivning. Beräkningar utförs enbart för torrt väglag. Ca

82 % av det totala trafikarbetet utförs i torrt väglag. Per kombination av

typsektion och hastighetsgräns bildas ett medelslitlager. Medelslitlagret

bildas genom att vikta rullmotstånd per slitlager. Per fordonstyp kommer

därmed att finnas en rullmotståndsfunktion per kombination av typväg och

hastighetsgräns, se tabell 14. Antalet vägmiljöer reduceras till 14.

 

1) På grusväg har ett medelrullmotstånd bildats m a p torrt och vått grus.

2) OG och YlG har samma rullmotstånd varför trafikarbetet för dessa

slitlager summeras och behandlas som ett slitlager.
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3.2.2 Fordonsdata

3.2.2.1

14

Teknisk beskrivning av typfordon

Åtta typfordon har definierats. Typfordonen kan grovt indelas i följande:

buss

en bensindriven lätt lastbil

ett dieseldrivet fordon med totalvikt i 3.5 ton

tung lastbil med totalvikt 14 ton

tre varianter av bensindrivna personbilar

tung lastbil med släp, typiskt fjärrekipage.

I tabell 4 ges en förenklad beskrivning av typfordonen.

   

Tabell 4. Typfordon som studien får representera fordonsparken.
Förenklad nulägesbeskrivning.

Kate- Driv- Vikter (kg) \ Motor
gori medel Tjänste Total Bruttoñ (KW)

Pb Bensin 899 1237 958 52

Pb Bensin 1157 1523 1221 73

Pb Bensin 1428 1908 1512 92

LLb Bensin. 1470 2510 1886 51

Pb+LLb Diesel 1450 1870 1524 63

'Mb Diesel 6500 14000 10850 159
B Diesel 10000 16000 12400 150
T1b+SL Diesel 16500 46000 35805 234

 

*) Den vikt som beräkningar avseende nuläget utförs med.

En mera fullständig nulägesbeskrivning av typfordonen ges i bilaga 1.

Varje indatavärde per typfordon borde representera någon form av medel-

värde för varje kategori som ett typfordon representerar. Att bilda sådana

medelvärden har varit möjligt avseende viktuppgifter samt luftmotstånds-

koefficienter. Beträffande data som exempelvis musseldiagram vilka är

svåra att få tag i har det enda alternativet varit att ta vad som finns

tillgängligt och som inte avseende representativitet är helt avvikande.
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3.2.2.2 Typfordonens andel av trafikarbetet.

Fordonsfördelning dvs fördelning av typvägs trafikarbete på olika fordons-

typer sker på tre nivåer:

o andel tung trafik dvs fordon med totalvikt g> 3.5 ton

0 fördelning av gruppen tung trafik på två grupper, lastbilar med släp och
övriga

0 inom de olika delgrupperna på resp typfordon, dvs för lätta bilar och för
övrig tung trafik.

I tabell 5 redovisas andel tung trafik som funktion av typsektion och

slitlager. Som underlag har huvudsakligen ref (84-4) använts. Uppgifterna

i ref (84-4) har kompletterats med data enl ref (84-5). Ref (84-4) har som

underlag trafikmätningar utförda av VTI sedan 1975.

I tabell 6 redovisas andel tunga fordon utan släp inom gruppen av tunga

fordon som funktion av typsektion och slitlager. Den primära källan har

varit mätdata till ref (84-5).

Tabell 5 Andel tung trafik (totalvikt > 3.5) på vägar med olika typ-

  

sektion*

Typsektion Slitlager 96 tunga bilar

i 6.5 Belagd 12.9
7.5 Belagd 12.6
9.0 Belagd 12.5
13.0 Belagd 13.8
MV Belagd l6.0**

Samtliga Grus 12.9

 

*) Underlag ref (84-4)
**) Ref (84-4).
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Tabell 6. Andel lastbil, utan släp/påhängsvagn, och buss inom gruppen
av tunga fordon för olika typsektion.*)

  

Typsektion Slitlager % Lb + b

i 6.5 Belagd 75
7.5 Belagd 60
9.0 Belagd 50
13.0 Belagd 50
MV Belagd 33
Samtliga Grus 75 **)

 

*) Underlag primärdata till ref (84-5)

**) Enl trafikmätningar på grusväg utförda av VTI.

Den relativa fördelningen av trafikarbetet på typfordon inom gruppen av

lätta bilar har förutsatts vara oberoende av vägmiljö. Fördelningen som

redovisas i tabell 7 motsvarar förekomst i bilregistret 1983-01-01 dvs

typfordonen har förutsatts ha samma årliga körsträckor.

Den relativa fördelningen inom gruppen tunga bilar utan släp, se tabell 8,

har bildats med ref (82-7) som underlag. I ref (82-7) finns uppgifter om

årligt trafikarbete för olika fordonstyper. Tung lastbil, 14 ton, har

tilldelats allt trafikarbete för tunga lastbilar utan släp. Fördelningen av

trafikarbete för lastbil på. landsväg och tätort har antagits samvariera med

lastbilsstorlek. Trafikarbetet för buss valdes motsvarande det för turist-

och linjebussar .

Tabell 7. Fördelning inom gruppen av bilar med totalvikt < 3.5 ton (1/1

  

1983).

Typ Drivmedel Tjänste- Andel %
viktklass

kg

Pb Bensin < 1000 25.9

Pb Bensin 1000-1300 42 .8

Pb Bensin > 1300 23.3

le Bensin ' 3 . 1+

Pb*) Diesel > 1300 4 .6

 

*) Får representera hela gruppen av dieseldrivna lätta bilar.
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Tabell 8. Fördelning inom gruppen av tunga fordon utan släp. *)

   

Typ Drivmedel Totalvikt Andel 96

Kg

Lb Diesel 14000 77.0

B Diesel 16000 23.0

Totalt 100.0

 

*) Underlag ref (82-7).

3.2.3 Övriga beräkningsförutsättningar

 

3.2.3.1 Körbeteende

Hastighetsansprâket är i modellen en funktion av vägbredd, hastighets-

gräns, horisontalradie, slitlagerl), väglag och typfordon. Följande grupper

av typfordon får i modellen, per grupp, samma hastighetsanspråk:

alla bilar med totalvikt mindre än 3.5 ton

tung lastbil utan släp

buss

tung lastbil med släp.

Hastighetsmodellen har för den här aktuella studien kompletterats med ett

väglagsberoende för eftersträvad hastighet. Väglagsberoendet har som

underlag trafikmätningar utförda av VTI. I tabell 9 redovisas eftersträvad

hastighet för väglag av typ packad snö/is/lös snö för olika fordonstyper som

funktion av hastighetsgräns. Hastigheten i tabell 9 avser raksträcka.

Beträffande tunga fordon finns risk för att de angivna hastigheterna

underskattar eftersträvad hastighet eftersom den uppmätta hastigheten

kan vara en funktion av att bilarna inte haft tillräcklig motoreffekt för att

kunna hålla högre hastighet än den uppmätta.

För vått väglag väljs samma hastighetsanspråk som för torrt.

 

1) Endast skillnad mellan belagd och icke-belagd väg.

VTI MEDDELANDE 455



18

Den använda hastighetsmodellen är egentligen bara validerad för hastig-

hetsgränserna 70 och 90 km/h. I föreliggande studie har beräkningen

utförts :för hastighetsgränsen : 120 km/h. För hastighetsgränser över 90

km/h är därför osäkerheten i beräknade värden större än för lägre

hastigheter. Samma osäkerhet gäller hastighetsgränser lägre än 70 km/h.

Tabell 9. Uppmätta hastigheter på rak, plan och horisontell väg. *)
Väglag: Packad snö/lös snö/is.

   

Hastighets- Fordonstyp

gräns Pb,le le, B le + 51 H)

70 71 73 72

90 83 79 77

110 83 79 77

**) Inkl. dragbil med påhängsvagn.
*) FOKO-modellen är en frifordonsmodell. Dessa uppmätta hastig-

heter är medelvärden för fria och hindrade fordon.

Retardationsnivå anges per hastighetsintervall och är oberoende av for-

donstyp. I tabell ll redovisas retardationsnivån som beskriver nuläget.

Gaspådrag uttrycker hur stor procentuell andel av maximalt tillgängligt

vridmoment som utnyttjas vid varje varvtal. Följande värden beskriver

nuläget för olika typfordon:

o 80 % för lätta bilar

0 90 % för Övriga bilar.

Varvtalsutnyttjande, övre gräns, anger maximalt uttaget motorvarvtal på

andra växlar än den högsta. Gränsvärdet anges i form av en procentsiffra

som uttrycker max. uttaget varvtal i relation till maximalt möjligt.

Följande värden har använts:

o 80 % för lätta bilar

0 90 O/o för övriga bilar.
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Varvtalsutnyttjande, undre gräns, anger minsta varvtal på andra växlar än

den lägsta.

För olika typfordon har följande värden använts:

1500 r/min för lätta bilar0

0 1250 r/min för 14tons lastbil

0 920 r/min för buss

0 1020 r/min för lastbil med släp.

Växlingstid anger hur lång tid det tar från ett drivläge till ett annat i

växellådan. För samtliga typfordon har en växlingstid av en sekund

använts.

3.2.3.2 Väderleksförhållanden

Lufttemperatur påverkar luftens täthet och därmed luftmotstånd. Samtli-

ga beräkningar har utförts för temperaturer SCC, vilken har uppskattats

motsvara medeltemperaturen för trafikarbetet på det svenska vägnätet.

Vindhastighet och -riktning påverkar luftmotstånd. I FOKO finns möjlig-

het att ange vindens riktning och hastighet varvid dessa variabler påver-

kar luftmotståndet. I beräkningsexemplet har meteorologisk vind satts till

0 m/s.

3.3 Utvärderade förändringar för landsvägstrafiken

Förändringarna kan indelas i sådana som kan ge omedelbar effekt och

sådana som ger effekt först efter lång tid. Sådana med omedelbar effekt

är:

0 ändrade hastighetsgränser

o informationskampanjer för beteendeförändringar.

Dessa förändringar kan ge stora besparingar omedelbart men är helt

avhängiga efterlevnaden. Andra förändringar med i stort sett omedelbar
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verkan är driftåtgärder på vägnätet resp effektiviserad transportplane-

ring.

Förändringar med effekt på lång sikt är:

0 byggnadstekniska avseende vägnätet.

o fordonstekniska förändringar

o förändrad storleksfördelning inom fordonsparken.

Fördelen med åtgärder riktade mot vägnätet eller_ fordonsparken är att de

alltid har verkan. Nackdelarna är kostnaderna och lång tid innan de kan

genomföras i större omfattning och därmed få någon betydelse.

Förändringarna kan även karaktäriseras m a p följande:

0 sådana som innebär en relativ förändring av nuläget exempelvis avseen-
de luftmotstånd eller fordonsvikt

o sådana av typ "antingen eller" exempelvis införande av optimala växel-
lådor.

Förändringar av typ "antingen eller" kan inte genomföras på en måttlig

nivå under bivillkoret att exempelvis alla fordon skall åtgärdas. I sådana

fall frångås principen att alla fordon skall åtgärdas och måttligt får

motsvaras av att 50 °/o av fordonen åtgärdas radikalt.

3.3.1 Väghållning

 

Följande typer av åtgärder analyseras:

o geometrisk utformning

0 slitlager

0 väglag

3 . 3 . l . l Geometrisk utformning

Horisontalradien påverkar bränsleförbrukning genom beteende och färd-

motstånd. Beteende avser retardation före kurvan, hastighet i kurvan och

acceleration efter kurvan.
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Den utåtriktade sidkraft som en horisontalkurva medför på ett fordon

kompenseras av en inåtriktad sidkraft som alstras genom att hjulen vinklas

relativt färdriktningen. Denna vinkling medför alltid ett ökat färd-

motstånd i däcken. Horisontalkurvan behöver dock inte resultera i att det

totala arbetet ökar. Om hastighetssänkningen är stor minskar sannolikt

luftmotståndet mer än däckmotståndet ökar.

I ref (81-4) anges minsta tillåtna radier i horisontalkurvor som funktion av

referenshastighet, se tabell 10. Normalt skall radien väljas minst lika med

den s k minimiradien. Under speciella omständigheter kan den s k excep-

tionella minimiradien accepteras.

Tabell 10. Minsta tillåtna radie i horisontalkurvor (81-4).

   

Referenshastighet 50 70 90 110
km/h

Minimiradie 160 350 500 625
(m)

Exceptionell i 00 220 400 6 25
minimiradie (m)

 

På det befintliga vägnätet förekommer radier mindre än den exceptionella

minimiradien.

Det måttliga förändringsalternativet motsvaras av att alla radier är minst

så stora som exceptionell minimiradie.

Det radikala alternativet motsvarar att alla radier är minst så stora som

minimiradien.

 

1) Någon hänsyn tas ej till förändring av väglängd som funktion av annan
geometrisk utformning.

VTI MEDDELANDE 455



22

Om bilar i en lutning håller samma konstanta hastighet uppför och nerför

och någon bromsning ej behöver tillgripas så blir medelvärdet av energi-

förbrukningen (Nm) uppför och nerför detsamma som för horisontell väg.

Bränsleförbrukningen i backen behöver dock inte bli densamma som på

horisontell väg beroende på att motorns verkningsgrad är en funktion av

belastningen.

Ju större bromskraft som utnyttjas i nerförsbacken desto större kommer

skillnaden i förbrukning att bli mellan backe och horisontell väg.

Största tillåtna lutning enl ref (81-4) är 6 %, men kan under speciella

förhållanden utsträckas till 8 %. Dom lutningar som förekommer på de i

denna studie använda typvägarna är bildade som_medelvärden för olika

lutningsklasser. Detta medför att några lutningar större än 6 % inte

förekommer eftersom klassen med störst lutning har 3 % som undre gräns.

Följande förändringsalternativ används:

0 måttlig förändring, alla medellutningar _<_ 4 %.1

o radikal förändring, alla medellutningar : 3.5 %.1)

Syftet med tvärfallet är att stillastående vattenskikt inte skall bildas på

vägytan och att reducera vattenskiktet vid regn. Enligt VVs anvisningar

skall lutningen i sidled vara:

0 2.5 % på belagd väg

6 3.0 % på grusväg.

Tvärfallet kan reducera hjulmotstånden vid andra väglag än torrt men

ökar motstånden för torrt väglag. Åtgärden reducerat tvärfall måste

utvärderas för samtliga väglag. Eftersom inte information finns tillgäng-

lig om väglagets beroende av tvärfallet kan beräkning bara utföras för

torrt väglag. Åtgärden studeras genom att reducera det normala tvär-

fallet till 2.0 %. Åtgärden grupperas inte ihop med övriga väghållnings-

åtgärder. *

 

1) Någon hänsyn tas ej till förändring av väglängd som funktion av annan
geometrisk utformning. .
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3.3.1.2 Slitlager

I avsnitt 3.2.1.1 har de förekommande slitlager som ingår i beräknings-

förutsättningarna beskrivits. Principen för åtgärd är reducering av rull-

motstând. Dränerande asfalt förutsätts har samma rullmotstånd för torrt

väglag som AB. Däremot uppkommer en skillnad mellan dränerande asfalt

och AB för vått väglag eftersom något vattenmotstånd ej förutsättes

uppkomma på dränerande asfalt. Skillnaden i rullmotstånd för vått väglag

motiverar att åtgärden dränerande asfalt får ingå i denna studie.

De två åtgärdsalternativen definieras enligt följande:

0 måttlig förändring motsvaras av att 25 °/o av trafikarbetet per slitlager-
klass flyttas till närmast bättre slitlagerl .

o radikal förändring motsvaras av att 50 % av trafikarbetet per slitlager-
klass flyttas till närmast bättre slitlager.1

Slitlageråtgärd genomförs enbart i sådana fall då en reducering av rull-

motstånd blir en effekt dvs det är inte meningsfullt att byta YlG eller OG

mot YX.

 

l) Grus-4 YlG-a OG -aYX-aAB -éDAB
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3.3.1.3 Väglag

I studien beaktas fyra väglag: torrt; vått; packad snö/is; lös snö. Väglaget

kan påverkas genom val av slitlager resp genom åtgärder av typ vinter-

väghållning. Eftersom både slitlagertyp och vinterväghållning är en

funktion av trafikflöde så samvarierar även vinterväglag och slitlager.

Väglagsåtgärderna avser enbart sådana av typ vinterväghållning.Väglag

påverkar bränsleförbrukning på två sätt, dels genom förändrat rull-

motstånd och dels genom annan hastighet. Rullmotståndseffekten tende-

rar normalt att höja förbrukningen medan hastighetseffekten är den

motsatta.

Packad snö/is har uppskattats ge samma rullmotstånd som YX, OG och

YlG. Att minska trafikarbetet på detta väglag är därför bara menings-

fullt på AB och DAB. Följande åtgärdsalternativ analyseras:

0 måttlig förändring, minska trafikarbetet på packad snö/is för slitlager
AB och DAB med 25 °/o och öka trafikarbetet motsvarande på torrt
väglag

o radikal förändring, som föregående men 50 % reduktion av trafikarbetet
på packad snö/ is.

Lös snö medför förhöjt rullmotstånd på alla slitlager. Följande åtgärds-

alternativ analyseras:

o måttlig förändring, 25 % av trafikarbetet i lös snö överförs till torrt
väglag med undantag för grusväg där väglaget i stället ändras till
packad snö/is. «

o radikal förändring, som föregående men 50 %

 

l) Undantag exempelvis packad snö/is som på-grusväg kan förväntas ge
lägre rullmotstând.
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Hastighetsgräns

 

VTI har tidigare i tre studier utvärderat effekt av sänkt hastighetsgräns

på bränsleförbrukning.

För bestämning av åtgärdsutformning i denna studie så har följande

studerats:

70-väg i nuläget, beräkningar för hastighetsgränserna 50, 60, 70 och 80
km/h

90-väg i nuläget, beräkningar för hastighetsgränserna 50, 60, 70, 80, 90
och 100 km/h

110-väg i nuläget, beräkningar för hastighetsgränsen 60, 70, 80, 90, 100,
110 och 120 km/h.

Enligt ref (76-3) är den optimala samhällsekonomiska hastighetsgränsen på

alla kategorier av svenska landsvägar 70 km/h. Mot bakgrund av den

optimala samhällsekonomiska hastighetsgränsen och egna värderingar har

följande hastighetsgränsförändringar kombinerats med andra åtgärder:

30 km/h, ingen förändring

50 km/h, ingen förändring

70 km/h, ingen förändring

90 km/h, och inte motorväg, "måttlig" förändring till 80 km/h och
radikal förändring till 70 km/h

90 km/h och motorväg, "måttlig" förändring oförändrad hastighet och
radikal förändring till 80 km/h.

110 km/h, ej motorväg, "måttlig" förändring till 100 km/h och radikal
förändring till 9-0 km/h '

110 km/h, motorväg, "måttlig" förändring oförändrad hastighet och
radikal förändring nu 100 km/h.1)

 

1) Radikal förändring skulle eventuellt i stället Valts till 90 km/h mot
bakgrund av att exempelvis USA har 55 mph (88 km/h) som högsta
tillåtna hastighet.
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3.3.3 Transportplanering

 

Åtgärden avser enbart fordonskategorin lastbilar. Endast en åtgärd utvär-

deras, höjd lastfaktor-1). Många transporter är av sådan typ att någon

höjning ej är möjlig ex timmertransporter, grustransporter m m. För

dessa kan lastfaktorn normalt inte bli högre än 50 96.

Transporter av volymgods (zlåg täthet) kan ha låg lastfaktor även om all

tillgänglig lastvolym utnyttjas.

Den transporterade godsmängden förutsätts vara lika i beräkningsalterna-

tiven. Ökad lastfaktor resulterar i ökad bruttovikt och i mindre trafik-

arbete.

Det nya trafikarbetet blir produkten mellan det gamla 'trafikarbetet och

kvoten mellan den gamla och den nya lastfaktorn.

Mot bakgrund av att många transporttyper inte kan förbättras beroende

på vad som ovan anförts begränsas det radikala åtgärdsalternativet till +

10 % relativ förändring av lastfaktor i nuläget dvs lastfaktorn i nuläget

multiplicerat med 1.1. Vid måttlig förändring multipliceras lastfaktor i

nuläget med 1.05.

 

l) Lastfaktorn = 2(Li ' Mi) / (MX ° _Z' Li)
i = transportnr; Li = körsträcka för transportnr i

Mi = lastvikttransport nr 1; MX = max.last.
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Beteende

Fyra beteendeförändringar analyseras avseendezl)

0 retardationsnivå

o frikoppling

0 följa hastighetsgräns

o hastighet motsvarande optimalt motorvarvtal.

Retardationsnivå. Varje retardationsnivå större än för fritt rullande

fordon motsvarar en energiförlust.

bromsar eller i motor.

Rörelseenergi omvandlas till värme i

I tabell ll redovisas retardationsnivåer som

beräkningar utförts för i nuläget, vid måttlig förändring och vid radikal

*)

  

förändring.

Tabell ll. Retardationsnivån (m/sekz) vid olika hastigheter för olika
beräkningsalternativ.

Hastighets- Nuläge*) Måttlig Radikal
intervall förändring förändring

0 - 40 2.00 1.60 1.20
40 - 60 1.25 1.00 0.75
60 - 70 0.50 0.40 0.30
70 - 0.50 0.40 0.30

 

Underlag är trafikmätningar i landsvägskorsningar utförda av VTI.

Åtgärderna utvärderas för samtliga typfordon.

 

l) Förändrat gaspådrag har inte studerats pga osäkerhet beträffande
möjligheten att med modellen beräkna bränsleförbrukning under
accelerationsförlopp med tillräcklig noggrannhet för att kunna jäm-
föra effekter av olika gaspådrag. De s k musseldiagrammen som
används för bränsleberäkningar är uppmätta under stationära för-
hållanden.
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Frikoppling bör ske i alla situationer där uttagen effekt _<_ 0. I dessa lägen

utnyttjas motorn normalt för att via bromsning reglera hastigheten. Om

inte gaspedalen är helt uppe så. medför motorbromsning alltid en energi-

förlust jämfört med att använda fotbroms. Genom frikoppling minskar

bränsleförbrukningen och motorslitaget men ökar slitaget av hjulbromsar-

na. Åtgärden utvärderas för samtliga fordonstyper.

Följa hastighetsgräns motsvarar att typfordonen ej överskrider den maxi-

malt tillåtna hastigheten för olika hastighetsgränser i beräkningsalternati-

vet radikal åtgärd. Exempelvis kommer lastbil med släp att på motorväg

max, köra i 70 km/h för det radikala alternativet. Det måttliga alternati-

vet motsvaras av att maxhastigheten sänks med halva differensen i

nuläget mellan "verklig" maxhastighet och max. tillåten.

Optimalt varvtal avseende specifik bränsleförbrukning motsvarar det

varvtal vid vilket minsta specifika förbrukning kan nås. Grundtanken är

att motorn skall arbeta med en genomsnittligt högre verkningsgrad som

följd av åtgärden.- Föraren förutsätts få information antingen indirekt i

form av vilken hastighet på. olika växlar som motsvarar det 'optimala

varvtalet eller direkt i form av vilket varvtal som inte bör överskridas. I

det senare alternativet är en förutsättning förekomst av varvräknare. Om

den i beräkningsrutinen använda hastighetsmodellen ger en hastighet

minst så. stor som den optimala så väljs den optimala. Vid lägre beräknad

hastighet väljs den beräknade. Följande optimala hastigheter gäller för

högsta (= l41:e) växeln:

o bensindriven personbil, tjänstevikt < 1000 kg, 79 km/h

o bensindriven personbil, tjänstevikt i intervallet 1000 - 1300 kg, 75
km/h

o bensindriven personbil, tjänstevikt > 1300 kg, 77 km/h

o dieseldriven bil, tjänstevikt > 1300 kg, 78 km/h.

Åtgärder avseende optimalt varvtal finns redan i praktiskt bruk, se ref
(84-2).
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3.3.5 Fordonsparken

Luftmotstând. För beräkning av luftmotstånd brukar följande funktion

användas:

FL:AxCLx(d/2)xv2 (N)

A är fordonets projicerade area i färdriktningen (m2)

CL är den s k form-konstan'ten (dimensionslös)

d är luftens täthet (kg/m3)

v är fordonets hastighet relativt luften (m/sek).

Förändring av tvärsnittsarea och formkonstant förändrar luftmotståndet. I

detta projekt studeras effekt av förändrat CL - värde.

Ett CL värde har uppskattats per fordonstyp för år 1982. Uppskattningen

har utförts genom attlkombinera uppgifter om CL värden för specifika

fordons- och årsmodellern med uppgifter om bilparkens åldersfördelning

för de aktuella fordonstyperna.

CL-värdena för 1982 avser ett medelvärde per fordonstyp för alla före-

kommande årsmodeller.

Det mest extrema värdet som testas är det lägsta idag förekommande?)

Vad som i tabell 12 rubricerats som måttlig förändring motsvarar att halva

den maximala förändringen uppnås.

 

l) Referenserna (78-1), (79-1), (82-1) och (83-1) för personbilar.
Referenserna (82-2), (82-3) och (83-2) för lastbilar.

2) För lastbilar måste hänsyn tas till förekomst av olika påbyggnader. Ex
kan öppet flak eller kapell ge dåliga värden.
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Beräkningarna utförs generellt med anfallsvinkel OO dvs färdriktning och

riktning för luftström är parallella. Detta medför en underskattning av

luftmotståndet samt en överskattning av hastighetsberoendet.

Tabell 12. Genomsnittliga luftmotståndskoefficienter per fordonstyp år
1982 och efter olika grader av förändring.
Meteorologisk vind: 0 m/ sek.

  

Fordonstyp Medelvärde Måttlig *) Radikal
1982 _ förändring förändring

Bensin < 1000 0.47 0.38 0.30 **)
Bensin, 1000-1300 0.48 0.39 0.30 **)
Bensin > 1300 0.48 0.39 0.30 **)
Bensin, LLb 0.60 0.55 0.50
Diesel > 1300 0.48 0.39 0.30 **)
le 14 t 0.72 0.68 0.65
Lb + 51 0.78 0.74 0.70
Buss 0.64 0.60 0.55

 

*) 50 % av radikal förändring
**) SAAB hade redan på 50-talet, modell 92, CL = 0.30

Rullmotstând. Färdmotstândet (FR) som orsakas av kontakt mellan däck

och väg brukar skrivas som en produkt av normalkraften på ett däck och

ett dimensionslöst värde CRM.

FR 2 F2 * CR (V)

FZ : normalkraft (N)

CR(V) = (CRO + CRl * v * 3.6) = dimensionslöst värde. CR (v) är i sin

tur en funktion av konstruktion, material, rotationshastighet m m. I

tabell 13 redovisas CRO och CRl - värden för olika fordonstyper och

vägytor som använts för nulägesbeskrivning. Värdena i tabell 13 har

som underlag litteraturreferenserna (82-2), (82-4), (83-3) och (84-1) '

samt värden härledda ur bränslemätningar utförda av VTI..

Enligt referensmaterialet var det tillräckligt att m a p fordonstyp endast

differentiera på lätta och tunga bilar.
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Rullmotståndsvärdena i tabell 13 har använts för beräkning med den

fullständiga vägbeskrivningen resp för att beräkna rullmotstândsvärden

per typväg för den reducerade vägbeskrivningen. Använda rullmotstânds-

värden per typväg och fordonstyp redovisas i tabell 14.

Tabell 13. Rullmotståndskoefficienter per fordonstyp och vägyta *)

     

Totalvikt

:3.5 ton > 3.5 ton

CRO*102 CR1*105 CRO*lO3 CR1*105

MAB, torrt 1.15 2.50 5.40 2.50

Dränerande asfalt,
torrt eller vått 1.15 2.50 5.40 2.50

Yl,torrt 1.25 2.50 5.58 2.50

YlG, torrt 1.25 2.50 5.58 2.50

Oljegrus, torrt 1.25 2.50 5.58 2.50

Packat grus, torrt 1.25 2.50 5.58 2.50

Löst grus, torrt 1.45 2.50 5.93 2.50

Löst grus, vått 1.55 2.50 6.09 2.50

Packad snö/is 1.25 2.50 5.58 2.50

 

*)FR = FZ * (CRO + CRl * v * 3.6)
FZ är normalkraften

v är hastighet (m/sek)
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Tabell 14. Rullmotståndskoefficienter per fordonstyp och typväg.*)
Slitlager: medel per typväg
Väglag: torrt med undantag för grus.

   

Typväg Totalvikt

Väg. Hast. Bredd 5_ .3.5 ton > 3.5 ton

kat. gräns CRO CRl CRO CRl
*102 *105 *103 *105

 

övr.. 30 5 6.5 * 1.39 2.50 5.81 2.50
50 5 6.5 1.39 2.50 5.81 2.50
70 5 6.5 1.27 2.50 5.61 2.50
70 7.5 1.16 2.50 5.42 2.50
70 9.0 1.17 2.50 5.43 2.50
70 13.0 1.15 2.50 5.40 2.50
90 i 6.5 1.23 2.50 5.54 2.50
90 7.5 1.16 2.50 5.43 2.50
90 9.0 1.19 2.50 5.47 2.50
90 13.0 1.16 2.50 5.42 2.50
110 9.0 1125 2.50 5.58 2.50
110 13.0 1.18 2.50 5.46 2.50

ML 90 1.15 2.50 5.40 2.50
+

MV 110 1.15 2 50 5.40 2 50

 

*) FR = FZ * (CRO + CRl x v *3.6)
FZ är normalkraften
v är hastighet (m/sek).

För att beskriva effekten av lös snö har en modell beskriven i ref (79-3)

använts. Motståndsökningen relativt ett fast underlag är bl a en funktion

av normalkraft, hastighet, däckbredd, snödjup, snödensitet mm. Mot-

ståndsökningen kan uppdelas i en del för sammanpressning och en för

förflyttning av snö.

Vid användning av modell för rullmotstånd i lös snö förutsätts att fram-

hjulen exponeras helt för lös snö. Beträffande hjul på andra axlar än den

första så antas att hjul som inte går i spår exponeras helt för lös snö.

Rullmotstånd för hjul som går i spår efter andra hjul ges samma värde som

för packad snö/is.
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Motståndsökningen för våt vägyta beskrivs med en modell redovisad i ref

(84-7). Det tillkommande motståndet är en funktion av kontaktytans

bredd, hastighet och vattendjup. Hjul som följer i spår efter framför-

varande hjul antas exponeras för ett vattendjup motsvarande 1/4L av

uppskattat vattendjup. De fordonstekniska åtgärderna avser enbart

förändring av rullmotstånd på fast underlag.

Radialdäck har väsentligt lägre rullmotstånd jämfört med de gamla diago-

naldäcken, c 30 % lägre för personbilar i normal landsvägsfart. Utveck-

lingen har nått så långt att det idag finns däck som har c 30 % lägre

rullmotstånd jämfört med konventionella radialdäck, se ref (82-5)2)- För'

bättringarna avser inte bara mindre rullmotstånd utan även större av-

driftsvinkelkoefficient vilket medför lägre färdmotstånd som funktion av

sidkraftl). Uppgifterna i ref (82-5) styrks av ref (82-6) och (80-1).

Ref (83-7) uttrycker stor tveksamhet till att använda lågprofildäck för

lastbilar. Om rullmotståndet för lastbilsdäck kunde reduceras i mot-

svarande grad som personbilsdäck så skulle den relativa bränslebesparing-

en bli väsentligt större än för personbilar. Den större effekten för

lastbilar beror på att rullmotståndet utgör en väsentligt större andel av

det totala motståndet jämfört med personbilar.

Bränslebesparing genom minskat rullmotstånd har fördelen att åtgärden

snabbt kan få fullt genomslag eftersom livslängden för en däckuppsättning

bara är c 1/5 av bilens.

Åtgärdsalternativ för samtliga typfOrdon:

o måttlig reduktion, -15 0/o

o radikal reduktion, -30 %.

Åtgärden hanteras i modellen på sådant sätt att normalt beräknat rull-

motstånd mult. med (100 - reduktion)/100.

 

l) Ca. 25 °/o högre Co. jämfört med "normalt"däck.

2) Lågprofildäck. Dessa är bredare än normala däck. Den större bredden
ger ett ökat motstånd för vatten eller lös snö. Vid införande av däck
med lägre rullmotstånd har däckbredden ökats 20 %.
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Lägre tjänstevikt med bibehållen fordonsstorlek uppnås genom att ersätta

stål med plast, glasfiber och aluminium; Viktreduktion jämfört med

dagens bilkonstruktioner kan också uppnås genom förfinade konstruktions-

metoder° Det senare alternativet är sannolikt det som prioriteras.

Volkswagen har utvecklat en framtidsbil, "Auto 2000" se ref (SB-5).,

Storleksmässigt kan "Auto 2000" jämföras med en bil som idag har

tjänstevikt 1000 kg. Genom förfinade konstruktionsmetoder, och genom

att använda plast och aluminium har tjänstevikten pressats under 800 kg

dvs en reduktion med minst 20 °/o.

Enligt ref (75-1) kan användande av aluminium reducera karossvikten med

28 0/0 och motorvikten med 24 %.

Ref (76»1) uppger att förfinade konstruktionsmetoder och aluminium kan

reducera fordonsvikten c 20 % för bilar av amerikansk typ.

Potentiella viktbesparingar för personbilar och lätta lastbilar redovisas i

ref (81-2). Besparingspotentialen avser enbart materialutbyte under

villkoret atthållfastheten i konstruktionen är oförändrad. Fyra material-

alternativ studeras: höghållfasthetstål, aluminium, "fiberglass reinforced

plastics"; "hybrid reinforced plastics". Den potentiella besparingsmöjlig-

heten uppges ligga i intervallet 11-32 %.

I litteraturreferenserna har inga uppgifter om tunga lastbilar och bussar

funnits. Det finns inget som talar mot att samma metoder som används

för lätta bilar skulle kunna användas för tunga bilar.

För enkelhets skull ges alla fordonstyper samma procentuella viktreduk-

tioner. Följande alternativ undersöks:

o måttlig reduktion, -15 %

o radikal reduktion, -30 %.
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Tunga lastbilar förutsätts uträtta ett ej pâverkbart transportarbete/år.

Ändrad tjänstevikt medför högre maxlast vilket i sin tur medför att

transportarbetet kan utföras med färre fordonskilometerl).

Den lägre tjänstevikten för tunga lastbilar ger en bränslebesparing dels

genom lägre bruttovikt och dels genom ett minskat trafikarbete.

För bussar förutsätts den lägre tjänstevikten resultera i motsvarande

lägre bruttovikt och oförändrat trafikarbete dvs samma förutsättning som

för lätta bilar.

Val av mindre bilar. De flesta bilar med tjänstevikt under 1000 kg är

godkända för 5 personer och alla med större tjänstevikt är godkända för 5.

Medelbeläggningsgraden i personbilar är under 2 resenärer dvs att den

genomsnittliga överkapaciteten är större än utnyttjad kapacitet.

 

l) M1 : maxlast nuläge

M2 = maxlast efter åtgärd

Ll = trafikarbete i nuläge

Lz = trafikarbete efter åtgärd

Lz =(M1/M2)' Ll

Den större lastkapaciteten avseende vikt som följer av lägre tjänstevikt
kan enbart utnyttjas för transporter av gods där vikten begränsar
godsmängd per transport. Utförda beräkningar tar hänsyn till denna
effekt.
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De tre beräkningsalternativen använder fordonsfördelningar enligt tabell

15.

Tabell 15. Fördelning av lätta bilar (i 35 ton) i olika beräkningsalter-

    

nativ.

Fordonstyp Procentuell fördelning

Driv- Typ Vikt Nuläge Måttlig Radikal
medel kg förändring förändring

Bensin Pb < 1000 26.0 47.4 68.9
Bensin Pb 1000-1300 42.9 33.2 23.4
Bensin Pb > 1300 23.4 11.7 0
Bensin Lb : 3500 3.3 3.3 3.3
Diesel Pb+Lb 5_ 3500 4.4 4.4 4.4

100.0 100.0 100;0

  

Åtgärden mindre bilar har enbart studerats för bensindrivna personbilar.

Måttlig förändring motsvarar att halva grupper av fordon flyttas ner en

storleksklass medan radikal förändring motsvaras av att hela grupper

flyttas ner en storleksklass. Någon ny grupp med tjänstevikt mindre än

1000 kg införs ej utan nulägegruppen utökas i olika omfattning beroende på

vilken åtgärd som studeras.

Observera att åtgärden inte innebär att kapaciteten avseende antal resande

minskar utan snarast en komfortsänkning.

Motorer med högre verkningsgrad. Den vid förbränning frigjorda nyttiga

energin i en motor utnyttjas för två typer av arbeten:

o friktionsarbete i motorn

o "nyttigt" arbete utanför motorn.

Friktionsarbetet i en motor medför att bränsle förbrukas även om slut-

effekten är i 0. Något framdrivningsarbete av ett fordon kan inte ske

förrän den vid förbränningen utvecklade effekten är större än friktions-

effekten.
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Bränslebesparing genom motorförändring kan ske genom:

o att öka verkningsgraden i förbränningen,

o att reducera friktionsarbetet

o att öka förbränningseffekten för viss motorvolym och varvtal.

De åtgärder som kan vidtagas för att uppnå högre total verkningsgrad är

bl a följande:

höjd kompression

"intelligent" styrning av gasblandning och tändning

flera ventiler per cylinder

variabla ventiltider

turboaggregat

laddluftkylning

minska lagerytor

mindre effektbehov för hjälpaggregat exempelvis termostatstyrd fläkt

bättre smörjoljor

material som tål högre temperatur varigenom mindre energi förloras

genom kylning.

Den totala verkningsgraden för effektuttag större än visst min.värde

beskrivs i beräkningsmodellen i form av musseldiagram. Det inre frik-

tionsarbetet inklusive arbete för hjälputrustning beskrivs indirekt av

musseldiagram och direkt av modellerför släpeffekt.

De använda musseldiagrammen avser motorer som är i perfekt trim.

Motorer i normal drift avviker alltid mer eller mindre från mussel-

diagrammens perfekta förhållanden. En sparvinst finns därför normalt

genom intrimning av motorer.

Observera att den relativa förändringen av verkningsgrad är relativt ett

nuläge i form av bilar i ett intervall från helt nya till ca 20 år gamla. De

använda musseldiagrammen är representativa för motorer från mitten av

70-talet.
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Ref (79-4) uppger att den traditionella dieseln max. skulle kunna förbätt-

ras 5-8 % relativt de bästa motorerna år 1979° På längre sikt skulle ca

15 % förbättring kunna uppnås.

Enligt ref (84-3) har de effektivaste lastbilsdieslarna idag en total verk-

ningsgrad av c 43 %. Inom några år borde c 45 % kunna uppnås. Den

teoretiska gränsen uppges ligga vid 50 %. Detta har tolkats som att

energieffektiviteten relativt nuläget skulle kunna förbättras ca 21 %.

Ref (81-1.2) uppger att ekonomin för bensinmotorer kan förbättras 10-

l5°/o genom ökad kompression. För lätta dieslar uppges en relativ

förbättring med 8 % vara möjlig. De angivna procentuella förbättringarna

är relativt medelfordon av 1981 års modell.

Ref (83-5) uppger följande relativa besparingar för personbilsmotorer i en

ECE-körcykel:

o bensinmotor, l5 %

o dieselmotor, 20 %.

I båda fallen har vinsterna uppnåtts med helt nya motorer med ex stora

skillnader i Slagvolym. Däremot är prestanda jämförbara. För bensin-

motorn är 1/3 av besparingen en följd av lägre tomgångsvarvtal. Detta har

mindre betydelse för landsvägstrafik, som den här aktuella studien avser.

Ref (80-2.1) uppger följande möjliga effektivitetshöjningar:

0 En termostatstyrd elektrisk fläkt ger ca 5 % bättre ekonomi jämfört
med remdriven ej termostatstyrd.

o Bosch har utvecklat ett system för insprutning och tändning som ger ca
20 % bättre ekonomi jämfört med motsvarande förgasarmotor med
konventionell tändning.

Enligt ref (x-l) uppges styrning av luft/bränsle + tändning + EGRl) kunna

förbättra ekonomin med upp till 28 %, dock utan villkor på emissioner.

Variabla ventiltider uppges för en landsvägskörcykel kunna ge ca 10 %

förbättrad bränsleekonomi.

 

l) EGR: avgasrecirkulering.
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För en lätt dieselmotor uppges optimal styrning av tändning + EGR kunna

ge ca 17 96 förbättring av bränsleekonomin.

Enligt ref (80-3) uppges variabla ventiltider kunna förbättra bränsle-

ekonomin med 18-20 96, dock med viss tvekan för körbarhet. En bespa-

ringspotential av ca. 10 96 borde inte medföra någon ifrågasättande

diskussion.

En jämförelse av bränsledeklarationer motsvarande stadskörning mellan

olika år kan fungera som ett grovt mått på förändring av energieffektivi-

tetet under följande villkor:

0 jämförelse inom samma vikt- och effektklasser.

o samma antal växlar, i detta fall fyra stycken.

En sådan begränsad jämförelse av nya bilar av 1978 års resp. 1984 års

modeller visar en effektivitetshöjning av ca ll 96.

Antag att en kombination av de åtgärder som beskrivits genomförs. Välj

bland de nya motorerna sådana med samma effektkaraktäristik (P > 0)

som motorerna i nuläget. De nya motorerna har sannolikt mindre

Slagvolym vilket bör kunna ge lägre släpeffekt. Följande åtgärdsalterna-

tiv undersöks avseende verkningsgrad 2):

o måttlig förändring, förbrukningen korrigeras med en faktor 0.9.

0 radikal förändring, förbrukningen korrigeras med en faktor 0.8

Åtgärderna utvärderas för samtliga typfordon.

Krav på. mindre avgasemissioner kan vara ett hinder för att genomföra

energibesparande motorförändringar. Detta har inte beaktats i denna

studie.

 

1) Volvo Personvagnar AB uppger att "För givet arbete och' samma
arbetspunkter bör bensinmotorer 'kunna förbättras ca lO % per lO-års-
perioden 1982-1992, vid oförändrade avgasemissionskrav".

2) Korrigeringarna utfördes inte som angivits vilket medförde mindre fel.
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Avstängning av motor då effektuttaget är mindre än eller lika med noll

kilowatt har sannolikt mindre_ betydelse för landsvägstrafik än för tätort-

trafik. Effekten av åtgärden är direkt beroende av vägens linjeföring.

Åtgärden utvärderas för samtliga fordon. Följande beräkningsalternativ

uvärderas:

0 måttlig förändring, 50 % av alla bilar åtgärdas

0 radikal förändring, 100 °/o av alla bilar åtgärdas.

Åtgärderna utvärderas för samtliga typfordon.

Mindre motorer medför relativt nuläget att ett mindre inre friktions-

arbete uträttas om den mindre motorn kan arbeta med samma motorvarv

som i nuläget. Detta skulle kunna medföra en ökad total verkningsgrad

och därmed lägre bränsleförbrukning. Åtgärden utvärderas för samtliga

typfordon med totalvikt mindre än 3.5 ton. Åtgärden innebär att motor

och transmission för närmast mindre typfordon ersätter motor och trans-

mission för nuläge. Personbil med tjänstevikt < 1000 kg åtgärdas därmed

inte.

Transmissionsförlusterna är av två typer:

o kraft relaterade förluster dvs en fast procentuell andel av överförd
effekt

o rotationsförluster.

De kraftrelaterade förlusterna är en linjär funktion genom origo av den

överförda kraften. Den mekaniska verkningsgraden i en personbils växel-

låda varierar mellan 96 och 100 % beroende på växelläge. På direktväxel

100 %. I slutväxeln är den mekaniska verkningsgraden c 96 %.

De rotationsberoende förlusterna följer av kugghjulens rotation i oljan. För

en mindre personbil i en hastighet av c 80 km/h är förlusterna i växellådan

c 200 w och i slutväxeln c 1300 w. Rotationsförlusterna för personbilar

utgör i genomsnitt minst 10 °/o av motorns utvecklade effekt. De angivna

förlusterna avser ett uppvärmt system. Ett ej uppvärmt system medför

väsentligt större förluster.
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Några litteraturreferenser avseende möjligheter att reducera transmissi-

onsförlusterna har inte påträffats. Ett åtgärdsalternativ har valts för

effektuppskattning. Åtgärden får utgöras av att de rotationsberoende

förlusterna reduceras med 25 % dvs de normalt beräknade "plaskförluster-

na" multipliceras med en faktor 0.75. Utvärdering för alla typfordon.

Styrning mot energioptimalt arbetsområde via transmission. Grundprinci-

pen för styrsystemet är att för varje effektbehov välja det motorvarv som

ger lägst specifik förbrukning. Generellt kan man påstå att den specifika

förbrukningen med befintliga växellådor, är långt från den optimala vid

medeleffektuttag. Något förenklat kan man påstå att högsta motor-

verkningsgrad uppnås om varje effektuttag kan göras med största möjliga

motorbelastning vilket är ekvivalent med att sträva efter lägsta motor-

varvtal. Följande alternativ finns avseende transmissionsförändringar:

o flera utväxlingar

o stegad utväxling reglerad av dator

0 kontinuerligt variabel utväxling bl a reglerad av dator.

Det första alternativet ger föraren ökad möjlighet att i varje körsituation

manuellt hitta bästa varvtal. De två senare alternativen avlastar helt

föraren beslut och arbete med växling. Det sista alternativet ger störst

möjlighet att uppnå hög verkningsgrad.

I referens (76-2) påstås att bränsleförbrukning vid konstant hastighet kan

reduceras med 2.5 % genom val av optimalt utväxlingsförhållande. En

mekanisk hydraulstyrd transmission beskrivs. Transmissionen arbetar med

steglöst utväxlingsförhållande.

I ref (81-3) redovisas bränslebesparing med ett stegat och ett steglöst

transmissionssystem. För blandade körförhållanden blir besparingen 20

resp 25 %. Den stegade transmissionen medför att motorn i stort sett

genomgående arbetar med ett motorvarv : motorvarv för minsta specifika

förbrukning. Den kontinuerligt variabla växellådan ger ett arbetsområde

för motorn enligt figur 1.
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Figur 1. Arbetssätt för motor kopplad till växellåda med kontinuerligt
variabel utväxling (81-3).

saab-Scania har utvecklat ett system för datorstödd växling för lastbilar se

rf (84-1). Föraren får förslag om bästa växel på en display och behöver

bara trampa ner kopplingspedalen för att växeln skall gå in. Praktiska

körförsök har påvisat en besparing av 5-6 %.

För att kunna studera åtgärden datorstyrd steglös transmission så har nya

musseldiagram konstruerats. Konstruktionen har tillgått så att en kurva

motsvarande den i figur 1 lagts in i musseldiagrammen för nuläget. För en

serie punkter längs de inlagda kurvorna har specifik förbrukning och effekt

avlästs. De nya musseldiagramen utgörs av en serie effektvärden med

tillhörande specifikförbrukning. Vid beräkning så har initialt de ursprung-

liga musseldiagrammen använts men med den skillnaden att värdena för

specifik förbrukning sedan bytts ut. Åtgärden studeras på följande två

nivåer:

o måttlig förändring, 50 % av bilarna åtgärdas.

o radikal förändring, 100 0/o av bilarna åtgärdas.
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Endast bensindrivna typfordon utrustas i detta beräkningsexempel med

optimala växellådor.

Den totala verkningsgraden i transmissionen med optimal växellåda har

antagits vara samma som i nuläget.

5:e växel. Med en 5:e växel kan motorvarvtalet sänkas och belastningen

höjas. Detta i sin tur medför i praktiken att motorns verkningsgrad för

viss uttagen effekt i stort sett alltid höjs då 5:e växeln utnyttjas.

Åtgärden har testats på personbilar, tre bensindrivna och en diesel-

drivenl). Utväxlingen har generellt valts till O.8:l.

Den kraftrelaterade verkningsgraden i växellådan har valts till 100 °/o på

5:e växeln.

 

i) Det dieseldrivna lätta fordonet representerar egentligen både person-
bilar och lastbilar.
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4. RESULTAT

Bränsleberäkningarna och resultatredovisningen har indelats enligt följan-

dezl)

enskilda åtgärder, måttligt (M) och radikalt (R) genomförande

alla åtgärder i en grupp utom en, radikalt genomförande

samtliga åtgärder i en grupp, måttligt och radikalt genomförande

alla åtgärdsgrupper utom en, radikalt genomförande

samtliga åtgärdsgrupper, måttligt och radikalt genomförande.

Spareffekter redovisas genomgående totalt för landsvägstrafiken resp för

lätta och tunga bilar.2

I målsättningen för projektet ingår både att beräkna effekt av enskilda

åtgärder och att beräkna effekt av en åtgärd eller grupp av åtgärder vid

kombination med annan grupp av åtgärder.

(1)
Pad) = Procentuell effekt av åtgärd nr j i grupp nr i relativt nuläge

1982. Skall redovisas.

(2) _
Pad) = Procentuell effekt av åtgärd nr j i grupp nr i relativt att

övriga åtgärder i grupp nr i har genomförts. Skall redovisas.

1)
På) = Procentuell effekt av samtliga åtgärder i grupp nr i. Skall

redovisas.
(1) ,

P_1 (i,j) = Procentuell effekt av samtliga åtgärder utom nr j i grupp nr 1.

Används för beräkning av P(i,j)(2).

P = Procentuell effekt av samtliga åtgärdsgrupper. Skall redo-
visas.

(1)
P_1(i) = Procentuell effekt av samtliga åtgärdsgrupper utom nr 1.

Används för beräkning av P52).

13 = Total förbrukning för landsvägstrafiken under år 1982.

Om åtgärd nr j 1 grusp nr i är oberoende av övriga åtgärder i grupp nr i

följer att P63) = 130,2]

 

1) I avsnitt 4 används ordet åtgärd i betydelsen förändring. Att betydelsen
förändring eftersträvas beror på att exempelvis övergång till mindre
bilar snarast är en tidskopplad utvecklingsprocess som bättre beskrivs
som förändring.

2) Lätt bil har totalvikt 5 3.5 ton.
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Föreligger i stället ett beroende så behöver inte den procentuella effekten

av en åtgärd bli sam ma om åtgärden genomförs enskilt eller i grupp.

Exempel.

a) Bränsleförbrukning för landsvägstrafiken efter att endast åtgärd nr j i

grupp nr 1 har genomförts:

Bx(1-(P(i( ),9) /100))

b) Bränsleförbrukning för landsvägstrafiken om alla åtgärder utom nr j i

grupp nr i genomförs:
1

B x ( l - (P_1(i,j)/100))

c) Bränsleförbrukning för landsvägstrafiken om alla åtgärder i grupp nr i

genomförs:

(1). . (2;
B x( 1 - (P-1 (1,1) /100) ) x (1 - (P (1,, /100 )

alternativt
(1)

B x( 1 -(P (1)/100»

LÖS Ut P(i,j)(2 ur likheten.

d) Bränsleförbrukning för landsvägstrafiken om samtliga åtgärdsgrupper

utom nr 1 vidtages:
1

Bx(l-(P_1(i)/100))

e) Bränsleförbrukning för landsvägstrafiken om samtliga åtgärdsgrupper

vidtages:

(1) (2)
B x( 1 - (P_1 (1)/100» x( 1:- (P (1)/100))

alternativt

Bx(l-P/100)

2)
Lös ut Påi) ur likheten.
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4.1 Reducerad vägbeskrivning

 

Reducerad vägbeskrivning innebär enbart beräkningar för torrt väglag och

medelrullmotståndskoefficienter map slitlager per typväg. Inbördes jäm-

förelser av enskilda åtgärders effekter görs enbart för reducerad väg-

beskrivning med undantag för väghållningsåtgärder. Resultaten gäller

egentligen enbart för torrt väglag.

4.1.l Enskilda åtgärder samt grupper av åtgärder/förändringar

Väghållningsåtgärder.

 

Beräknade effekter relativt 1982 års förhållanden

som följd av beskrivna åtgärder har sammanställts i tabell l6.

    

Tabell 16. Beräknade spareffekter relativt 1982 års förhållanden som
följd av väghållningsåtgärder.

Fordon: Hela fordonsparken
Vägar: Hela landsvägsnätet.
M: Måttlig förändring
R: Radikal förändring.

ÅTGÄRDER TESTADE ÅTGÄRDER

Radie M R M R
Lutning M R M R
Tvärfall M

EFFEKTER ÅTGÄRDSEFFEKTER

Tot, 1000 m3 9 30 29 41 2 38 74

Tot,% .2 .8 .8 1.1 .1 1.0 2.0

Lättabila°r,°/o .2 .1 .3 .3 .0 .4 Q4

Tunga bilar,% .4 2.0 1.8 2.8 .1 2.2 4.9
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I tabell 17 jämförs effekter per åtgärd relativt 1982 års förhållanden med

effekter under villkoret attövriga väghållningsåtgärder är genomförda.

     

Tabell 17. Spareffekt per åtgärd relativt 1982 års förhållanden och
relativt att övriga åtgärder vidtagna.

Fordon: Hela fordonsparken
Vägar: Hela landsvägsnätet

Åtgärder Totalt Bilar S 3.5 ton Bilar > 3.5 ton

1982 års Övriga 1982 års Övriga 1982 års Övriga
förhåll. åtgärder förhåll. åtgärder förhåll. åtgärder

vidtagna vidtagna vidtagna

Radie 0.8 0.9 .1 .i 2.0 2.2

Lutning 1.1 1.2 .3 .3 2.8 3.0

 

En parallell radikal förändring av radier och lutningar skulle kunna reduce-

ra förbrukningen med 2.0 %. En måttlig förändring ger halva den radikala

förändringens effekt. Åtgärderna har väsentligt större relativ effekt för

tunga bilar än för lätta.

En radikal ökning av horisontalradiens storlek skulle kunna reducera

förbrukningen med 0.8 %. En måttlig förändring ger 1/4 av den radikala

förändringens effekt. Effekten kopplad till ökad radie skulle förstärkas av

mindre lutningar. Åtgärden har liten betydelse för gruppen av lätta bilar.

För tunga bilar förstärks radieeffekten om lutningen görs mindre.

En radikal minskning av lutning skulle kunna ge en besparing av 1.1 %. En

. måttlig förändring ger 0.8 0/0.

Effekt av ändrad lutning är beroende av horisontalradiernas storlek. Större

radier ger större effekt av ändrade lutningar. Den relativa effekten för

tunga bilar är nästan 10 ggr så stor som för lätta bilar. För tunga bilar

förstärks lutningseffekten om radierna görs större.
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Hastighetsgänser. Beräkningar har utförts för följande fall:

 

o 70-vägar med hastighetsgränserna 50, 60, 70 och 80 km/h.

o 90-vägar exkl motorväg med hastighetsgränserna 60, 70, 80, 90 och
100 km/h.

o 90-väg och motorväg med hastighetsgränserna 60, 70, 80, 90 och 100

km/h.

o 110-vägar exkl motorväg med hastighetsgränserna 60, 70, 80, 90, 100,
110 och 120 km/h.

o 110-väg och motorväg med hastighetsgränserna 60, 70, 80, 90, 100, 110

och 120 km/h.

I figurerna 2, 3 och 4 visas den relativa förändringen som följd av ändrad

hastighetsgräns för lätta bilar, tunga bilar och för totala trafiken. Observe-

ra att x-axeln avser hastighetsgränsoch inte hastighet.

I det studerade hastighetsgränsintervallet är det generellt lönsamt för den

totala trafiken att alltid välja lägsta möjliga hastighetsgräns. För enskilda

fordonsgrupper, i detta fall gruppen av tunga bilar, kan det förekomma att

ytterligare sänkning av hastighetsgräns medför ökad eller oförändrad

totalförbrukning.

I tabell 18 redovisas beräknade effekter för måttlig resp radikal sänkning

av hastighetsgränser.

Det radikala åtgärdsalternativet mer än fördubblar effekten bl a beroende

på att mera trafikarbete berörs i det radikala alternativet.

Åtgärden har störst betydelse för de lätta bilarna.
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Figur 2. Relativ förändring av bränsleförbrukning som funktion av

ändrad hastighetsgräns på olika vägar.

Index lOO motsvarar nuläge.
Fordon: Gruppen av lätta bilar.
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Figur 3. Relativ förändring av bränsleförbruking som funktion av

nuläge.
Fordon: Gruppen av tunga bilar.
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Tabell 18.

Fordon: Hela fordonsparken
1982 års förhållanden.
M: Måttlig förändring; R: Radikal förändring.

Relativ förändring av bränsleförbrukning som funktion av

Beräknade spareffekter för landsvägstrafikens bränsleför-
brukning som följd av ändrade hastighetsgränser.

    

ÅTGÄRDER TESTADE ÅTGÄRDER

Hastighetsgräns M R

EFFEKTER ÅTGÄRDSEFFEKTER

Tot., 1000 m3 50 127

Tot., 0/0 1.4 3.5

Lätta bilar, % 1.7 4.1

Tunga bilar, % 0.8 2.4
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Transportplanering. Höjd lastfaktor medför högre bruttovikt och högre

 

förbrukning per sträckenhet. Höjd lastfaktor medför* också att samma

transportarbete kan utföras med färre fordonskilometer och får därmed

en sänkande effekt på totalförbrukning. I tabell 19 redovisas beräknade

effekter som följd av måttligt och radikalt höjd lastfaktor.

Tabell 19. Beräknad spareffekt för landsvägstrafiken som följd av höjd
lastfaktor/förbättrad transportplanering.
Fordon: Hela fordonsparken *)
1982 års förhållanden.
M: Måttlig förändring; R: Radikal förändring.

    

ÅTGÄRDER TESTADE ÅTGÄRDER

Hastighetsgräns M R

EFFEKTER ÅTGÄRDSEFFEKTER

Tot., 1000 m3 51 101 >
Tot., % 1.4 2.8

Lätta bilar, 0/0 0.3 .4

Tunga, bilar, 0/0 3.2 7.1

 

*) Åtgärden har endast utvärderats för lastbilar. Den totala spar-
procenten är relativt landsvägstrafikens totala förbrukning.

Inom gruppen av lastbilar, dvs de enda bilar som påverkas av åtgärden, blir

effekten av det radikala alternativet ca 7.8 % reduktion av förbrukning-

enl).

 

l) Lastbilar finns både i gruppen lätta resp tunga bilar.
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Beteende. I tabell 20, 21 och 22 redovisas beräknade effekter Som följd

av beteendeåtgärder. Tabell 20 avser enskilda åtgärder, tabell 21 avser

kombinationer och tabell 22 avser effekt av en åtgärd i ett läge där övriga

åtgärder genomförts° En parallell radikal förändring av retardation,

frikoppling och följa hastighetsgränser skulle kunna ge en besparing av

4.8 %. En måttlig förändring av beteende ger 2/3 av den radikala föränd=

ringseffekten. Den relativa effekten för tunga bilar är 8.3 % och ca 3 ggr

så stor som för lätta bilar.

En radikal förändring av retardationsnivå skulle kunna ge en total

besparing av ca 0.6 %. En måttlig förändring skulle ge halva effekten.

Effekten av lägre retardationsnivå minskar till ca 1/3 om övriga beteen-

deåtgärder genomförs parallellt.

Åtgärden har ca 3 ggr så stor inverkan på gruppen tunga bilar jämfört med

lätta. Effekten för tunga bilar är ca 1.0 %. För lätta bilar försvinner

retardationseffekten helt om övriga beteendeåtgärder vidtagits.

Om alla bilar frikopplades då effektuttaget var i 0 så skulle förbrukningen

kunna reduceras med 1.3 °/o. En måttlig förändring ger halva besparingen.

Åtgärden har ungefär samma effekt ihop med övriga beteendeåtgärder

som genomförd enskild. Frikoppling har något större betydelse för tunga

bilar än för lätta. För tunga bilar har åtgärden beräknats kunna reducera

förbrukningen 1.7 %.

Om alla bilar skulle följa befintliga hastighetsgränser så skulle förbruk-

ningen kunna minskamed ca 3.4 °/o. En måttlig förändring ger drygt halva

effekten. Åtgärden har något mindre betydelse ihop med övriga beteen-

deåtgärder jämfört med genomförd enskild. Effekten för de tunga bilarna

är 6.2 % och för de lätta 1.9 %. Att följa befintliga hastighetsgränser ger

ungefär samma besparing som en radikal sänkning av hastighetsgränserna.

 

l) Erhållna effekter i föreliggandew studie av VTI är väsentligt mindre än
tidigare utförda speciella beteendestudier, se ref (78-2) och (81-6). En
förklaring till skillnaden är olika förutsättningar.
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Åtgärden optimalt varvtal ger störst effekt bland beteendeåtgärderna

men är inte en följd av lägre specifik förbrukning som förutsattes. Den

lägsta specifika förbrukningen uppnås i praktiken vid hög hastighet och

inte vid vad som här kallats för Optimalt varvtal. Åtgärden betraktas

därför i denna undersökning som ointressant och grupperas därför inte

med övriga åtgärder.

      

Tot. , %

Lätta bilar, 0/0

Tunga bilar, %

Tabell 20. Beräknade spareffekter för landsvägstrafiken som följd av
enskilda beteendeåtgärder.
Fordon: Hela fordonsparken
1982 års förhållanden.
M: Måttlig förändring; R: Radikal förändring.

ÅTGÄRD TESTADE ÅTGÄRDER

Retard. nivå M R

Frikoppling M R

Följa hast.gräns M R

"Optimalt" varvtal R

EFFEKT ÅTGÄRDSEFFEKT

Tot., 1000 m3 11 20 24 48 72 124 182

.3 .6 .7 1.3 2.0 3.4 5.0

.2 .3 .5 1.1 1.6 1.9 7.9

.5 1.0 .8 1.7 2.6 6.2 -
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Tabell 21 Beräknade spareffekter för landsvägstrafiken som följd av
kombinatiner av beteendeåtgärder.
Fordon: Hela fordonsparken.
1982 års förhållanden.
M: Måttlig förändring; R: Radikal förändring.

ÅTGÄRD TESTADE ÅTGÄRDER

Retard. nivå M R R R

Frikoppling M R R R

Följa hast.gräns M R R R

"Optimalt" varvtal

EFFEKT ÅTGÄRDSEFFEKT

 

Tot., 1000 m3
Tot., 96

Lätta bilar, 96

Tunga bilar, 96

107 173 167 131 64

3.0 4.8 4.6 3.6 1.8

2.2 2.8 2.8 _1.9 1.0

4.2 8.3 7.7 6.6 3.1

 

*) Ej utvärderad i kombination med övriga åtgärder.

     

Tabell 22. Spareffekt per åtgärd relativt 1982 års förhållanden och
relativt att övriga åtgärder är vidtagna.
Fordon: Hela fordonsparken
Vägar: Hela landsvägsnätet.

Åtgärder Totalt Bilar 5 3.5 ton Bilar > 3.5 ton

1982 års Övriga 1982 års Övriga 1982 års Övriga
förhåll- åtgärder förhåll. åtgärder förhåll. åtgärder

vidtagna vidtagna vidtagna

Retardations- .6 .2 ' .3 0.0 1.0 .7
nivå

Frikoppling 1.3 1.7 1.1 .9 1.7 1.8

Följa hast.gr. 3.4 3.1 1.9 1.8 6.2 5.4
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Fordonsparken. I tabell 23, 24 och 25 redovisas beräknade effekter av

 

förändringar av fordonsparken. Effekter uttryckt i procent och i volym

redovisas i tabell 23 och 24. I tabell 25 jämförs effekter per åtgärd,

radikalt genomförda åtgärder, relativt 1982 års förhållanden med effekter

relativt att övriga fordonstekniska åtgärder är genomförda.

Om samtliga åtgärder, exkl. 5:e växel och transmissionsförluster, genom-

förs parallellt skulle den totala besparingen kunna bli ca 51.3 %.

En radikal minskning av luftmotståndskoefficienter skulle kunna ge en

besparing av ca 8.3 %. En måttlig förändring ger ca halva effekten.

Effekten av sänkt luftmotstånd i ett läge där övriga fordonstekniska

åtgärder är genomförda blir väsentligt störreän för isolerad åtgärdl).

Förändrat luftmotstånd har väsentligt större betydelse för lätta bilar än

för tunga. Besparingen för lätta skulle bli 11.5 % och för tunga 2.6 %.

I ett läge där övriga fordonstekniska åtgärder har genomförts är det

speciellt för lätta bilar som effekten av sänkt luftmotstånd ökar jämfört

med nuläget.

En radikal minskning av rullmotståndskoefficient skulle kunna ge en

besparing av ca 5.5 %. En måttlig förändring ger halva besparingen.

Enligt tabell 25 ökar rullmotståndseffekten i ett läge där övriga fordons-

tekniska åtgärder har genomförts.

 

l) Möjlig förklaring: I nuläget medför sänkt luftmotstånd högre specifik-
förbrukning. Om optimal växellåda är införd kommer spec. förbrukning
endast att förändras marginellt.
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En radikal rullmotståndsförändring ger en besparing av ca 4.6 % för lätta

bilar och 7.0 % för tunga.

Om tjänstevikt skulle minskas radikalt så skulle en besparing av ca 10.5 %

kunna uppnås. En måttlig förändring reducerar besparingen till ca 5.9 °/o.

I ett läge där övriga fordonstekniska åtgärder har genomförts ökar den

relativa effekten av sänkt tjänstevikt.

Störst betydelse har reducerad tjänstevikt för de tunga bilarna. För tunga

bilar skulle en besparing av ca 17.4 % kunna uppnås och för lätta ca 6.7 %.

Obs att för tunga bilar är detta den näst effektivaste åtgärden.

En radikal förändring i form av övergång till mindre bilar skulle kunna ge

en besparing av ca 5.7 %. En måttlig förändring ger halva effekten. Om

åtgärden genomförs parallellt med övriga fordonstekniska åtgärder redu-

ceras besparingseffekten relativt det nya läget till ca 3.8 %. Åtgärden

avser enbart lätta bilar och för denna grupp blir besparingen ca 8.9 0/0.

Högre motorverkningsgrad är den mest betydelsefulla åtgärden. En

radikal förändring skulle kunna ge en besparing av ca 20 %. En måttlig

förändring halverar effekten. Om åtgärden genomförs parallellt med

övriga fordonstekniska åtgärder blir åtgärdseffekten relativt det nya läget

densamma som för nuläget. Den relativa effekten blir samma för lätta

och tunga bilar.

Avstängning av motor då effektbehovet är i 0 skulle kunna ge en

besparing av ca 2.3 %. Om åtgärden genomförs parallellt med övriga

fordonstekniska åtgärder så ökar effekten relativt det nya läget. Den

relativa effekten är störst för lätta bilar, ca 3.2 %. Effekten för tunga

bilar är ca 0.6 °/o.

Mindre motorer skulle kunna ge en besparing av ca3.2 %. Om åtgärder

genomförs i ett läge där övriga fordonstekniska åtgärder är genomförda så

minskar den relativa effekten till 1.8 %.

Inom gruppen av lätta bilar blir besparingen ca 5.0 %.
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Optimala växellådor skulle kunna ge en total besparing av ca 7.9 %.

Åtgärden ger ungefär samma volymeffekt om den genomförs isolerat som

om den genomförs parallellt med övriga fordonstekniska åtgärder. Detta

är anmärkningsvärt eftersom det innebär att den relativa effekten i det

närmaste blir dubbelt så stor i ett läge där övriga åtgärder vidtagits

jämfört med den isolerade åtgärden i nuläget.

Inom gruppen av lätta bilar skulle en besparing av ca 12.3 % kunna uppnås;

För de lätta bilarna är denna åtgärd den näst effektivaste. Om övriga

åtgärder vidtagna skulle detta t o m blir den effektivaste åtgärden.

Minskade transmissionsförluster skulle kunna ge en besparing av ca0.8 %.

Besparingen för lätta bilar skulle bli ca 1.0 % och för tunga ca 0.4 %.

En 5:e växel skulle kunna ge en total besparing av ca 4.8 %. Inom gruppen

av lätta bilar skulle besparingen kunna bli ca 7.4 %. Orsaken till att

denna åtgärd inte grupperas med övriga åtgärder är att detta är ett

alternativ till optimal växellåda.

Tabell 23. Beräknade spareffekter relativt 1982 års förhållanden som
funktion av enskilda fordonstekniska åtgärder.
Fordon: Hela fordonsparken.
Vägar: Hela landsvägsnätet.
M: Måttlig förändring; R: Radikal förändring.

 

ÅTGÄRD TESTADE ÅTGÄRDER

 

Luftmotst .

Rullmotst .

Tjänstevikt
Mindre bil

Motorverkngr .
Avst . P<_O

Mindre rnotor

Opt . växel-

Låda

 

Transmiss.förl.
5:e växel

  

EFFEKT ÅTGÄRDSEFFEKT

 

Tot., 1000 m3 147
Tot., 96
Lätta bilar, 96
Tunga bilar, 96

4.1
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Tabell 24. Beräknade spareffekter relativt 1982 års förhållanden som
funktion av kombinationer av fordonstekniska åtgärder.
Fordon: Hela fordonsparkem
Vägar: Hela landsvägsnätet.
M: Måttlig förändring; R: Radikal förändring

ÅTGÄRD TESTADE ÅTGÄRDER

Luftmotst. M R R R R R R R R

Ruumotst. M R R :R R R R R R

Tjänstevikt M R R R R R R R R
Mindre bil M R R R R R R R R

Motorverkn.gr. M R R R R R R R R

Avst. P_<_O M R R R R R R R R

Mindre motor M R R R R R R R R

Opt. växellåda M R R R R R R R R

Transmisso förl.,

5:e växel

EFFEKT ÅTGÄRDSEFFEKT

Tot., 1000 m3 1019 1857 1578 1724 1581 1789 1424 1791 1825 1594
Tot., 96 28.1 51.3 43.6 47.6 43.7 49.4 39.3 49.5 50.4 44.0
Lätta bilar,% 31.1 57.2 46.2 54.0 52.5 54.2 46.7 54.5 55.7 45.8
Tunga bilar,% 22.9 40.9 39.0 36.1 28.1 40.9 26.2 40.5 40.9 40.9

Tabell 25. Spareffekt per radikalt genomförd åtgärd relativt 1982 års
förhållanden och relativt att övriga åtgärder är vidtagna.

Fordon: Hela fordonsparken
Vägar: Hela landsvägsnätet.

Åtgärder Totalt Bilar _<. 3.5 ton Bilar > 3.5 ton

1982 års Övriga 1982 års Övriga 1982 års Övriga
förhållan- åtgärder förhållan- åtgärder förhållan- åtgärder
den vidtagna den vidtagna den vidtagna

Luftmotstånd 8.3 13.7 11.5 20.4 2.6 3.1

Rullmotstånd 5.5 7.1 4.6 7.0 7.0 7.5

Tjänstevikt 10.5 13.5 6.7 9.9 17.4 »117.8

Mindre bil 5.7 3.8 8.9 6.6 - -
Motorverkn.gr. 19.5 19.5 19.3 19.3 19.9 19.9

Avst. P _<_ 0 2.3 3.6 3.2 5.9 .6 .7

Mindre motor 3.2 1.8 5.0 3.4 - -

Opt. växellåda 7.9 13.0 12.3 21.0 - -
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4.1.2 Enskilda grupper och kombinationer av grupper

 

I tabell 26 redovisas bränslebesparing för landsvägstrafiken om alla åt-

gärdsgrupper genomförs parallellt resp om alla grupper utom en genom-

förs. Spareffekt per åtgärdsgrupp relativt att övriga åtgärdsgrupper är

genomförda redovisas i tabell 27.

Om samtliga åtgärdsgrupper genomförs radikalt och parallellt skulle

bränsleförbrukningen för landsvägstrafiken kunna reduceras med ca

56.7 %. En måttlig förändring skulle ge drygt halva effekten.

För lätta bilar skulle en besparing av ca59.6 % och för tunga av ca 51.6 %

kunna uppnås.

Väghållningsåtgärder är den grupp som har minst betydelse. Detta gäller

både för enskilda grupper och ihop med övriga åtgärdsgrupper. Besparing-

en skulle i det första fallet bli ca 2.0 % och i det andra 1.6 %. För gruppen

av lätta *bilar ökar förbrukningen som följd av väghållningsåtgärder om

övriga åtgärder har genomförts.

Hastighetsbegränsning har något större betydelse ihop med övriga grupper

jämfört med den isolerade åtgärdens betydelse. Besparingen för den

isolerade åtgärden har beräknats till ca 3.5 % och för det andra fallet till

ca 4.4 %. Ihop med övriga åtgärder uppnås nästan hela den totala

besparingen genom de lätta bilarna.

Transportplanering ger som isolerad åtgärd ca 2.8 % i besparing och i

grupp ca 2.5 0/0.

Beteendeåtgärder ger som isolerad grupp en besparing av ca 4.8 % och i

grupp ca 3.6 %. För lätta bilar medför genomförande av övriga åtgärder

att beteendeeffekten ökar något från 2.8 till 2.9 % medan effekten för

tunga bilar minskar från 8.3 % till 5.1 %.

Fordonstekniska åtgärder ger både som isolerad åtgärngrupp och ihop

med övriga grupper den överlägset största besparingen. Som isolerad
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grupp relativt nuläget skulle en besparing av ca 51.3 % kunna uppnås. Om

fordonstekniska åtgärder adderas till övriga åtgärder skulle besparingen

bli ca 50.2 %. Effekten av att genomföra de fordonstekniska åtgärderna

efter att övriga åtgärdsgrupper vidtagits minskar något både för lätta och

för tunga bilar.

     

Tabell 26. Beräknade spareffekter för landsvägstrafiken som funktion av
kombinationer av åtgärdsgrupper.
Fordon: Hela fordonsparken
1982 års förhållanden.
M: Måttlig förändring; R: Radikal förändring.

ÅTGÄRD TESTADE ÅTGÄRDER

Väghållning M R R R R R

Hastighetsbegränsning M R R R R R

Transportplanering M R R R R R

Beteende M R R R R R

Fordonsparken M R R R R

EFFEKT ÅTGÄRDSEFFEKT

 

Tot., 1000 m3
Tot. , %

Lätta bilar, %

Tunga bilar, %

1119 2052 2028 1981 2012 1994 473

30.9 56.7 56.0 54.7 55.6 55.1 13.1

32.3 59.6 60.0 56.7 59.4 58.4 10.1

28.4 51.6 48.8 51.3 48.7 49.0 18.2

    

Tabell 27. Spareffekt per radikalt genomförd åtgärdsgrupp relativt 1982
års förhållanden och relativt att övriga åtgärder är vidtagna.
Fordon: Hela fordonsparken
Vägar: Hela landsvägsnätet.

Åtgärds- Totalt Bilar 5 3.5 ton Bilar > 3.5 ton

STUPP .. _ .. , .. _
1982 års Ovriga 1982 års Ovriga 1982 års Ovriga
förhåll. åtgärder förhåll. åtgärder förhåll. åtgärder

vidtagna vidtagna vidtagna

Väghållning 2.0 1.6 .4 -1.0 4.9 505

Hastighetsgr- 3.5 4.4 4.1 6.7 2.4 .6

Transp.p1an. 2.8 2.5 .4 .5 7.1 5.7

Beteende 4.8 3.6 2.8 2.9 8.3 5.1

Fordonstean 51.3 50.2 _57.2 55.1 l10.9 40.8
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4.2 Komplett beskrivning av vägmiljö

Beräkningar har utförts för alla förekommande kombinationer av linje-

föring, slitlager och väglag.

Effekt av enskilda åtgärder redovisas enbart avseende väghållningsåtgär-

der. I övrigt redovisas enbart hela grupper av åtgärder.

Genomgående avser beräkningarna en radikal förändring av förhållanden.

4.2.1 Väghållningsåtgärder

 

Effekt av väghållningsåtgärder redovisas i tabell 28.

Större horisontalradier skulle kunna ge en total reduktion med 0.8 %. Den

relativa förändringen för tunga bilar är nästan 10 ggr större än för lätta

bilar.

Mindre lutningar skulle kunna ge en total reduktion med 1.1 %. Även

denna åtgärd ger väsentligt större relativ reduktion för de tunga bilarna,

ca 9 ggr större, jämfört med de lätta.
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Tabell 28. Beräknade spareffekter relativt 1982 års förhållanden som
följd av väghållningsåtgärder.
Fordon: Hela fordonsparken.
Vägar: Hela landsvägsnätet inkl differentiering på slitlager
och väglag.
R: Radikal förändring.

     

ÅTGÄRD TESTADE ÅTGÄRDER

Radie R R

Lutning R R

Slitlager R R
Vinterväghålln. R R

EFFEKTER ÅTGÄRDSEFFEKTER

Tot., 1.000 m3 29 40 12 _1.0 82

Tot., 0/0 .8 1.1 .3 - .0 2.3

Lätta bilar, % .2 .3 .4 .0 .9

Tunga bilar, % 1.9 2.6 .l .0 4.7

 

En större andel slitlager med lägre rullmotstând skulle kunna ge en total

reduktion med 0.3 %. Den relativa förändringen blir i detta fall ca 4 ggr

större för de lätta bilarna jämfört med de tunga. Detta förklaras bl a av

föUande:

0 den relativa effekten av övergång till dränerande asfaltbetong är ca
dubbelt så stor för lätta bilar som för tunga

o övergång från grus till beläggning medför en hastighetshöjning i model-
len. Vid hastighetsgräns 30 km/h medför en hastighetshöjning för lätta
bilar lägre bränsleförbrukning och för tunga bilar höjd bränsleförbruk-
ning. '

En ökad insats av vinterväghållningsåtgärder skulle medföra en oförändrad

total bränsleförbrukning. Detta förklaras av en relativt sett stor hastig-

hetsskillnad mellan 15- och snöväglag å ena sidan och torr väg å den andra.

Ökade insatser av snöröjning skulle ge bränslebesparing på vägar med

hastighetsgräns mindre än eller lika med 70 km/h liksom på vägar med

90 km/h och bredd mindre än eller lika med 9 m. Röjning av packad snö/is
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skulle kunna ge besparingar på vägar med hastighetsgräns mindre än eller

lika med 70 km/hoch med bredd mindre än eller lika med 6 m.

Om samtliga väghållningsåtgärder genomförs parallellt skulle den totala

reduktionen kunna bli 2.3 %. Den relativa förändringen för tunga bilar

skulle bli ca 5 ggr större än för lätta bilar.

4.2.2 Grupper av åtgärder

Beräknade reduktioner per åtgärdsgrupp och för samtliga åtgärdsgrupper

parallellt redovisas i tabell 29.

Gruppen av väghållningsåtgärder ger totalt en reduktion med 2.3 %.

Sänkta hastighetsgränser skulle kunna ge en total reduktion med 3.7 %. Den

relativa effekten för lätta bilar är nästan dubbelt så stor som för tunga

bilar. Effekten beräknad med komplett vägbeskrivning är något större än

för den förenklade vägbeskrivningen.

Tabell 29. Beräknade spareffekter relativt l982 års förhållanden som
följd av åtgärdsgrupper.
Fordon: Hela fordonsparken
Vägar: Hela landsvägsnätet inkl differentiering på slitlager och
väglag.
R: Radikal förändring.

 

ÅTGÄRD TESTADE ÅTGÄRDER

    

Väghållning R R

Hastighetsbegränsning R R

Transportplanering R R

Beteende . R R

Fordonsparken ' R R

EFFEKT \ ÅTGÄRDSEFFEKT

Tot., 1000 m3 82 134 100 165 1853 2066

Tot., % 2.3 3.7 2.7 4.5 50.9 56.7

Lätta bilar, % .9 4.3 0.3 2.7 56.5 59.4

Tunga bilar, 0/0 4.7 2.4 7.0 7.9 40.9 52.1

 

VTI MEDDELANDE 455



64+

Förbättrad transportplanering skulle kunna ge en total reduktion med

2.7 %. För de lätta bilar som berörs av åtgärden blir den relativa

reduktionen 7.7 %.

Ett ändrat beteende skulle kunna ge en total besparing med 4.5 %. Den

relativa effekten för tunga bilar är mer än dubbelt så stor som för lätta

bilar.

Förändring av fordonsparken skulle kunna ge en total besparing med 50.9

%. Effekten för lätta bilar är väsentligt större än för tunga bilar, vilket

bl a beror på att väsentligt fler förändringar har utvärderats för de lätta

bilarna.

Den totala spareffekten, för en kombination av samtliga ätgärdsgrupper,

har beräknats till 56.7 %. Effekten blir densamma för den förenklade och

den kompletta vägbeskrivningen. För gruppen av lätta bilar skulle

effekten bli 59.4 % och för de tunga bilarna 52.1 °/o.
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