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FÖRORD

Föreliggande studie har utförts som ett renodlat VTI-projekt och

har finansierats med egna FoU-medel. Väsentliga bidrag till pro-

jektets genomförande har lämnats av:

0 Ola Junghard, VTI, statistisk rådgivning

0 Bo Karlsson, VTI, i form av körning av statistikprogram

o Irena Koronna-Wilhelmsson, VTI, i form av datainmatning och
körning av statistikprogram

o Konsumentverket genom att ställa datamaterial till förfogande.
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Personbilars bränsleförbrukning.
Utveckling under 80-talet inklusive
betydelse av katalysator m.m.

av Ulf Hammarström

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Samband mellan bränsleförbrukning och fordonsbeskrivande vari-

abler har uppskattats ur ett datamaterial som beskriver utbudet

av nya bensindrivna personbilar. De fordonsbeskrivande variabler-

na omfattar: tjänstevikt; fordonsprestanda; typ av växellåda;

förekomst av katalysator och tidsfaktorn.

En för bränsleekonomin negativ utveckling avseendetjänstevikt

och fordonsprestanda för sålda bilar har resulterat i att den

genomsnittliga bränsleförbrukningen för s k blandad körning ej

reducerats på ett sätt som annars vore möjligt. Detta innebär i

sin tur att man även tappat motsvarande procentuella reduktion av

COZ-utsläpp från vägtrafiken.

Det utnyttjade datamaterialet omfattar knappt 1 000 nya bilmodel-

ler och utgör i princip samtliga nya bensindrivna bilmodeller per

år på den svenska marknaden åren 1980, 1984 och 1988.
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The fuel consumption of passenger cars.
Developments during the 808, including
the significance of catalytic control
of emissions etc.

by Ulf Hammarström
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
3-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

The relation between fuel consumption and certain vehicle para-

meters has been estimated from data relating to the range of new

passenger cars on the market. The parameters comprise service

weight, vehicle performance, type of gearbox, provision of cata-

lytic emissions control and the time factor.

A negative trend in fuel economy in relation to service weight

and vehicle performance of sold cars has resulted in the mean

fuel consumption in mixed driving not being reduced in a way that

would otherwise have been possible. This means in turn that the

corresponding percentage reduction in CO2 emissions from road

traffic has also been lost.

The data used relate to just under 1,000 new car models and cover

in principle almost all the new car models introduced on the

Swedish market during the years 1980, 1984 and 1988.
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Personbilars bränsleförbrukning.
Utveckling under 80-talet inklusive
betydelse av katalysator m.m.

av Ulf Hammarström

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bränsleförbrukning inom utbudet av nya personbilsmodeller, för

vad Konsumentverket benämner som blandad körning, varierar med

olika fordonsbeskrivande variabler. Förändring av olika fordons-

variabler, inklusive variation av årsmodell, har uppskattats med-

föra följande förändringar av bränsleförbrukning:

o en 10 %-ig reduktion av medeltjänstevikt, 1988 års bilmodel-
ler, skulle medföra en bränslereduktion av 6.6 %

0 med automatisk växellåda ökar förbrukningen 5.9 % jämfört med
en 4-växlad manuell växellåda

0 med 5-växlad manuell växellåda reduceras förbrukningen 4.5 %
jämfört med 4-växlad manuell växellåda

0 med katalysator, ingen statistiskt säkerställd effekt. Tenden-
sen inom det analyserade materialet är att förekomst av kata-
lysator medför en mindre bränslereduktion.

o en 10 %-ig prestandareduktion (effekt/massa), 1988 års bil-

modeller, skulle medföra en bränslereduktion av 3.5 %

0 för samma fordonsvikt, samma fordonsprestanda och samma växel-
låda har förbrukningen i genomsnitt för 1984 års modeller re-
ducerats med 9.6 % och för 1988 års modeller reducerats med
12.6 % jämfört med 1980 års modeller. Denna typ av förändring
benämns i det följande som förändring av energieffektivitet.

De uppskattade bränslevariationerna har som underlag ett material

från Konsumentverket omfattande 918 personbilsmodeller fördelade

på årsmodellerna 1980, 1984 och 1988. Materialet har begränsats

till bensindrivna bilar.

Betydelsen av de ovan angivna variablerna för bränsleförbrukning

enligt en landsvägs- och en tätortskörcykel samt blandad körning

har av VTI uppskattats med hjälp av statistisk analys.
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Blandad körning motsvarar en sammanviktning av data för en lands-

vägs- respektive en tätortskörcykel. Mätdata för landsvägskör-

cykeln viktas med 0.45 och data för tätortskörcykeln med 0.55.

Transportrådet (TPR) uppger för 1986 att Ca 70 % av personbilars

trafikarbete utfördes på landsväg d v 3 en avsevärd skillnad mot

den fördelning som används för att bilda blandad körning. Om

TPR's fördelning av trafikarbete används, i stället för Konsu-

mentverkets, för att bilda blandad körning erhålles något annor-

lunda förändringar av bränsleförbrukning än som redovisats. I och

med att körcyklernas representativitet för svenska förhållanden

ej är känd behöver en mera realistisk sammanviktning ej nödvän-

digtvis medföra en totalt sett mera realistisk körcykel.

Det borde i de flesta fall vara väl så intressant att ha tillgång

till bränslesamband för sålda bilar som för utbudet av bilmodel-

ler. Att utan vidare även tillämpa de uppskattade sambanden för

gruppen av sålda bilar är ej formellt riktigt. Det faktiska ut-

fallet avseende bränsleförbrukning för sålda bilar av årsmodel-

lerna 1980 och 1988 har jämförts med beräknade värden enligt de

framtagna sambanden. Skillnaderna måste betraktas som.små. Sam-

bandens känslighet för alternativa urval haräven testats. Testet

har inte påvisat någon oacceptabel känslighet. Det borde därmed

kunna betraktas som rimligt att även använda de uppskattade sam-

banden för gruppen av sålda bilar.

Den deklarerade bränsleförbrukningen för s k blandad körning har

i genomsnitt för sålda bensindrivna bilar reducerats med 9.9 %

från årsmodell 1980 och till årsmodell 1988 enligt uppgifter från

TPR. Denna reduktion avspeglar även förändringar av försålda bi-

lar avseende bl a tjänstevikt och fordonsprestanda. Följande för-

ändringar har skett mellan 1980 års och 1988 års modeller av ben-

sindrivna bilar:

0 tjänstevikt, +3.8 %

o prestanda (kW/100 kg), +12.6 %

o växellåda, övergång från 4-växlad till 5-växlad manuell växel-
låda.
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Utan dessa förändringar av tjänstevikt och prestanda har uppskat-

tats att förbrukningen i genomsnitt för sålda bensinbilar av 1988

års modeller skulle ha varit 6.3 % lägre än det faktiska utfal-

let. Om istället förhållandena på väg betraktas kan man befara

att betydelsen av speciellt förändrad fordonsprestanda för bräns-

leförbrukning är större än för data kopplade till körcykler. Ob-

servera att körförloppet för körcykler är oberoende av fordons-

prestanda medan körförloppet under verkliga förhållanden på väg

är beroende av fordonsprestanda. För bilar i verklig trafik skul-

le man därmed kunna förväntaen större skillnad än 6.3 % mellan

faktiskt utfall och en situation där tjänstevikt och prestanda

skulle ha varit oförändrade jämfört med årsmodell 1980.

Med ett klart uttalat mål för samhället om energihushållning

skulle en minst lika rimlig utveckling som oförändrad tjänstevikt

och prestanda kunnat ha varit reducerad vikt och prestanda d v 8

förbrukningen skulle kunnat ha reducerats med mer än 6.3 % jäm-

fört med det faktiska utfallet.

Bränsleförbrukningen för samtliga försålda nya personbilar, d v 3

både bensin- och dieseldrivna, har enligt Transportrådet (TPR)

reducerats med 8.9 % från 1980 till 1988 års modeller. Att ut-

vecklingen för hela gruppen av bensin- och dieselbilar varit vä-

sentligt sämre än för gruppen av bensinbilar beror på att andelen

dieselbilar minskat från 7.3 % för 1980 och till 0.9 % för 1988.

Om andelen dieselfordon skulle ha varit oförändrad från 1980 till

1988 skulle bränslereduktionen för gruppen av bensin- och diesel-

bilar blivit 10.0 %. Skulle andelen dieselbilar varit oförändrad

och dessutom ingen ökning av vikt och prestanda ha skett för ben-

sinbilar skulle reduktionen för samtliga nya sålda personbilar

blivit 15.3 %.

Den för bränsleförbrukningen ogynnsamma utvecklingen av fordons-

vikt och prestanda tycks fortsätta med 1989 års modeller. För de

först registrerade ca 14 000 bensindrivna bilarna av 1989 års

modell var ökningen av vikt och prestanda 2.3 % och 7.0 %. Detta

skulle enligt de uppskattade sambanden ge en höjande bränsleef-

fekt av 4.0 % från 1988 till 1989 års modeller! Observera att den
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resulterande bränsleeffekten från 1988 till 1989 års modeller

också är en funktion av många andra fordonsdata än vikt och

prestanda. Enligt preliminära uppgifter från TPR har den speci-

fika förbrukningen för blandad körning ökat till 0.84 dm3/10 km

för 1989 års modeller d v 5 en ökning med 2.4 % jämfört med 1988

års modeller. Detta kan ses som ett uttryck för att energieffek-

tiviteten förbättrats från 1988 till 1989 i samma utsträckning

som tidigare. Att den specifika förbrukningen ökat beror sanno-

likt på att tjänstevikt och prestanda ökat snabbare än vad den

förbättrade energieffektiviteten klarat att kompensera för.

VTI har i en tidigare studie påvisat möjligheten av att reducera

bränsleförbrukningen för personbilar på landsväg med ca 57 % re-

lativt 1982 års förhållanden genom olika fordonsförändringar. För

att uppnå en reduktion av ca 57 % skulle bl a följande föränd-

ringar av personbilsparken behöva ske:

0 lägre tjänstevikt per fordonsstorlek

i lägre fordonsprestanda

o mindre fordonsstorlek

o reduktion av luftmotstånd

0 reduktion av rullmotstånd

o introduktion av växellådor som styr motorn till bästa varvtal
och belastning

o motoravstängning då effektbehovet S 0

o förbättringar av motorverkningsgrad.

Dessa förändringar av fordonsparken kräver i huvudsak ingen för-

ändring av det i dag befintliga utbudet utan skulle till stor del

kunna uppnås genom ett förändrat köpbeteende. Observera att de

utvärderade förändringarna hittills endast i mindre utsträckning

förverkligats. Dessutom har tjänstevikt och fordonsprestanda för-

ändrats i fel riktning.
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De ovan redovisade resultaten avseende bränsleförbrukning är även

av intresse ur miljösynpunkt. Utsläppen av CO2 kan betraktas som

varande direkt proportionella mot bränsleförbrukningen. Om exem-

pelvis bränsleförbrukningen för sålda bilar av 1988 års modeller

hade varit 6.3 % lägre än det faktiska utfallet skulle COz-uts-

läppen från denna grupp av bilar också varit ca 6 % lägre.
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The fuel consumption of passenger cars
Developments during the 80s, including
the significance of catalytic control
of emissions etc;

by Ulf Hammarström
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

3-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

Within the marketed range of new car models, fuel consumption in

what the National Board for Consumer Policies terms mixed dri-

ving" varies according to a number of vehicle-related variables.

Changes in these variables, including the model year, have been

calculated to lead to the following changes in fuel consumption:

0 A 10 % reduction in service weight, 1988 models, leads to a
reduction in fuel consumption of 6.6 %.

o An automatic gearbox increases fuel consumption by 5.9 %
compared to a 4-speed manual gearbox.

0 A 5-speed manual gearbox reduces fuel consumption by 4.5 %
compared to a 4-speed manual gearbox.

o Catalytic emissions control, no statistically established
effect

0 A 10 % reduction in performance (power/weight), 1988 models,
leads to a reduction in fuel consumption of 3.5 %.

0 For the same vehicle weight, same performance and same gear-
box, mean fuel consumption for 1984 models fell by 9.6 % and
for 1988 models by 12.6 % compared to 1980 models. This type
of change is termed in the following as the change in energy
efficiency.

The calculated fuel variations are based on data from the Natio-

nal Board for Consumer Policies covering 918 passenger cars of

1980, 1984 and 1988 models. The data are limited to gasoline-

driven cars.
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The significance of the above variables for fuel consumption

using a rural and an urban cycle, as well as mixed driving, has

been estimated by the VTI with the aid of statistical analysis.

Mixed driving corresponds to a combined weighting of data for a

rural and an urban cycle. Data for the rural cycle are weighted

by 0.45 and for the urban cycle by 0.55. For 1986, the Board of

Transport (TPR) states that about 70 % of passenger car mileage

was on rural roads, i.e. a considerable difference in comparison

with the proportion used in formulating mixed driving. If the

proportions applied by the TPR for traffic mileage are used

instead of those of the National Board for Consumer Policies,

somewhat different changes in fuel consumption are obtained

compared to those reported. Since the representativeness of the

driving cycles in regard to Swedish conditions is unknown, a more

realistic weighting does not necessarily lead to a more realistic

driving cycle in general.

In most cases, it would be as interesting to have access to fuel

relations for sold cars as it would be for the whole range of

cars on the market. Applying the estimated relations to the group

of sold cars without further consideration is formally incorrect.

The actual results in terms of fuel consumption of sold cars of

1980 and 1988 models have been compared with calculated values

according to the relations obtained. The differences are to be

regarded as small. Thus it should be reasonable to use the esti-

mated relations also for the group of sold cars.

For sold gasoline-driven cars, the stated mean fuel consumption

in mixed driving has been reduced by 9.9 % from 1980 models to

1988 models, according to information from TPR. This reduction

also reflects changes in regard to service weight and vehicle

performance of sold cars. The following changes have taken place

between 1980 models and 1988 models of gasoline-driven cars:

0 Service weight, +3.8 %

o Performance, (kW/100 kg), +12.6 %

o Gearbox, change from 4-speed to 5-speed manual gearbox.
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Without these changes in service weight andperformance, it is

estimated that the average fuel consumption of sold cars of 1988

models would have been 6.3 % lower than was actually the case. If

instead road conditions are taken into consideration, it may be

expected that the significance of changes in vehicle performance

in particular with regard to fuel consumption is greater than the

significance of data related to driving cycles. Note that the

driving sequence for driving cycles is independent of vehicle

performance. For cars actually driven in traffic, a larger diffe-

rence than 6.3 % may be expected between the outcome and a situa-

tion in which service weight and performance are unchanged compa-

red with 1980 models. I

With a clearly defined aim for the community regarding energy-

saving, at least an equally feasible trend as unchanged service

weight and performance could have been reduced weight and perfor-

mance, i.e. consumption could have been reduced by over6.3 %

compared to the actual outcome.

According to TPR, the fuel consumption of all new cars sold, i.e.

both gasoline and diesel-driven, has been reduced by 8.9 % from

1980 to 1988 models. The fact that the trend for the whole group

of gasoline and diesel-driven cars was considerably worse than

for the group of gasoline-driven cars arises through the reduc-

tion in the proportion of diesel-driven cars from 7.3 % from 1980

to 0.9 % for 1988 models. If the proportion of diesel-driven cars

had remained unchanged from 1980 to 1988, the fuel reduction for

the group of gasoline and diesel-driven cars would have been

10.0 %. If the proportion of diesel-driven cars had been unchang-

ed and if there had been no increase in weight and performance of

gasoline-driven cars, the reduction for all new cars sold would

have been 15.3 %.

The unfavourable trend in vehicle weight and performance with

regard to fuel consumption appears to continue with 1989 models.

For the first 14,000 registered gasoline-driven cars of 1989

models, the increase in weight and performance was 2.3 % and
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7.0 % respectively. According to the estimated relations, this

would give a fuel consumption increase of 4.0 % between 1988 and

1989 models.

In an earlier study, the VTI has demonstrated the possibility of

reducing fuel consumption of cars on rural roads by about 57 %

relative to 1982 conditions by means of various vehicle modifi-

cations. In order to achieve a reduction of about 57 %, the fol-

lowing modifications to the vehicle fleet would be required:

o lower service weight per vehicle size

o lower vehicle performance

o smaller vehicle size

o lower air resistance

o lower rolling resistance

o introduction of gearboxes keeping the engine at its best rpm
and load

o shutting off the engine when the power requirement is S 0

o improvements to engine efficiency.

These changes in the vehicle fleet mainly require no change in

the current range, but would principally be achieved through

changed purchaser behaviour.

The results for fuel consumption recorded above are also of inte-

rest from the environmental aspect. Emissions of C02 may be

regarded as directly proportional to fuel consumption. If, for

example, fuel consumption of sold cars of 1988 models had been

6.3 % lower than was actually the case, the C02 emissions from

this group of cars would also have been about 6 % lower.
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1 BAKGRUND

Enligt en av VTI utförd studie, referens (85-1), avseende möjliga

bränslebesparingar för landsvägstrafiken som följd av olika för-

ändrade förutsättningar framkom oväntat stora sparmöjligheter.

För lätta bilar, huvudsakligen personbilar, påvisades en spar-

potential av totalt ca 60 % relativt 1982 års förhållanden. De

utvärderade förändringarna av förutsättningarna för vägtrafiken

begränsades till vad som år 1985 kunde bedömas som tekniskt och

kapacitetsmässigt möjligt. Den kategori av förändringar som skul-

le kunna ge de största bränslebesparingarna avsåg förändringar av

fordonsparken. Övriga kategorierav förändringar avsåg vägmiljö,

hastighetsgränser och körbeteende. Enbart gruppen av fordonsför-

ändringar skulle enligt referens (85-1) kunna ge en bränslebe-

sparing av ca 57 %. Att verifiera resultaten i en studie enligt

referens (85-1) är svårgenomförbart. En möjlighet att verifiera

vissa delresultat är att utnyttja det material om bränsleförbruk-

ning för olika personbilsmodeller som Konsumentverket årligen

redovisar. I detta material finns uppgifter mm bränsleförbrukning

enligt en landsvägs- respektive en tätortskörcykel samt uppgifter

om fordonsbeskrivande variabler. Samband mellan bränsleförbruk-

ning och olika fordonsbeskrivande variabler är även av intresse

ur miljösynpunkt eftersom utsläpp av C02 är direkt proportionella

mot bränsleförbrukning.
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2 MÅLSÄTTNING

Avsikten är i första hand att för bensindrivna personbilar upp-

skatta samband mellan bränsleförbrukning och olika fordonsbeskri-

vande variabler. Till de fordonsbeskrivande variablerna räknas

här även tidsfaktorn i form av åren 1980, 1984 och 1988. Fram-

tagna samband kan bl a användas för följande:

0 jämförelse med resultat avseende möjliga bränslebesparingar
enligt referens (85-1)

o uppskattning av hur bränsleförbrukning för sålda bilar skulle
kunnat ha förändrats under olika förutsättningar

o underlag för bedömning av hur fordonsparken borde förändras
för att uppnå olika energihushållnings- och miljömål.
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3 METOD

Det för studien använda datamaterialethar tagits ur Konsument-

verkets broschyrer över bränsleförbrukning för olika bilmodeller,

se ex. referens (84-1). Varje observation i materialet utgörs

av en variant av en bilmodell. Om exempelvis olikaalternativ

finns avseende växellådor så ger varje typ av växellåda upphov

till en ny observation. De i broschyrerna redovisade bränsledata

har som underlag mätningar med varje fordonsmodell på s k chassi-

dynamometer. Mätningar utförs för två körcykler, en som skall

vara representativ för landsväg och en som skall vara represen-

tativ för tätort. Det utnyttjade datamaterialet begränsas till

åren 1980, 1984 och 1988 och omfattar totalt 918 dataposter. För

år 1980 redovisar Konsumentverket tre bränslevärden: landsväg;

tätort; blandad körning. För 1984 och 1988 redovisas i broschy-

rerna enbart blandad körning. Bränsleförbrukning för blandad kör-

ning bildas genom viktning av tätortsförbrukning med 0.55 och

landsvägsförbrukning med 0.45. Från Konsumentverket har uppgifter

avseende förbrukning för landsväg respektive tätort erhållits för

de år som dessa värden ej redovisats i de använda broschyrerna.

I Konsumentverkets broschyrer ingår även fordonsbeskrivande vari-

abler. Följande variabler ingår:

0 tjänstevikt

o typ av växellåda:
- 4-växlad manuell

- 5-växlad manuell

- automatlåda

o förekomst av katalysator

0 max. motoreffekt.

Enligt uppgifter från Tranportrådet (TPR) fördelades trafikar-

betet för personbilar år 1986 med 71 % på landväg och 29 % på

tätort. Transportrådets uppgifter ligger helt säkert väsentligt

närmare verkligheten än den fördelning som används av Konsument-

verket för att bilda blandad körning. Skillnaden är så stor mel-

lan fördelningarna att man måste förutsätta att det finns någon

annan förklaring -till använd fördelning för blandad körning än
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att fördelningen skall vara representativ för svenska förhållan-

den. En förklaring skulle exempelvis kunna vara att få en för-

bättrad överensstämmelse mellan bränsledeklaration och förbruk-

ning på väg. Ett annat alternativ skulle kunna vara anpassning

till internationellt förfarande.

Även körcyklernas representativitet för landsvägs- och tätorts-

förhâllanden kan ifrågasättas. I referens (88-2) redovisas jäm-

förelser mellan körcyklerna och vad som skulle kunna betraktas

som representativa förhållanden. Bl a kan nämnas en förhållande-

vis stor skillnad i maxhastighet mellan landsvägskörcykeln och

verkliga förhållanden. Landsvägskörcykelns maxhastighet är 96.3

km/h d v 3 mer än 10 km/h lägre än för verkliga förhållanden på

svensk landsväg.

Den i broschyrerna redovisade bränsleförbrukningen utgörs av data

som lämnas av biltillverkarna till Konsumentverket. Dessa data

lämnas som följd av att Konsumentverket fastställt riktlinjer för

information om nya personbilars bränsleförbrukning. Riktlinjerna

medför att alla som.marknadsför nya personbilar måste lämna upp-

gifter om bilarnas bränsleförbrukning. De redovisade bränsledata

är inte framtagna genom bränslemätningar utan beräknade som funk-

tion av uppmätta avgasvärden. Vid avgascertifiering körs bilarna

på chassidynamometer enligt olika körcykler och mätning utförs av

HC, CO, C02 och N03. Dessa mätdata används i sin tur för upp-

skattning av bränsleförbrukning. Hur denna uppskattning tillgår

framgår bl a ur referens (87-2).

Självklart är det mycket viktigt att mätförfarandet för avgaser

ej förändras med tiden om beräknade bränsledata skall kunna vara

jämförbara mellan olika år. I och med introduktionen av katalysa-

torbilar har provmetoden för avgascertifiering förändrats. Full

jämförbarhet råder dock mellan bränsledata för de olika år som

ingår i föreliggande studie.

Endast material avseende bensindrivna personbilar ingår i ana-

lysen.
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I den statistiska analysen har två funktionsansatser testats:

Y = 80 + a1 X X1 + a2 x X2 + a3 X'X3 + a4 x X4 + a5 x X5 +

+ a6 x X6 + a7 x X7

y = bO X (1 + b x X1) x (1 + b x X + b2 3 Xx X3) x (1 + b4
1 2

x X4) X (1 + b5 x X5) x (1 + b6 x X6 + b7 x X7)

X1 = tjänstevikt i kg

X2 = 1 om.automatlåda och annars = 0

X3 = 1 mm 5-växlad låda och = 0 annars

X4 = 1 om katalysator och = 0 annars

X5 = , effekt/massa-tal (kW/100 kg)

X6 = 1 om.1984 och = 0 annars

X7 = 1 om 1988 och = 0 annars.

Den andra funktionsansatsen har ansatts mot bakgrund av kunskap

om beräkningsmodeller för bränsleförbrukning. Eventuellt skulle

den andra funktionsansatsen kunnat förbättras genom att komplet-

tera med en beskrivning av hur luftmotståndet förändras som funk-

tion av tjänstevikt. Detta skulle kunna göras genom att ändra
b b
9 .O 9

1 1 + b1 x X1) dar b8 x X1 skulle ut

trycka hur tvärsnittsarean förändras med tjänstevikten.

(1 + b x X1) till (b8 x X

De två funktionsansatserna skall ses som första ansatser. Om den

statistiska analysen ej kan påvisa att koefficienten för en obe-

roende variabel är signifikant skild från noll utgår den obero-

ende variabeln ur funktionssatsen.

Separata analyser har utförts avseende bränsledata för landsväg,

tätort och blandad körning.

För uppskattning av de sökta parametervärdena har olika rutiner

inom det så kallade SAS-paketet utnyttjats. Multipel linjär re-

gressionsanalys har utförts med en rutin benämnd REG och den

icke-linjära funktionsanpassningen har utförts med en rutin be-

nämnd NLIN.
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Använd metodik ger som resultat en modell som kan användas för

uppskattning av bränsleförbrukning för slumpmässigt valda for-

donsindivider inom utbudet av bensindrivna bilar. I och med de

använda årsvariablerna för 1980, 1984 och 1988 så kan absolut

förbrukning enbart uppskattas för dessa år.

Undersökningen kan betraktas som något speciell i det avseendet

att det ingående stickprovet utgör samtliga förekommande bilmo-

deller de aktuella åren. De skattade parametervärdena motsvarar

därmed de genomsnittliga sambanden inom hela utbudet av bilar för

de aktuella åren.

En intressantare grupp än utbudet att kunna uppskatta bränsleför-

brukning för är de försålda bilarna. Följande två metoder har

utnyttjats för kontroll av om sambanden även är tillämpbara på

gruppen av försålda bilar:

0 jämförelse avskattade parametrar för en delgrupp inom utbudet
med skattade parametrar för det totala utbudet

0 jämförelse av medelförbrukning enligt referens (89-1) för
samtliga sålda bilar med uppskattad förbrukning enligt fram-
tagen modell.

Syftet med att jämföra skattade parametervärden för en delgrupp

av utbudet med värden för hela utbudet har varit att kunna bedöma

parametervärdenas känslighet för urvalets sammansättning. Del-

gruppen omfattade de 9 mest sålda bilfabrikaten år 1987 och ut-

gjordes av 435 bilmodeller.

Om avvikelserna mellan parametervärdena för det totala utbudet

och för delmängden är små skulle detta kunna tyda på att skattade

parametrar för det totala utbudet även skulle kunna vara repre-

sentativa för gruppen av såldabilar.
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Ytterligare argument för att skattade parametrar inom utbudet av

bilar även skulle kunna vara representativa för sålda bilar är om

uppskattad förbrukning för sålda bilar med framtagen modell av-

viker lite från registrerad medelförbrukning. Vid uppskattning av

medelförbrukning för sålda bilar har uppgifter om.medelvärdenför

de olika fordensbeskrivande variablerna inom gruppen av sålda

bilar använts.
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RESULTAT

Båda funktionsansatserna enligt avsnitt 3 har testats på blandad

förbrukning.

blev för funktionsansatserna följande:

0 0.0102 för den 1:a

o 0.00960 för den 2:a.

Residualkvadratsumman delad med antal frihetsgrader

Den 2:a ansatsen är därmed något bättre än den 1:a. Den följande

redovisningen begränsas till den 2:a ansatsen. I tabell 1 redo-

visas skattade parametervärden och standardavvikelser för den 2:a

funktionsansatsen.

Tabell 1. Skattade parametervärden i funktionsansatsen:

bränsleförbrukning = bO x (1 + b1 x X1) x (1 + b2 x

x X + b x X3) x (1 + b4 x X4) x (1 + b x X5) x
2

x (1 + b

3 5

x X + b x X7)*.
6 6 7

Totala utbudet av nya bilmodeller 1980, 1984 och 1988.

  

  

Para-
meter- Landsväg Tåtort Blandat
beteck-
ning Avser .MEdel- Standardr.uedel- Standardr.ubde1- Standardr

värde avvikelse värde avvikelse värde avvikelse

bo Intercept .230 .0116 .220 .0161 .218 .0131

b1 Tjänstevikt .00128 .000108 .00181 .000198 .00162 .000152

b2 Automatlåda .0995 .0109 .0362 .0120 .0590 .0108

b3 5-växlad -.0729 .00790 -.O312 .00945 -.O450 .00826

b4 Katalysator .0138 .0122 -.0219 .0133 -.0100 .0120

b5 kW/lOO kg .0532 .00345 .107 .00617 .0855 .00467

b6 1984 -.101 .00803 -.O935 .00929 -.0959 .00824

b7 1988 -.117 .0109 -.133 .0121 -.126 .0109

       

 

*) Begränsning till benSindrivna
avsnitt 3.
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Ur tabell 1 framgår att de skattade parametervärdena genomgående

är signifikant skilda från noll, på S-procentsnivån, med undantag

för parametervärdet för katalysator. Även om förekomst av kataly-

sator ej kan påvisas ha någon statistiskt säkerställd effekt på

förbrukningen så är tendensen inom det totala utbudet en mindre

reduktion som följd av katalysator.

För att ge en tydligare bild av vad resultaten i tabell 1 mot-

svarar har ett antal exempel beräknats. Eftersom Konsumentverkets

definition av blandad körning kan ifrågasättas med avseende på

trafikarbetets fördelning på landsväg och tätort redovisas per

exempel två värden avseende blandad körning. Det första värdet

motsvarar Konsumentverkets definition och det andra värdet mot-

svarar att Transportrådets trafikarbetsfördelning använts.

Tjänstevikt. En 10 %-ig reduktion av tjänstevikt relativt 1988

års förhållanden skulle enligt tabell 1 medföra följande bränsle-

reduktioner:

0 för landsväg, -6.1 %

0 för tätort, -6.8 %

0 för blandad körning, -6.6 % respektive -6.3 %.

Enligt referens (85-1) skulle för landsvägsförhållanden en 10 %-

ig viktreduktion medföra en bränslereduktion av 2.4 %.

Automatlåda. Enligt tabell 1 medför automatlåda jämfört med 4-

växlad manuell låda följande:

0 landsväg, +10 %

o tätort, +3.6 %

o blandad körning, +5.9 % respektive +8.1 %.

5-våxlad. manuell växellåda. Enligt tabell 1 medför 5-växlad jäm-

fört med 4-växlad manuell låda följande:
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o landsväg, -7.3 %

o tätort, -3.1 %

o blandad körning, -4.5 % respektive -6.1 %.

Enligt referens (85-1) skulle för landsvägsförhållanden en 5-väx-

lad manuell växellåda medföra en bränslereduktion med 7.4 %.

Effekt/massa-tal. Enligt tabell 1 skulle enreduktion av prestan-

da med 10 % relativt 1988 års förhållanden medföra följande:

0 landsväg, -2.5%

o tätort, -4.0 %

o blandad körning, -3.5% respektive -2.9 %.

Enligt referens (85-1) utvärderades effekten av att sänka pres-

tanda med ca 27 %. Denna sänkning motsvarar utbyte av alla moto-

rer i bilar med tjänstevikt > 1 000 kg till den genomsnittliga

motorstorleken som fanns i klassen < 1 000 kg. För landsvägsför-

hållanden skulle detta enligt referens (85-1) medföra en bräns-

lereduktion av -6.5 %. Om uppgifterna i tabell 1 används för att

uppskatta effekten av motsvarande prestandasänkning som i refe-

rens (85-1) skulle bränslereduktionen för landsväg bli 6.7 %.

Olika årsmodeller. I analysen ingår årsmodellerna 1980, 1984 och

1988. Enligt tabell 1 framgår följande förändringar relativt års-

modell 1980:

. årsmodell 1984:
- landsväg, -10.l %
- tätort, -9.4 %
- blandat, -9.6 % respektive -9.9 %

o årsmodell 1988:
- landsväg, - 11.7 %
- tätort, -13.3 %
- blandat, -12.6 % respektive -12.2 %.

Reduktionerna för årsmodellerna 1984 och 1988 relativt 1980 kan

tolkas som effekter av lägre luftmotstånd, lägre rullmotstånd,

effektivare motorer m.m. En betydelsefull motorförändring som bör
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ha

av termostatstyrd kylarfläkt. Något förvånande är att störst re-

slagit igenom under den studerade 8-årsperioden är införandet

duktion erhållits för tätortskörcykeln eftersom denna borde med-

föra väsentligt mindre bidrag från sänkt luftmotstånd och från

termostatstyrd fläkt jämfört med landsvägskörcykeln.

I och med att förekomst av katalysator ej kunnat påvisas ha någon

statistiskt

dellansatsen i tabell 1 justerats. Katalysatorvariabeln har fått

säkerställd effekt på bränsleförbrukningen har mo-

utgå och en förnyad funktionsanpassning har utförts. Anpassningen

med NLIN gav resultat enligt tabell 2.

    

Tabell 2. Skattade parametervärden i funktionsansatsen:

bränsleförbrukning = bo x (1 + b1 x X1) x (1 + b2 x

x X2 + b3 x X3) x (1 + b5 x X5) x (1 + b6 x X6+

+ b7 x X7)*.

Totala utbudet av nya bilmodeller 1980, 1984 och 1988.

Para-

meter- Landsväg Tâtort Blandat
beteck-
ning' Avser Mbdel- Standardr Hedel- Standardr.uedel- Standards

värde avvikelse värde avvikelse värde avvikelse

b0 Intercept .229 .0115 .222 .0161 .219 .0137

b1 Tjänstevikt .00128 .000109 .00179 .000196 .00162 .000256

b2 Automatlåda .0991 .0109 .0368 .0120 .0593 .0108

b3 5-växlad -.0732 .00788 -.0306 .00941 -.0447 .00826

b5 kW/lOO kg .0538 .00342 .105 .00610 .0850 .00462

b6 1984 -.109 .00804 -.O935 .00930 -.O960 .00824

b7 1988 -.109 .00837 -.145 .00917 -.132 .00831

   

  

 

 

 

*) Begränsning till bensindrivna bilar. Definition av Xi ges i
avsnitt 3.

Residualkvadratsumman delad med antal frihetsgrader blev 0.00960

för blandad körning med funktionsansatsen enligt tabell 2, d v 3

lika med residualkvadratsumman för den 2:a ansatsen.
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Analysen av delmängden med de 9 mest sålda fabrikaten gav värden,

parameterskattning och standardavvikelse, för blandad körning

enligt tabell 3:

Tabell 3. Skattade parametervärden i funktionsansatsen:

bränsleförbrukning = bO x (1 + b1 x X1) x (1 + b2 x

  

x X2 + b3 x X3) x (1 + b4 x X4) x (1 + b5 x X5) x

x (1 + b6 x X6 + b7 x X7).

Utbudet av bilmodeller inom 9 bilfabrikat 1980, 1984
och 1988.

Parameter- Avser Blandat
beteckning Mbdel- Standardr

värde avvikelse

bo Intercept .202 .0197

b1 Tjänstevikt .00159 .000244

b2 Automatlåda .0543 .0145

b3 5-växlad -.0701 .0104

b4 Katalysator -.0153 .0138

b5 kW/lOO kg .111 .0105

b6 1984 -.0886 .0116

b7 1988 -.112 .0135

   

 

  

Liksom för redovisade data i tabell 1 är det endast parameter-

värdet för katalysator som ej är signifikant skilt från noll.

Test har även utförts m a p om några signifikanta skillnader kan

påvisas mellan parameterskattningarna i tabell 1 och tabell 3. Om

5-procentnivån skall gälla simultant för samtliga parametrar så

kan några signifikanta skillnader mellan parameterskattningarna

för blandad körning mellan tabell 1 och tabell 3 ej påvisas.

Parameterskattningarna, absolutvärdena, för de 9 mest sålda fabr-

ikatena avviker från det totala utbudets skattningar enligt följ-

ande:
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o intercept, -7.3 %

o tjänstevikt, -1.9 %

0 automatlåda, -8.0 %

0 5-växlad, +55.8 %

0 katalysator, +53.0 %

0 kW/lOO kg, +28.8 %

0 1984, -7.6 %

0 1988, -11.1 %.

Det värde som framstår som.mest stabilt m a p hur en grupp bilar

väljs ut avser tjänstevikt.

Jämförelser mellan uppskattad förbrukning, med parametervärden

enligt tabell 1, och registrerad förbrukning för sålda bilar re-

dovisas i diskussionsavsnittet.
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5 DISKUSSION

År 1980 uppdrog regeringen åt Transportrådet att "inleda förhand-

lingar med de personbilsleverantörer, vilkas marknadsandel var

sådan att deras försäljning i nämnvärd omfattningpåverkar målen

för bränsleförbrukningen". Enligt regeringens beslut varmålsätt-

ningen att bränsleförbrukningen för nya bilar i Sverige år 1985

inte skulle överstiga 0.85 liter per mil. Överenskommelsen som

träffades mellan TPR och billeverantörerna uttrycks i referens

(88-1) enligt följande:

"Vid oförändrade marknadsandelar mellan billeverantörerna under,
avtalsperioden innebär överenskommelserna att den totala vägda
genomsnittliga bränsleförbrukningen för nya personbilar av 1986
års modeller skulle bli ca 0.83 liter per mil".

Ur referens (89-1) framgår medelförbrukning per generalagent

olika år. Något anmärkningsvärt är att förbrukningssiffrorna för

de "svenska" generalagenterna ligger förhållandevis högt 1986:

o Saab-Ana, 0.91 liter/10 km

0 Volvo Svenska Bil, 0.90 liter/10 km.

Den faktiska utvecklingen av bränsleförbrukningen för försålda

bilar, både bensin- och dieseldrivna, olika år framgår ur ta-

bell 4.
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Tabell 4. Utveckling av vägd genomsnittlig bränsleförbrukning
för modellåren 1978-1989. Uppgifter ur referens

  

(89-1).

Mbdellâr Brånsleförbrukning*)
blandad körning
liter/10 km

1978 .93
1979 .92
1980 .90
1981 .87
1982 .86
1983 .86
1984 .85
1985 .85
1986 .84
1987 .82
1988 .82
1989 .84**

 

   

*) Bensin och diesel.
**) Preliminär uppgift.

Från 1980 till 1988 års modeller skulle därmed förbrukningen

minskat med 8.9 %.

Utvecklingen för de "svenska" generalagenterna från 1980 till

1988 har varit följande:

0 Saab-Ana, +1.1 %

0 Volvo Svenska Bil, -10.1 %.

Den i tabell 4 beskrivna utvecklingen är en funktion av hur

följande utvecklats:

o andel bensin- respektive dieseldrivna bilar

0 bränsleförbrukning för bensindrivna bilar

0 bränsleförbrukning för dieseldrivna bilar.

Andelen sålda dieseldrivna bilar var är 1980 7.3 % och 1988

0.9 %. I figur 1 redovisas utvecklingen av bränsleförbrukning för

bensindrivna, dieseldrivna och för personbilar totalt.
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o tjänstevikten har ökat från 1 165 kg till 1 209 kg d v 5 med
3.8 %1

o effekt/massa-talet har ökat från 5.57 till 6.27 kW/lOO kg
d v 3 med 12.6 %1

o Övergång från 4-växlade till 5-växlade manuella växellådor.

För dieseldrivna personbilar har följande förändringar skett

fr 0 m 1980 års och t o m 1988 års modeller:

0 tjänstevikten har minskat från 1 363 kg till 1 344 kg d v 8
med 1.4 %1

o effekt/massa-talet har ökat från 3.82 till 4.24 kW/lOO kg
d v 3 med 11.0 %1.

En ökning av tjänstevikten för bensindrivna bilar kan tolkas på

olika sätt enligt följande:

0 oförändrad fordonsstorlek och högre specifik vikt

0 större fordon och olika alternativ avseende specifik vikt

0 mindre fordonsstorlek och ökning av specifik vikt tillräckligt
för att ge en viktökning.

Den mest sannolika utvecklingen bedöms ha varit den 2:a punkten

d v 3 en utveckling mot större fordon och att specifik vikt åt-

minstone inte reducerats tillräckligt för att kompensera stor-

leksökningen. En fråga är om den specifika vikten ökat eller

minskat. Följande faktorer bör ha haft betydelse för

utvecklingen:

o ökat datorstöd vid bilkonstruktion bör ha haft en sänkande

effekt på specifik vikt

0 ökat säkerhetstänkande verkar höjande på den specifika vikten.

De uppskattade bränslesambanden inom utbudet av nya bilar kan

inte direkt påstås vara representativa för gruppen av sålda bi-

lar. En jämförelse av medelförbrukning för sålda bensinbilar med

 

1. Jämförelse mellan olika årsmodeller inom ett datauttag ur
bilregistret avseende bilar i trafik 1988-12-31. Jämförelsen
förutsätter att utskrotning är oberoende av tjänstevikt och
motoreffekt. Den förhållandevis stora ökningen av prestanda
styrks av referens (89-2).
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uppskattad förbrukning enligt underlaget i figur 1 tyder på en

förhållandevis liten skillnad enligt följande:

0 år 1980, 0.91 dm3/10 km2 och 0.93 dm3/10 km

0 år 1988, 0.82 dm3/10 km2 och 0.82 dm3/10 km.

Hur hög skulle den genomsnittliga bränsleförbrukningen för ben-

sindrivna försålda bilar av 1988 års modell ha blivit med oför-

ändrad vikt och effekt/massa-tal jämfört med 1980 års modeller?

Med den funktion för uppskattning av bränsleförbrukning som redo-

visats i tabell 1 kan man uppskatta hur mycket mindre förbruk-

ningen år 1988 skulle ha varit om tjänstevikt och effekt/massa-

tal varit oförändrade jämfört med årsmodell 1980. Med oförändrad

tjänstevikt och effekt/massa-tal skulle förbrukningen för bensin-

drivna bilar av årsmodell 1988 ha varit 6.3 % lägre än vad som

redovisats i figur 1. Om tjänstevikt och prestanda ej ökat från

1980 till 1988 borde därmed bränslereduktionen för sålda bensin-

drivna bilar från 1980 till 1988 blivit 15.6 % i stället för

9.9 %. Med ett högt prioriterat energihushållningsmål skulle en

minst lika rimlig utveckling som oförändrad vikt och prestanda

kunnat ha varit reducerad vikt och prestanda. Det skulle då kun-

nat varit möjligt att uppnå en högre bränslereduktion än 15.6 %.

De i föreliggande studie redovisade bränsledata avser speciella

körcykler. Körförloppet enligt cyklarna påverkas inte av fordons-

prestanda vare sig ifråga om accelerationsnivåer eller hastig-

hetsnivåer. I en studie avseende bl a samband mellan hastighet

och fordonsprestanda, referens (89-2), har man kunnat påvisa en

prestandaeffekt på hastighetsnivån. En prestandaökning av den

storleksordning som skett fr 0 m 1980 års och t o m 1988 års mo-

deller skulle enligt referens (89-2) kunna förväntas höja hastig-

 

2. Beräkningsförutsättningar:
o årsmodell 1980:

- tjänstevikt, 1 165 kg
- effekt-massatal, 5.57 kW/lOO kg
- enbart 4-växlade manuella växellådor

o årsmodell 1988:
- tjänstevikt, 1 209 kg
- effekt-massatal, 6.7 kW/lOO kg
- enbart 5-växlade manuella växellådor
- 88 % katalysatorbilar.
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hetsnivån på 90-väg med 1-2 km/h. Sannolikt har fordonsprestanda

större betydelse för accelerationsnivån än för konstanthastig-

hetsnivån. Högre accelerationsnivå ger normalt sett högre bräns-

leförbrukning. Man kan därmed förvänta att den "missade" bränsle-

reduktionen på väg som följd av förändrad tjänstevikt och effekt/

massa-tal är större än 6.3 % enligt ovan.

Vad som bl a har förändrats förhållandevis mycket fr 0 m 1980 och

t o m 1988 är andelen dieseldrivna personbilar. Om andelen diesel-

drivna bilar ej skulle ha förändrats fr 0 m 1980 och t o m 1988

skulle bränsleförbrukningen för samtliga försålda personbilar

fr 0 m 1980 och t o m 1988 reducerats enligt följande:

0 10.0 % med faktisk utveckling av bensin- respektive diesel-
drivna bilar

0 15.3 % om prestanda och vikt ej skulle ha förändrats för de
bensindrivna bilarna.

Den faktiska reduktionen för samtliga sålda personbilar fr 0 m

1980 års och t o m 1988 års modeller är 8.9 % enligt tabell 4.

Enligt jämförelsen mellan beräknad och registrerad förbrukning

skulle den beräknade för 1980 vara högre än och för 1988 vara

lika med den registrerade. Detta skulle kunna tolkas som att för-

sålda bilar av 1980 års modeller hade högre genomsnittlig energi-

effektivitet än inom utbudet d v 8 energieffektivitet bör ha på-

verkat valet av köpt fordon. Relationen mellan beräknad och regi-

strerad förbrukning år 1988 skulle kunna tolkas som att energi-

effektivitet har mindre betydelse i valet mellan bilmodeller det-

ta år jämfört med år 1980. Med energieffektivitet avses här hu-

vudsakligen vad som uttrycks av bo, b6 och b7 i tabell 1.

Ovan har olika analyser utförts avseende utvecklingen mellan 1980

och 1988 års modeller. Enligt ett datauttag ur bilregistret

1988-12-31 skulle man kunna förvänta en förhållandevis stor för-

ändring av prestanda mellan 1988 och 1989 års modeller. Ökningen

av prestanda för bensindrivna bilar mellan 1988 och 1989 års mo-

deller har varit 7.0 % att jämföra med +12.6 % från 1980 till
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1988 års modeller. Man bör då beakta att antalet bilar av 1989

års modell i datauttaget endast uppgår till ca 14 000.

Om prestanda skulle öka med 7.0 % från 1988 till 1989 års model-

ler skulle detta allt annat lika driva upp bränsleförbrukningen

med 2.5 % jämfört med 1988 års nivå.

Även fordonsvikt har ökat från 1988 till 1989 års modeller. Vikt-

ökningen uppgår till 2.3 %. Effekten på bränsleförbrukningen av

viktökningen skulle bli en ökning med 1.5 %. Den resulterande

effekten av prestanda och viktökningen skulle bli en höjande ef-

fekt av 4.0 % på bränsleförbrukningen.

Den genomsnittliga förbättringen av energieffektivitet per år

mellan 1980 och 1988 har varit 1.6 %. Om man skulle förutsätta

samma utveckling efter 1988 skulle medelförbrukningen för sålda

bilar 1989 kunna uppskattas enligt följande:

0.82 x (1 - 1.6/100) x (1 + 4.0/100) = 0.84

Enligt tabell 4 skulle därmed den uppskattade medelförbrukningen

för sålda bilar av 1989 års modeller motsvara den faktiskt regi-

strerade medelförbrukningen. Detta skulle kunna användas som yt-

terligare ett argument för att sambanden enligt tabell 1 även är

tillämpbara på sålda bilar.

De här uppskattade sambanden mellan bränsleförbrukning och olika

variabler skulle kunna utnyttjas för planering av hur fordons-

parken skulle kunna förändras, främst avseende vikt och prestan-

da, för attuppnå lägre bränsleförbrukning.

Det skulle i detta sammanhang kunna vara meningsfullt att även

redovisa vissa resultat enligt referens (85-1). Enligt referens

(85-1) uppskattades följande sparpotentialer för kategorien av

lätta bilar på landsväg relativt 1982 års förhållanden:

o förändring av luftmotståndskoefficienten från 0.48 till 0.30,
-11.5 %

o reduktion av rullmotståndskoefficienten med 30 %, -4.6 %
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o reduktion av tjänstevikt med 30 % och med oförändrad fordons-
storlek, -6.7 %

o mindre fordonsstorlek, -8.9 %

o förbättrad motorverkningsgrad med 20 % d v 3 en bränslereduk-
tion med 20 %

0 automatisk avstängning av motorn då effektbehovet är 5 0,
-3.2 %

o en sänkning av fordonsprestanda med 27 %, -5.0 %

o optimal växellåda, -12.3 %

o en 25 %-ig reduktion av de rotationsberoende förlusterna,
plaskförlusterna, i kraftöverföringen, -1.0 %

o introduktion av en5:e växel, -7.4%.

Ovan angivna sparpotentialer avser kategorin lätta bilar. Med

lätta bilar avses sådana med totalvikt mindre än 3.5 ton.

De förändringar som skulle krävas för att uppnå ovan redovisade

sparpotentialer avsåg vad som år 1985 kunde betraktas som tek-

niskt och kapacitetsmässigt möjligt.

Bränsleförbrukningen för bilar är även ett indirekt mått på COZ_

utsläppen. OCZ-utsläppen kan betraktas som varande direkt propor-

tionella mot bränsleförbrukningen. Beträffande samband mellan

bensinförbrukning och utsläpp av HC, CO och NOx finns ej några

av VTI kända. Enligt en studie genomförd av VTI avseende samband

mellan bensinförbrukning och HC, CO respektive NOx har några lin-

jära samband ej kunnat påvisas. Som underlag för studien användes

ett dataunderlag enligt referens (87-1). I referens (87-1) redo-

visas bensinförbrukning, HC, CO och NOX per fordonsindivid enligt

mätningar på chassidynamometer för en landsvägs- och en tätorts-

körcykel.

Den enligt ovan beskrivna negativa utvecklingen av vikt och pres-

tanda för bränsleförbrukningen kan därmed även sägas vara negativ

ur miljösynpunkt, åtminstone för C02.
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