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Energieffektivitet för spårtaxi - en jämförelse med bil och buss

av Eva Gustavsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

och Tomas Kåberger

Institutionen för fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola (CTH)

412 96 Göteborg

SAMMANFATTNING

En möjlig lösning på trängsel-, buller- och föroreningsproblemen vore att bygga

upp nya transportsystem som fyller resenärernas krav på bekvämlighet och

snabbhet men utan biltrafikens bieffekter. Spårtaxi, som består av små lätta fordon

på en högbana med små dimensioner, skulle kunna vara en sådan lösning.

I analysen av hur mycket energi som kan krävas för spårtaxi i jämförelse med bil

och buss har vi gått igenom

e byggnation av bana respektive väg

e byggnation av fordon

e framdrivning

e uppvärmning av fordon

e kallstartstillägg för bil

e elöverföring för spårtaxi

e underhåll inklusive vinterdrift.

Vi har också analyserat förhållandena vid olika scenarier som

e otillräcklig respektive tillräcklig vägkapacitet

e förändringar i färdmedelsval vid ett införande av spårtaxi.

Ett allmänt problem vid energianalys är att jämföra olika energikällor. El produ-

ceras under huvuddelen av året i huvudsak och på marginalen med vattenkraft och

kärnkraft. Det råder en sådan överkapacitet i elsystemet att el under hela året an-

vänds för uppvärmningsändamål i konkurrens med bränslen. Så länge detta för-

hållande råder kan man i Sverige räkna med den förenklande principen att energi i

el och bränsle kan jämföras 1:1.

Dimensionerna för fordonen och banan liksom vikten för fordonen finns specifice-

rade för de tänkta spårtaxisystemen liksom acceleration och hastigheter. Vissa

data har tagits ur figurer i publikationer, andra från muntlig kontakt med spår-

taxiprojektörer. Där uppgifter saknas har vi använt data om existerande teknik
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med antaganden om eventuella förändringar pga tillämpningen eller pågående ut-

veckling. Vi har beräknat energiförbrukningen huvudsakligen för asynkronmotor,

men även för linjärmotor. Körcyklerna hämtades från en simulering av spårtaxi

för Gävle, som har ca 90 000 invånare.

Energiförbrukningen för bil och buss har tagits fram med hjälp av tidigare kända

data om fordon, beläggning och gatunät. Körcykler representativa för bil och buss

i en genomsnittlig svensk stad användes. För beräkning av framdrivningsenergi

har vi använt VTlIs VETO-modell, både för spårtaxi och för bil och buss.

Figur 1 visar resultatet av beräkningarna. Små mängder energi räcker för

framdrivning av spårtaxifordon. Energiförbrukningen för byggnation och för

produktion av spårtaxifordon är också låg.
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Figur 1 Energiförbrukning för spårtaxi, bil och buss per personkilometer i

stadstrafik.

Resmängder och överföring mellan olika transportslag är väsentliga parametrar för

den energibesparing som kan göras med spårtaxi. Figur 2 visar hur många år det

tar att tjäna in energiinvesteringen i banan under antagandet att alla bussresenärer,

10 % av gång- och cykeltrafikanterna samt olika andelar av bilisterna går över till

spårtaxi. Observera att resonemanget inte tar upp några ekonomiska aspekter, utan

det rör bara energianvändningen.
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Figur 2 Detta diagram visa hur många år det tar att tjäna in energin för bygg-

nationen i fallet då 10% av alla fotgängare och cyklister börjat åka

spårtaxi. Detta innebär, trots merförbrukningen av energi för dem, en

besparing totalt, större besparing ju fler bilister som attraheras av spår-

taxin.

Låg förbrukning för drift och måttliga energiinvesteringar karakteriserar det tänkta

spårtaxisystemet jämfört med bil och buss. Det modellsystem vi studerat är

mycket energieffektivt i drift, och i en tänkt framtid med ständigt ökande trafik-

mängder är en satsning på spårtaxi mycket lönsam i energitermer räknat. Det är

emellertid nödvändigt att både bana och fordon konstrueras omsorgsfullt om

denna låga energiförbrukning ska uppnås.

Speciellt lönsamt blir det om många bilister kan förmås att ta spårtaxi istället för

bil. Redan då 10 - 20 % av bilisterna går över till spårtaxi kan besparingen bli be-

tydande. Enligt enkätundersökningar och jämfört med mätningar av resandeför-

ändringar vid invigning av automatiska transportsystem med god service, är 20%

överförda bilister en ganska försiktig gissning.
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Energy Effectiveness of Personal Rapid Transit - a Comparison with Car and

Bus

by Eva Gustavsson

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 Linköping

and Tomas Kåberger

Institute of Physical Resource Theory, Chalmers University of Technology (CTH)

S-412 96 Göteborg

SUMMARY

One possibility of solving crowding, noise and pollution problems would be to

create new transport systems that meet travellers' demands on comfort and speed,

but without the side effects of car traffic. Personal rapid transit (PRT), which

consists of small light vehicles on an elevated guideway with small dimensions,

could be such a solution.

In analysing how much energy may be required for PRT compared to car and bus,

we have analyzed

e construction of guideway and roads

e construction of vehicles

e driving

e heating of vehicles

e "cold start addition" for cars

e distribution of electrical energy for PRT

e maintenance, including winter operation.

We have also analysed a number of scenarios, such as:

e insufficient versus sufficient road capacity

e changes in the modal split when implementing PRT.

A general problem in energy analysis is to compare different energy sources. In

Sweden during most of the year, electricity is produced both mainly and

marginally using water power and nuclear power. There is so much overcapacity

in the electricity system that electricity is used for heating purposes all the year

round rather than fuel. As long as this is the case, it is possible to use the

simplifying principle that the energy content in electricity and fuel can be

considered equivalent.
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V

The dimensions for vehicles and guideway and the weight, acceleration and

speeds of vehicles are specified for the projected PRT systems. Some data have

been extracted from figures in publications, while others have been communicated

orally by PRT project managers. Where information on PRT is missing, we have

used data on existing techniques with assumptions about possible changes due to

the application or current evolution. We have calculated energy consumption

mainly for asynchronous motors, but also for linear motors. The driving cycles

were taken from the PRT simulation for Gävle, a Swedish city with approximately

90 000 inhabitants.

The energy consumption of cars and buses has been calculated using known data

on vehicles, pavements and street networks. In calculating driving energy, we

have used VTT's VETO model, both for PRT and for car and bus. Driving cycles

are representative for cars and buses in a typical Swedish city.

In figure 1 the result of the calculations is shown. Small amounts of energy are

sufficient for propulsion of PRT vehicles. The amount of energy required for

construction is also small.
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Figure 1 Energy consumption for PRT, bus and car per passenger km in city

traffic.
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Figure 2 This diagram shows how many years it will take to pay off the

investment energy in the case where 10% of all pedestrians and

cyclists have switched to PRT. In spite of their increased energy

consumption, this means a total saving of energy. The amount of

energy saved will be greater for every additional car driver attracted by

PRT.

The amount of travelling and changes in the modal split are important parameters

for the energy savings that can be obtained by introducing PRT. Figure 2 shows

how many years it will take to pay off the energy investment in the guideway on

the assumption that all bus passengers, 10 % of the pedestrians and cyclists and

varying proportions of car drivers switch to PRT. Note that economic issues are

not discussed, but only energy consumption.

A low energy use for propulsion and moderate energy investments is typical of the

projected PRT system compared to car and bus. The type of system we have

studied is very energy effective to operate, and in a future with ever increasing

traffic, PRT will be very profitable with regard to energy. It is, however, necessary

to construct guideway and vehicles carefully in order to keep the energy

consumption this low.

Energy savings will increase with the number of car drivers that can be attracted

by PRT. Even when only 10 - 20 % of the car drivers switch to PRT, the saving

will be considerable. An estimate that 20 % of car drivers will be attracted by PRT

is rather modest, according to questionnaire studies and measurements of changes

in the modal split when opening automatic transport systems with good service.
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1 INLEDNING

Trafikproblemen i städerna visar inte några tecken till att försvinna självmant. Vill

vi ha en bättre stadsmiljö måste vi aktivt skapa den. En möjlig lösning på

trängsel-, buller- och föroreningsproblemen vore att bygga upp nya transport-

system som fyller resenärernas krav på bekvämlighet och snabbhet men utan gatu-

trafikens bieffekter. Sedan början av 1970-talet har man på flera håll i världen

arbetat med att utforma ett system för individuella resor i kollektiva system, på

svenska vanligen kallad spårtaxi, på engelska 'personal rapid transit. Efter en

period av låg aktivitet började diskussionen om spårtaxi ta fart igen i slutet av 80-

talet. Den tekniska utvecklingen har lett till bättre förutsättningar att bygga upp ett

transportsystem av denna typ, samtidigt som trafikproblemen i städerna har

förvärrats (Alvehag m fl, 1992).

Idén med spårtaxi är att man ska kunna resa i egen vagn direkt från startpunkt till

målpunkt utan stopp, alltså ett efterfrågestyrt system. Detta möjliggörs genom att

vagnarna är små, tre - fyra sittplatser, och genom att stationerna ligger vid sidospår

så att de vagnar som inte ska stanna vid stationen kan åka förbi i full hastighet.

Genom att vagnarna är små och har låg vikt kan de gå på en slank högbana som

kan uppföras med små resurser och anpassas till befintlig bebyggelse på ett relativt

enkelt sätt. Dessa egenskaper hos spårtaxi ger goda förutsättningar att hålla

energiförbrukningen på en låg nivå.



J. Edward Anderson
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Figur 1 Skiss över fordon i det amerikanska projektet Taxi 2000. Källa:
Anderson, 1988 a.

 
 

 

 

Figur 2 Skiss över fordon och bana från projektet SkyCab. Källa: Spårtaxi i
Göteborg, 1991.
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2 METOD

I analysen av hur mycket energi som kan krävas för ett spårtaxisystem i jämförelse

med bil och buss har vi gått igenom

byggnation av bana respektive väg

tillverkning av fordon

framdrivning

uppvärmning av fordon

kallstartstillägg för bil

elöverföring för spårtaxi

vinterdrift.

Beräkningarna av framdrivningen har den bästa precisionen och indata om kall-

starttillägg och elöverföring torde inte heller vara behäftade med några större fel.

Siffrorna för uppvärmning av spårtaxifordonen baseras på antaganden efter

jämförelser med existerande fordon. Energiberäkningarna för byggnation och

tillverkning av fordon liksom för vinterdrift är mera av överslagskaraktär.

Vi har också analyserat förhållandena vid olika scenarier som

e ökande trafikmängder med behov av nya vägbyggen respektive tillräcklig väg-

kapacitet

e förändringar i färdmedelsval vid ett införande av spårtaxi.

Siffror på specifik energiförbrukning visar inte hela sanningen i jämförelsen

mellan de olika trafikslagen. Därför har vi också använt ett annat mått i redovis-

ningen: antal år som krävs för att tjäna in energiinvesteringen i spårtaxibana och

fordon.

VTIs VETO-modell (Hammarström, 1987) för energi- och kostnadsberäkningar

har använts till att beräkna energiförbrukningen för framdrivning av bil, buss och

spårtaxi. Denna modell beräknar bränsleförbrukning som funktion av fordon, väg

och körsätt. Eftersom fordonen kan beskrivas noggrant i sina tekniska detaljer, är

det möjligt att använda den för beräkningar av skiftande fordonstyper. Även

emissioner och kostnader kan beräknas men dessa funktioner har inte använts i

detta projekt. Indata till modellen har tagits delvis från rapporter om spårtaxi och

bygger i övrigt på data om redan existerande teknik. Data om elmotorer och

energiomvandling har använts från elbilsområdet, överföring av energi från annan

spårburen trafik, rullmotstånd har uppskattats med utgångspunkt från existerande

däck och en slät bana. För att beräkna inverkan av variationer i olika variabler har

en försöksplan ställts upp för de variabler som antas påverka energiförbrukningen

mest. Se bilaga 1.
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3 SPÅRTAXI - INDATA OCH ANTAGANDEN

3.1 Jämförelse av energikällor

En viktig poäng med energianalys är att inte inskränka analysen till att jämföra

olika energibärare när dessa inte är omvandlingsbara. I ett system där el i hög grad

eller på marginalen produceras av kol fordras i allmänhet 2,4 kWh kol för att pro-

ducera 1 kWh el. Därför fordras att en eldriven process drar mindre än 40 % av

den direkta energi som ett alternativt koldrivet system använder för att det skall

vara effektivare om man driver energianalysen tillbaka till energikällan som då är

kol. Ett allmänt problem i energianalys är dock att jämföra olika energikällor.

I Sverige har vi i allmänhet olika energikällor för el och för drift av fordon med

förbränningsmotor. El produceras under huvuddelen av året i huvudsak och på

marginalen med vattenkraft och kärnkraft. Dessutom råder en sådan överkapacitet

i elsystemet att el under hela året används för uppvärmningsändamål i konkurrens

med bränslen. Så länge detta förhållande råder kan man i Sverige räkna med den

förenklande principen att energi i el och bränsle kan jämföras 1:1 (Koncessions-

nämnden, 1993, sid 5).

I en framtid när ytterligare några kärnreaktorer har stoppats av åldersskäl kommer

förhållandena att ändras. Det kommer emellertid att fordras att huvuddelen av

reaktorkapaciteten är avvecklad innan bränslen används för elproduktion under

hela året. Med de moderna elproduktionstekniker som då förväntas vara i bruk

kommer antalet enheter bränsleenergi som åtgår för att producera en enhet el att

ligga nära två. Dessutom kan man förvänta sig att värmen tillvaratas. Även på lång

sikt ger en jämförelse mellan el och bränsle 1:1 mindre fel än en faktor två.

Om man, i ett längre perspektiv, tänker sig att drivmedlen för bränslemotorer har

- förnybart ursprung, tex vätgas eller motoralkoholer, kommer produktionen av

dessa drivmedel att ske med en verkningsgrad från energikälla som ligger nära el-

produktionens 0,5 (Life of fuels, 1992). Approximationen blir då åter bättre.

3.2 Konstruktion av bana och fordon

Energiåtgången varierar inom ungefär en tiopotens för många av de komponenter

som ingår i spårtaxisystemet. Vi har valt siffror i det inre av detta intervall.
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Det finns ingen detaljerad beskrivning av ett spårtaxisystem för någon stad i

Sverige. Vi har gjort en uppskattning av hur en bana kan vara konstruerad som

grundar sig på det svenska företagets SkyCabs skisser (Spårtaxi i Göteborg, 1991)

och på uppgifter om dimensioneringen av banan till det amerikanska Taxi 2000-

systemet (Anderson, 1994). Materialåtgången bedöms på denna grund till 200 kg

stål och 200 kg betong per meter bana.

Betongen till fundament och stolpar antas ha kostat 0,8 MJ/kg. Stålprofiler till

banan antas således ha krävt 30 MJ/kg stålprofil. Energiåtgången för banan blir då

ca 6 000 MJ/m. Hälften av energin för stålet finns kvar i stålet vid skrotning av

banan, och ger konstruktionen ett potentiellt skrotvärde som påverkas av hur lätt

stålet är att separera från andra material i konstruktionen. Stålframställning med

malm som råvara är ca dubbelt så energikrävande som när skrot används.

Tanken är att banan skall gå på stolpar över befintliga gatuutrymmen. Markarbeten

i samband med uppbyggnaden torde inskränka sig till att flytta någon m? jord per

meter bana. Energikostnaden för detta arbete är liten jämfört med kostnaden för

framställning av banans material.

Likaledes visar det sig att energiåtgången för transport av material till banan är av

liten betydelse.

Eftersom indata gällande såväl konstruktion som energiåtgång vid materialfram-

ställningen är osäkra räknar vi med en enkel faktormodell. Energianvändningen

för att bygga banan domineras av energiåtgång för framställning av metall och

betong.

Energiåtgång = Z (kg material / m bana) (MJ energi / kg material) (m bana)

3.3 Produktion av spårtaxifordon

Vi har antagit att produktionen av fordonen kräver ungefär lika mycket energi som

att bygga Volvos konceptbil LCP och finner då att energiinvesteringen i fordonen

är ca 10 % av investeringen i banan. Vinsten jämfört med personbilar ligger i att

dessa spårfordon används en betydligt större del av tiden och därmed utför ett

större transportarbete än dagens privata personbilar.
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Spårtaxifordonen bör vara lätta. Inte bara därför att det liksom för vägfordon

minskar behovet av drivenergi, men också därför att man med lätta fordon kan

göra bankonstruktionen lättare och därmed billigare och enklare.

3.4 Parametrar för spårtaxifordon

Dimensioner och vikt på fordonen finns specificerade för de tänkta

spårtaxisystemen liksom acceleration och hastigheter. Vissa data har tagits ur

figurer i publikationer, andra från muntlig kontakt med spårtaxiprojektörer, se

bilaga 2 och 3.

AC-motorer (AC - växelström), främst asynkronmotorer, håller på att konkurrera

ut DC-varianterna (DC - likström). Kraftelektroniken har gjort stora framsteg och

utveckling av effektivare motorer pågår. Antaganden som har gjorts gäller

följaktligen asynkronmotorer. Verkningsgrad hos elmotorn som funktion av

varvtal och vridmoment samt vridmoment som funktion av varvtal har uppskattats

med utgångspunkt från uppgifter från Leif Andersson, Fredrik Gustavsson, Jens

Peter Sink och från mätningar på elbilar. Se bilaga 3 och 4.

Luftmotståndskoefficienten (c) har uppskattats till 0,27 för en typ av

spårtaxifordon med tre sittplatser, men den förefaller ganska lågt satt (Anderson,

1988 b). Enligt muntlig uppgift från Ed Anderson är den gällande siffran för det

amerikanska Taxi 2000 nu 0,35. Denna ansats har justerats uppåt till 0,42, något

över en modern bils luftmotstånd (Johansson, 1993). Dessutom har ett ganska

avsevärt luftmotstånd ansatts för boggin inuti banan enligt formeln i bilaga 5.

Boggins utseende var i det närmaste helt okänt vid tiden för skattningen av luft-

motståndskoefficienten. Någon form av hölje ska emellertid sättas på varför

koefficienten för boggin varieras mellan 0,8 - 1,3.

Luftmotståndet har större relativ betydelse för spårtaxifordon än för bilar i en

hastighet av 36 km/h pga spårtaxins lägre rullmotstånd. Det normala avståndet

mellan fordon med passagerare är för stort för att någon nämnvärd minskning

skulle kunna åstadkommas. Bara tomvagnar går ibland så tätt efter varandra att det

skulle kunna ha någon inverkan på luftmotståndet. Denna eventuella energibe-

sparing försummas i beräkningarna.
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Hjulen antas ha samma storlek och tröghetsmoment som vanliga bilhjul. I ett av de

studerade koncepten har hjulen en radie som är 10 cm mindre, men den storleks-

skillnaden tas inte med i beräkningarna i det här fallet. På samma sätt antas naven

ha samma egenskaper som vanliga bilhjulsnav.

Rullmotståndet ansätts med utgångspunkt ifrån att högtrycksdäck kan användas

eftersom banan är jämn och komforten torde bli god ändå. Den slätaste vägytan

som är inlagd i VETOmodellen (tabell 3.2 i Hammarström (1987)) har valts. Men

spårtaxi har även andra typer av rullmotstånd som inte finns hos vägfordon: styr-

och växlingsarm med hjul mot en skena samt fenderhjul för att undvika stötar mot

banans väggar. Dessa motstånd tillsammans med motståndet i strömavtagningen

har uppskattats till ca 25 % av rullmotståndet hos bärhjulen. Om nya typer av hjul

kan utvecklas, t ex komposithjul, är det möjligt att rullmotståndet skulle kunna

sjunka ytterligare.

3.5 Beläggning

Beläggningen är 1,5 i vagnarna med passagerare i delstudie nr 2 som inkluderar

planerad samåkning. Men 20 % av körningen är tomkörning enligt simuleringen

för Gävle (Andréasson, 1993). Den genomsnittliga beläggningen blir då 1,2 med

samåkning. Utan samåkning kan man förmodligen inte räkna med mer än 1 i total

beläggningsgrad, vilket är den siffra som anges i Anderson (1984).

3.6 Körcykler

Logistikcentrum har försett projektet med underlag till representativa körcykler,

med utgångspunkt i simuleringen av spårtaxi för Gävle (Andréasson, 1993). En

körcykel som är representativ för högtrafik och en för lågtrafik har ingått i

beräkningarna. Högtrafik råder två timmar per dag, en timme på morgonen och en

på eftermiddagen. Under dessa två timmar äger ca 22% av antalet resor rum.

Cyklerna har tagits från det scenario där 15 % av biltrafiken överförs till spårtaxi. I

dessa körcykler beräknas spårtaxifordonen köra med konstant hastighet, 36 km/h,

genom kurvorna. Spårtaxinätet har i Gävle lagts ut så att kurvorna får en krök-

ningsradie på 30 m vilket möjliggör en jämn hastighet. I en annan stad där man

inte
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kan eller vill dimensionera kurvorna efter denna hastighet kommer elförbruk-

ningen att bli något högre än i detta fall. Höghastighetslänkar avsedda för 65 - 70

km/h ingår inte i dessa körcykler. I simuleringen för Gävle utnyttjas högre

hastighet bara på lågt belastade sträckor i ytterområdena. Högre hastigheter

medför en ökad energiförbrukning. För att jämförelsen med bil och buss ska bli

rättvis har också för dessa bara 50-vägar lagts in i körcykeln (se nedan).

Acceleration och retardation hos spårtaxin planeras ske med 2,5 m/s2. Rycket på

2.5 m/s? har försummats, eftersom det inte torde ha någon större betydelse för

energiförbrukningen. Fördröjningar antas ske genom att spårtaxin retarderar lång-

samt för att inte någon rörelseenergi ska bromsas bort i onödan. Fordonet

accelererar sedan på 20 m, vilket är minsta sträckan för att accelerera från 0 till

36 km/h (10 m/s) med en acceleration på 2,5 m/s2. Se bilaga 6.

Stillastående spårtaxifordon vid hållplats bör inte dra energi till annat än att hålla

elektroniken i gång. Denna förbrukning är liten och försummas följaktligen.

Körcyklerna innehåller inte effekten av lutningar i bansträckningen eller hög-

hastighetslänkar. Effekterna av upp- och nedförslut tar delvis ut varandra. I särskilt

kuperade tätorter kan man tänka sig att använda återmatning av energi via

motorerna för att ta tillvara bromsenergin i nedförsbackarna.

Resor mellan samma start- och målpunkt med olika transportmedel kan gå olika

långa sträckor beroende på bansträckning, vägnätets utseende och restriktioner.

Spårtaxiresor kan bli både längre och kortare än bilresor, men de torde ofta kunna

bli kortare än bussresor. Vi har dock valt att bortse också ifrån denna effekt.

3.7 Uppvärmning och ventilation

Uppvärmning vintertid är en betydande energikostnad för elfordon i allmänhet

eftersom elmotorernas verkningsgrad är hög och ingen spillvärme kan utnyttjas.

Spårtaxins särskilt låga behov av drivenergi gör detta värmebehov relativt sett än

viktigare.

Värmebehovet påverkas starkt av konstruktion och materialval. Genom beräk-

ningarna nedan visar vi att de avvägningar som påverkar värmebehovet har stor

betydelse för den totala driftenergin.
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Under året respektive under veckans olika dagar kommer behovet av uppvärmning

att variera. Följande antaganden har legat till grund för beräkningarna:

15 september - 31 oktober 800 W

1 november - 31 mars 1 600 W

1 april - 15 maj 800 W

vardagar - 10, 15 - 18 100 % av spårtaxifordonen hålls varma

vardagar - 15, 18 - 24 60 %

lördagar 9 -15 100 %

lördagar 6 - 9, 15 - 24 60 %

söndagar 10 - 10 40 %

natt 0 - 6 10 %

I ett kollektivt trafiksystem måste standarden vara relativt hög för att det ska vara

attraktivt att utnyttja det, men man kommer å andra sidan inte att tillbringa lika

lång tid i ett spårtaxifordon som i en bil eftersom det är ett snabbt färdmedel och

bara finns inom staden. Värmeväxlare och god isolering kan bidra till att sänka be-

hovet av energi för uppvärmning. Energibehovet bör också bli betydligt mindre

om stationerna är uppvärmda. Här ansätts 1 600 W. Per år blir detta ca 4 100 kWh

med ovanstående antaganden.

Enligt Gävlesimuleringen kör varje fordon i genomsnitt 79 000 km per år med de

antaganden som görs i delstudie 2 (Andréasson, 1993). Värmebehovet per for-

donskm blir då 0,05 kWh.

Uppvärmning av stationerna räknas dock inte med i jämförelsen med bil och buss,

eftersom det är en rent komforthöjande åtgärd.

Energiförbrukning för luftkonditionering beräknas inte för sommaren. Håll-

platserna förutsätts ha tak för att inte stillastående fordon ska värmas genom växt-

huseffekt, och i rörliga fordon bör god självventilation kunna åstadkommas genom

farten. Köbildningar och stillestånd på linjen förekommer normalt i mycket liten

omfattning. Självdrag kan bli mera användbart i spårtaxi eftersom luften inte

behöver filtreras på samma sätt som i tex en stadsbuss. Dels eliminerar intro-

duktionen av spårtaxi en god del av förbränningsfordonen och deras luftför-

oreningar i städer och dels går spårtaxin 4 - 5 m över marken där avgaserna inte

har lika hög koncentration som i höjd med avgasrören. Om värmeväxling används

på vintern behövs för det ändamålet en ventilationsfläkt som kan komplettera

ventilationsbehovet på sommaren.
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I projektet Taxi 2000 har man ansatt 32,3 W/m2 för uppvärmning och luftkondi-

tionering under amerikanska förhållanden (Anderson, 1988 b). Hela ytan, väggar,

golv och tak, räknas. Detta innebär knappt 800 W för ett fordon.

Som jämförelse kan nämnas data från Kewet, en elbil med plats för en passa-

gerare, 1,1 m2 golvyta, används till elelementet 400 W i läge ett och 800 W i läge

två. Enligt test av tidskriften Teknikens värld räcker detta endast till att hålla

rutorna imfria och till att få bilen lite ljummen. Vintern då de provkörde bilen gick

temperaturen inte under -4*C. Om bilen stått i uppvärmt garage före körningen

kan man ta sig ca 2 mil utan att frysa enligt Alrik Söderlind på Teknikens Värld.

Denna bil är dock dragig och saknar värmeväxling.

Värmefläkt på 1,2 kW används i en annan elbil.

I en elbil med bensindriven tillsatsvärmare skulle 825 liter bensin förbrukas på ett

år med samma antaganden om uppvärmningstid under året och under dygnet. Då

antas 0,3 liter per timme förbrukas under november till mars och 0,2 liter per

timme under vår och höst. Detta motsvarar ca 7 400 kWh. Att denna siffra är så

mycket högre än motsvarande siffra för elvärme kan delvis förklaras med verk-

ningsgraden på 80% och också delvis på att man väljer en högre komfortnivå med

bensinvärmare än med värmeutrustning som tär på batterierna.

Luftkonditionering beräknar vi ingen extra förbrukning för eftersom vårt klimat

inte hör till de hetaste. Vi tänker oss att fordon som står stilla på stationerna be-

finner sig i skugga.

3.8 Vinterförhållanden och underhåll

Eftersom banans konstruktion inte är väldefinierad är det svårt att specificera

vilket behov av uppvärmning av själva banan som kan uppkomma.

I traditionella spår- och järnvägssystem används ofta el för att hålla växlar isfria

under vintern. Något motsvarande behov finns inte i spårtaxisystemet eftersom

växlingsmekanismen sitter på fordonet. Det som istället framstår som den mest

snö- och iskänsliga funktionen är bromsförmågan.

Ett spårtaxisystem i Morgantown i USA har öppna körbanor som hålls snöfria

genom uppvärmning. Systemet är dimensionerat för att kunna leverera 750 W/m2

körbana (Morgan, 1979).
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I koncepten från Taxi 2000 och SkyCab är rullbanorna skyddade från direkt

snöfall. Det är tänkbart att man kan klara sig helt utan uppvärmning, vilket i så fall

skulle vara bra från såväl energisynpunkt som ekonomiskt. Man kan också tänka

sig uppvärmning för att förebygga kondens och frost på rullbanorna utan att detta

helt förtar systemets energifördelar.

Antag att själva rullbanans yta är av storleksordningen 0,2 meter gånger banans

längd. Med banlängd 120 km blir själva rullbanans yta då 24 000 mZ. Om den är

väl isolerad frånsett körbanan blir detta den värmeavgivande ytan. Relevant

värmeövergångsfaktor är svåruppskattad. Antag 10 W/K m2. För att hålla banan

vid +5*C när det är -20*C fordras då effekten 6 MW.

Framdrivningsenergin är beräknad till ca 20000 MWh/år för exemplet Gävle.

Även om värmebehovet skulle vara 6 MW under två månader per år skulle upp-

värmningen motsvara mindre än hälften av energin som krävs för framdrivning

och uppvärmning.

Observera att dessa beräkningar rymmer stora osäkerheter. Att förutsäga alla pro-

blem snö och is kan ställa till med förefaller svårt. Detta torde vara ett viktigt

argument för att en provanläggning behövs för fortsatt analys.

Reparationer, städning och annat underhåll är personalintensivt men kräver

mycket lite energi.

3.9 Förluster i eldistribution

Förluster i eldistributionen beror i huvudsak på resistensförluster vid höga ström-

styrkor. För Göteborgs spårvägsystem uppges förlusterna vara ca 10%.

I ett spårtaxisystem där vagnarna styrs enligt principen att de startar först när de

har fri körväg fram till målet kommer effektförbrukningen att vara avsevärt

jämnare än i ett spårvagnssystem och förlusterna troligen mindre. Om systemet

istället byggs så att man tillåter köbildning ute på banan med flera vagnar som

startar och stoppar samtidigt liknar effektvariationerna mer spårvägssystemet.
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4 BIL OCH BUSS - INDATA

4.1 Vägbyggnad

Enligt en artikel av Levinson m fl (1984) kan vägbyggen kosta mellan 10 GJ och

25 GJ per meter körbana beroende på typ av väg. Detta är mer än vår skattning av

spårtaxibanans energikostnad: 5 - 10 GJ per meter. Enligt Anderson (1988 b) får

man en mycket högre energikostnad för vägen om man slår ut energikostnaden på

det transportarbete respektive bana bär.

Variationen i energiåtgången för väg- och gatubyggande är uppenbarligen stor.

Levinsons exempel är inte extremt. Ännu större resurser torde krävas i tätorts-

miljöer. Det höga priset på landyta, tillsammans med gatutrafikens buller-, barriär-

och avgasproblem motiverar ofta att vägutbyggnaden där sker i tunnelsystem eller

tunga brosystem. Själva tunnelbyggandet liksom orsakade ingrepp i va- och el-

system kräver stora energi- och materialresurser jämfört med lätta spårtaxibanor

ovan mark.

Om alternativet till att bygga ut ett spårtaxisystem är att bygga ut gator och vägar

för att bära motsvarande persontransporter tycks spårtaxisystemet vara det minst

resurskrävande alternativet både i byggnadsfas och driftfas. Frågan om hur lång

drifttid som krävs för att de effektivare spårtaxisystemen skall spara in den energi

som investerats i banan är därmed endast relevant när banan tar över trafik från

befintliga vägar vars kapacitet skulle räckt för hela trafikarbetet.

Denna fråga är för omfattande för att utredas mera ingående i detta projekt, men

förtjänar en djupare analys.

4.2 Körcykler och fordon

Spårtaxi kommer sannolikt inte att finnas i drift förrän på 2000-talet, varför

prognosvärden för prestanda i början av detta århundrade har använts i tillämpliga

fall.

En bil som kan anses representativ för den svenska bilparken några år framåt i

tiden med avseende på bensinförbrukning har använts i modellen, se bilaga 7.
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En körcykel för genomsnittligt svenskt vägnät har legat till grund för

beräkningarna av bilens energiförbrukning. Denna körcykel har utarbetats speciellt

för detta projekt med hjälp av data från ett tidigare VTT-projekt (Ragnarsson,

1987). Körcykeln omfattar bara vägar med hastighetsbegränsning 50 km/h

eftersom endast låghastighetslänkar ingår i spårtaxicykeln. Se bilaga 7.

Några väl belagda uppgifter för beläggning i bilar som gör resor inom tätort finns

inte. Simuleringen av spårtaxi för Gävle har räknat med 1,46 för bilar enligt

mätningar i Gävle. En beläggning på 1,6 för 1993 och på 1,5 för år 2005 anges av

VTIs prognosgrupp för kortväga resande, dvs resor under tio mil. I detta projekt

handlar det emellertid om resor under ca en mil, vilka är de som skulle kunna

ersättas av spårtaxi. VTI-mätningar i tätort tyder på en beläggning på 1,3 - 1,4,

men det är inte heller något bra mått: delar av de långväga resorna börjar och

slutar ofta i tätorter, varför mätningar ute i trafiken ger en blandning av beläggning

för långväga och kortväga trafik. Vägverket använder i sin beräkningsmodell EVA

ett genomsnittligt värde på 1,67 i tätort. Vi har här valt att lägga oss på 1,5, en

avrundning av värdet som använts tidigare i Gävlestudien och som alltså ligger till

grund för antagandena om spårtaxi.

Luftkonditionering blir allt vanligare förekommande i bilar men och kan medföra

en inte helt betydelselös merförbrukning. 1991 var endast 5 % av Sveriges bilar

försedda med luftkonditionering, men andelen nyproducerade bilar med denna

utrustning har ökat från 3 till 12 % sedan slutet av 70-talet (Bilunderhåll, 1993).

Eftersom dels andelen av bilparken med luftkonditionering fortfarande är ganska

liten och eftersom den används under en begränsad del av året, försummas denna

merförbrukning här, liksom energiförbrukningen för motor- och kupévärmare.

Användning av elektrisk motorvärmare leder till sänkt bränsleförbrukning om den

används rätt, å andra sidan medför ett samtidigt utnyttjande av kupévärmare en

merförbrukning. Ca två miljoner bilar saknade motorvärmare 1985. Framför allt

förekommer de i Norrland där den största besparingen i bränsle görs (Westman,

1985).

VTI MEDDELANDE 737



14

Storleken av merförbrukningen för kallstarter har beräknats av Henrik Jönsson vid

VTI till 0,106 liter per start (ännu ej publicerade resultat), vilket inbegriper

effekten av motorvärmare, fördelningen av kallstarter etc. Det motsvarar

0,15 kWh/fordonskm, när man räknar med en medelreslängd på 6,25 km inom

tätorten. Denna siffra för genomsnittlig reslängd bygger på uppgifter om

reslängder för bil och på resfördelning för ärendetyper för bil i SOS (1987). Den

stämmer någorlunda överens med genomsnittsresan för spårtaxi i Gävle som är

6,7 km.

Bränsleberäkningarna för buss gäller en 12 m buss med 10 tons tjänstevikt, vilket

är representativt för stadstrafik, se bilaga 8. Bussar bör följa samma körcykler som

bilar med tillägg av stopp vid hållplatser. Hållplatserna har lagts in med

mellanrum typiska för en svensk medelstor stad. Data från tre busslinjer i

Göteborg har legat till grund för beräkning av med vilken sannolikhet bussarna

stannar vid hållplatserna. Se bilaga 8.

Enligt SLTFs branschstatistik för 1990 har bussar i stadstrafik över hela Sverige

en beläggning på 12 personer i genomsnitt. VTT-prognoser räknar med samma

beläggning en bit in på 2000-talet (Björketun, 1994).
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Beräkningarna ger som resultat en låg energiförbrukning för framdrivning av spår-

taxifordon. Energin för byggnation och för produktion av spårtaxifordon är också

låg.

Energiförbrukningen per km för tom vagn och för vagn med 1,5 passagerare är i

stort sett densamma. Den högre totala vikten hos vagn med passagerare balanseras

vid tomkörning av lägre prioritet i korsningar och följaktligen flera retardationer

och accelerationer. Vidare beräkningar där tomkörning ingår görs inte, utan den

beläggningssiffra man väljer återspeglar mängden tomkörning. Beläggningen när

tomkörning inte är inräknad är i Gävlestudien 1,5, när tomkörningen räknas in blir

siffran 1,2. Detta förutsätter att samåkning organiseras.

 

 

 

 

 

 

    

 

Tabell 1 Energiförbrukning i stadstrafik för spårtaxi, bil och buss.

! Beläggning 1,2 pers. enligt delstudie 2 för Gävle (Andréasson, 1993)

2 Beläggning 1,5 i tätort (se kapitel 4.2 "Körcykler och fordon")

3 Beläggning 12 i tätort enligt SLTFs branschstatistik

Energi (kWh) Spårtaxi Bil Buss

Fordonskm |Personkm! |Fordonskm |Personkm? |Fordonskm |Personkm?

Framdrivning 0,11 0,092 0,78 0,52 4,53 0,38

Kallstartstillägg - - 0,15 0,10 - -

Uppvärmning 0,052 0,043 - - - -

Summa 0,16 0,13 0,93 0,62 4,53 0,38

Inkl. verkn.grad 0,18 0,15

elöverf. i banan     

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Energiåtgång för tillverkning av bana och spårtaxifordon enligt förut-

sättningarna i delstudie 2 i simuleringen för Gävle

! Fordonen kommer sannolikt inte att hålla i 50 år

Energi Investering Tillverkningsenergi |Tillverkningsenergi |Tillverkningsenergi

totalt per personkm per personkm per personkm

(TWh) (kWh) Avskrivn.tid |(kWh) Avskrivn.tid |(kWh) Avskrivn.tid

10 år 25 år 50 år

Fordon 0,02 0,01 0,004 - 1

Bana:

Restvärde för 0,21 0,13 0,05 0,03

stål ej beaktat

Restvärde 50% 0,11 0,07 0,03 0,01

avräknat för

stål      
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Energiförbrukningen per fordonskilometer för buss stämmer väl överens med

angivelserna i Lenner (1993) för kortväga bussresor. För bil blir värdena i denna

studie något lägre.

I figur 3 kan man se att energin som krävs för tillverkning av fordonen är liten

jämfört med framdrivningsenergin och även jämfört med energin som krävs för

uppvärmning av fordonen. Banans livslängd borde ligga mellan 25 och 50 år och

med en avskrivningstid i den storleksordningen blir energiförbrukningen för bygg-

nation av banan låg. Fordonens livslängd ligger under 25 år men tillverkningen av

dem kräver relativt lite energi.
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5 9 1

Spårtaxi Buss Bil

Figur 3 Energiförbrukning för spårtaxi, buss och bil. I diagrammet är för

spårtaxi byggnation av bana och fordon inräknat, däremot är inte väg-
byggnation inkluderat för buss och bil. Tomkörning belastar spårtaxi

och buss, men inte bil (jämför kapitel 6.1 Tomkörning). Uppvärmning
av spårtaxibanan ingår inte.

5.1 Linjärmotor

Två datorkörningar för fordon och bana utrustade med linjärmotor enligt

konceptet för Taxi 2000 har visat att energiförbrukningen med en sådan konstruk-

tion kommer att bli något högre. Trots att alla inre motstånd och tröghetsmoment i

motorn elimineras, att banan kan vara helt slät eftersom man inte behöver bromsa

med hjälp av hjulen och att inga växlar behövs, medför den låga verkningsgraden i

motorn att förbrukningen per fordonskm ligger på ca 0,13 kWh, att jämföras med

0,11 kWh överst i första spalten i tabell 1. Inklusive uppvärmning och förluster

vid
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överföring blir förbrukningen per personkm 0,17 kWh. Denna siffra motsvaras av

0,15 kWh i nederst i andra spalten i tabell 1.

Om det visar sig att isbildning på banan inte kan undvikas utan uppvärmning, kan

linjärmotor ändå bli ett gynnsamt alternativ.

5.2 Felmarginal

Beräkningarna enligt försöksplanen i bilaga 1 ger en variation på +15% för fram-

drivningsenergin. Denna siffra ska inte tolkas som en statistisk felmarginal. Med

de antaganden om indata som vi har gjort representerar siffran ytterlighetsfallen då

allt samverkar till det bästa respektive det sämsta. Läsaren får själv ta ställning till

hur de verkliga värdena kan förhålla sig till indata i försöksplanen.

Siffran för energi till uppvärmning av spårtaxifordonen är betydligt osäkrare. Stora

variationer i denna siffra är möjliga beroende på dels vilken komfortnivå man

väljer och dels vilka material och konstruktioner som kommer till användning.

Om stationerna är uppvärmda eller inte spelar också stor roll, liksom om trenden

med milda vintrar kommer att hålla i sig. Siffran kan troligen variera från -50 %

till +50 %.

Banans materialåtgång kan säkert bli 50 % större utan att banan blir orealistisk.

Siffrorna för energiåtgången kan variera från +100 % till -50 % beroende på var

och hur produktionen sker.
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6 DISKUSSION

Den totala energiförbrukningen för spårtaxi domineras av hur mycket som går åt

för byggnation, framdrivning och uppvärmning. Jämförelsen med bil och buss

beror till stor del på i vilken trafiksituation man befinner sig. Problemet i de

flesta tätorter är att man måste bygga ut transportsystemet för ett växande

resande, och då kan man direkt konstatera att det är mindre energikrävande

att bygga spårtaxibana än att bygga nya vägar.

I det fallet att mängden trafik är konstant, blir kalkylerna över intjänandetider som

redovisas i figur 4 till 8 intressanta. Observera att tidsskalan inte är densamma i

alla figurerna. Observera också att resonemangen inte gäller ekonomiska spörsmål

utan bara energianvändning. De olika kurvorna visar vad som händer vid olika

beläggning i spårtaxin. En beläggning på över 1,6 personer torde vara svår att nå,

men under en person borde den heller inte gå. Kompensation har gjorts för ökat

behov av fordon och utbyggnad av banan vid större resandemängder. Den

eventuellt minskande bilparken har vi inte kompenserat för.

När man tillgodoräknar sig restvärdet i stålet som kan tas till vara vid en eventuell

skrotning av banan, sjunker intjänandetiderna till ungefär hälften. Jämför figur 5

och 6.

Den relativa förbrukningen i jämförelse med bil och buss beror på vilken samman-

sättning av resenärer spårtaxin får. Om ett heltäckande spårtaxisystem byggs i en

medelstor stad, ersätter det med all sannolikhet alla lokala busslinjer, varvid samt-

liga bussresenärer antas gå över till spårtaxi. Hur stor andel av bilisterna och av

gång- och cykeltrafikanterna som börjar anlita spårtaxi har mycket stor betydelse

för hur mycket energi som kan sparas totalt genom att spårtaxi införs. I figur 4

visas hur lång tid det tar att spara in energin som krävs till byggnationen av banan

om endast överföring av resande sker från buss och bil. Figur 5 till 8 tar hänsyn till

att spårtaxin kan locka även en viss andel cyklister och gångtrafikanter. Hur stor

denna andel blir beror till stor del på prissättningen.
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7 Beläggning
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Andel av alla bilister som gått över till spårtaxi (%)

Figur 4 Diagrammet visar hur många år det tar innan energiinvesteringen för
konstruktion av bana och fordon har tjänats in genom den sänkta
förbrukningen för resandet om alla bussresenärer och ett antal bilister
förs över till spårtaxi. Intjänandetiderna halveras i stort sett om man
tillgodoräknar sig restvärdet i stålet.

Vid en direkt jämförelse av energiförbrukning per personkm för buss och för

spårtaxi kan vi konstatera att spårtaxin ligger lägre. Men även om spårtaxin skulle

ha ungefär samma energiförbrukning som bussen, skulle man kunna göra

energivinster genom att införa detta nya system. De stora vinsterna ligger i att

spårtaxin är så mycket bättre än bussen att den kan locka till sig resandeandelar

från bilen, som under alla omständigheter har högre energiförbrukning. Om

förbrukningen för spårtaxin dubbleras, skulle intjänandetiden för beläggning 1,4 i

figur 4 öka med ett till två år då andelen före detta bilister är större än 10 %, och

med ett till fyra år i figur 5 och 6 då andelen bilister är större än 40 %. Det verkar

inte orealistiskt att andelen bilister som går över till spårtaxi kan ligga i intervallet

20 - 50%, se nedan under 6.2 "Resfördelning". Faktorer såsom prissättning,

parkeringspolitik, informationsinsatser etc spelar här en ansenlig roll. Den gene-

raliserade kostnaden är ett ekonomiskt begrepp som väger in restid, gångtid,

väntetid, parkeringskostnader m m tillsammans med den direkta kostnaden för

resan. Inom detta projekt finns inte utrymme för beräkningar av de relativa genera-

liserade kostnaderna. Det vore önskvärt för en bedömning av resandepotentialen,

men det är ett ämne som är så omfattande att det förtjänar att behandlas i ett eget

projekt.
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Figur 5 I detta diagram visas fallet då 10% av alla fotgängare och cyklister

börjat åka spårtaxi. Detta innebär, trots merförbrukningen av energi

för dem, en besparing totalt, större besparing ju fler bilister som attra-

heras av spårtaxin. I detta diagram har hänsyn tagits till restvärdet i

stålet.
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Figur 6 Detta diagram visar samma resandefördelning som det i figur 5, men

här har ingen hänsyn tagits till restvärdet i stålet.
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6.1 Tomkörning

Tomkörning förekommer även med bil även om det aldrig räknas in i energiför-

brukningen pga att sådan tomkörning är svårare att definiera och att beräkna.

Skjutsning av familjemedlemmar, särskilt av barn, är emellertid ett utbrett

fenomen, varvid "chaufförens" hem- respektive bortresa utan passagerare i prak-

tiken är samma slag av tomkörning som förekommer i spårtaxisystemet. Att mäta

sådan tomkörning ute i trafiken är helt omöjligt eftersom man inte vet om

ensamma bilförare har eget ärende eller ska skjutsa respektive har skjutsat någon

annan. Eget ärende och skjutsning kan också samordnas varvid gränsdragningen

blir svår.

6.2 Resfördelning

I Morgantown i USA finns ett system som liknar spårtaxi, MPM kallat. Det

invigdes i två etapper på 70-talet, och tog ganska snart över resandeandelar från

bilen. Systemet har bara en enkel bana som är 14 km lång. Det ersatte den service-

buss som tidigare betjänade universitetsområdet. Ungefär samma effekter kunde

upptäckas på resandet efter invigningen av den andra delen som efter invigningen

av den första delen fyra år tidigare. Resandet ökade totalt i MPMs upptagnings-

område vid dessa båda tillfällen, men den del av bilresandet som hade både start-

och målpunkt inom området sjönk med 17 % respektive 11 %. Det kollektiva

resandet ökade med 16 % respektive 21 % när MPM ersatte bussen. Kollektiv-

trafikandelen ökade i båda etapperna från 42 % till 50% (Elias, Neumann,

Iskander, 1982). I ett heltäckande spårtaxisystem borde man kunna förvänta sig

större effekter eftersom en enkel linjesträckning inte tillåter kedjeresor och

oplanerade utflykter, varvid många antagligen tar bilen för att kunna uträtta

ärenden även på annat håll. En intervjuundersökning från USA antyder att 25-40%

av bilisterna där skulle byta till spårtaxi om den existerade (Andréasson, 1993).

En överföring av resande på 15 % från bil till spårtaxi är det blygsammaste an-

tagandet i simuleringen för Gävle. Om man antar en överföring av 50 % bilister

blir besparingen betydligt större. Bannätet behöver då förlängas med 3 % och

antalet fordon behöver drygt fördubblas, men antalet resor blir då 107 % större.

Energin som går åt för tillverkningen av fordon är blygsam i förhållande till

energin som krävs för att bygga banan. Betydelsen av denna ökade investering är

alltså inte så stor.
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Figur 7 I detta diagram visas fallet då 20% av alla fotgängare och cyklister
börjat åka spårtaxi. Detta innebär, trots merförbrukningen av energi
för dem, fortfarande en besparing totalt, större besparing ju fler bilister
som attraheras av spårtaxin. I detta diagram har hänsyn tagits till
restvärdet i stålet.
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Figur 8 Detta diagram visar samma fall som figur 7 då 20 % av alla fotgängare
och cyklister börjat åka spårtaxi. Här har emellertid ingen hänsyn
tagits till restvärdet i stålet.
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6.3 Jämförelse med liknande beräkningar

Ed Anderson (1988 b) har beräknat trolig energiförbrukning för systemet Taxi

2000 med hjälp av ett helt annat beräkningssätt. Man har använt en formel med

bla luftmotstånd, rullmotstånd, fordonsdimensioner och acceleration som

variabler. Energiförbrukningen för framdrivning, uppvärmning och luftkonditione-

ring utan hänsyn till verkningsgraden i kraftverket blir 0,09 kWh/personkm, att

jämföras med 0,17 för linjärmotor och 0,15 för AC-motor i vår studie. Denna

skillnad är ganska obetydlig om man betänker den osäkerhet som råder om många

parametrar. Det är emellertid inte förvånande att hans resultat är lägre eftersom

han då ansatte betydligt lägre fordonsvikt och luftmotstånd, vilka han senare har

justerat uppåt. Han räknar också bara med uppvärmning av fordonen just när det

sitter passagerare i dem. Men fordonet får inte vara iskallt när man sätter sig i det

om resan ska upplevas som behaglig, och då krävs kontinuerlig värme. Hans

siffror för uppvärmning och luftkonditionering är något lägre, medan siffran för

framdrivning är något högre än resultaten i vår studie. Anderson räknar med en

livstid för banan på 30 år och för fordonen på 20 år. Han beräknar större

energiåtgång för byggandé av banan än vi gör, utslaget per personkm. Att jämföra

våra resultat för banan med hans är emellertid vanskligt, eftersom vi inte vet vilka

antaganden han har gjort om material, energislag och trafikintensitet.

Flyway-gruppen har med hjälp av extrapoleringar från ett befintligt automatbane-

system i Tyskland beräknat energiförbrukning för Flyway-systemet. Man kommer

fram till en förbrukning på 0,2 kWh/km för ett fyrapersoners fordon, vilket är

ungefär i klass med en elbil. Med en beläggning på två personer ger detta 0,1

kWh/km, samma som för ett enpersonsfordon (se Alvehag, 1992, för vidare infor-

mation om Flyway). Dessa siffror avser enbart framdrivningen.

Morgantown People Mover i USA, den befintliga system som mest liknar spår-

taxi, anger en energiförbrukning på 0,40 kWh/fordonskilometer vid full belägg-

ning. Deras fordon rymmer 8 sittande och 12 stående passagerare. Siffran avser

troligen endast framdrivning.

6.4 Sekundäreffekter

I detta projekt har endast primäreffekter beräknats, men man kan tänka sig även

sekundäreffekter som blir mycket att svåra att mäta t o m efter att systemen är

byggda. Med sekundäreffekter avses bl a förändringar i bilinnehav, markanvänd-
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ning och stadsstruktur som skulle kunna förändra aktivitetsmönster, transport-

behov och reslängder. Teoretiskt sett borde spårtaxisvstem kunna leda till effek-

tivare markutnyttjande i centrala delar av städerna, viiket borde förkorta resläng-

derna och även gynna icke-motoriserade transportslag som cykel och gång. En

tystare, renare och mindre trafikfarlig miljö, vilket också borde bli ett resultat av

ett nytt kollektivtrafiksystem, skulle kunna ha en liknande effekt. Energiförbruk-

ningen skulle då kunna sjunka. Å andra sidan kan ett nytt bekvämt och snabbt

transportsystem leda till ökat resande, framför allt bland icke-bilägare som kan ha

ett dolt resbehov. Därigenom skulle energiförbrukningen kunna förbli konstant

eller eventuellt öka.

Bilinnehavet kan på sikt komma att förändras om spårtaxi införs jämfört med en

framtid utan högkvalitativt transportsystem. I Stockholms län finns det minsta

antalet bilar per invånare, 350/1000 inv, vilket åtminstone delvis beror på den

relativt goda kollektivtrafiken. Göteborg och Uppsala är de enda två län förutom

Stockholm som ligger under 400 bilar per 1000 inv med 383 respektive 388 (SOS

1993). I Stockholms innerstad är innehavet ca 175/1000 inv (Swahn, 1992).
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7 SLUTSATSER

Låg förbrukning för drift och måttliga energiinvesteringar karakteriserar det tänkta

spårtaxisystemet jämfört med bil och buss. Det modellsystem vi studerat är

mycket energieffektivt i drift, och i en tänkt framtid med ständigt ökande trafik-

mängder är en satsning på spårtaxi mycket lönsam i energitermer räknat.

Även i ett scenario där inget behov av utbyggd transportkapacitet föreligger, visar

beräkningarna att investeringen i spårtaxins bana ändå bör kunna tjänas in på fyra

till fem år genom minskad energiåtgång för trafikarbetet. Alla motordrivna fordon

som finns idag ger högre energiförbrukning per personkm än spårtaxi. Särskilt stor

är vinsten när bilister går över till spårtaxi.

En del av den energi som använts då stålet för banan producerats finns kvar i

stålet och ger konstruktionen ett potentiellt skrotvärde. Detta värde blir högre ju

lättare stålet är att separera från övriga material i banan. Man bör följaktligen

redan på konstruktionsstadiet ta hänsyn till denna faktor.

Fordonets vikt och luftmotståndet hos framför allt boggin, har stor betydelse för

behovet av framdrivningsenergi. Motorns verkningsgrad är också väsentlig, sär-

skilt vid lågt momentbehov, eftersom fordonet är relativt lätt och har lågt rull-

motstånd.

Andra viktiga parametrar, som kan försämra spårtaxisystemets konkurrenskraft

energimässigt sett, är uppvärmningsbehovet av bana och fordon. Vi har antagit att

banan kan konstrueras så att den inte kräver uppvärmning för snösmältning, och

att uppvärmningsbehovet för fordonen är ca 4 000 kWh/fordonsår, vilket är unge-

fär hälften av energiåtgången för framdrivning. Eftersom den stora energivinsten

ligger i att förmå bilister att ta spårtaxi, är det inte nödvändigtvis fördelaktigt att

pruta på komforten för att spara energi.

Utvecklingen av personbilarna är ännu en osäkerhetsfaktor. Men även om bilarnas

bränsleförbrukning halveras in på 2000-talet, kan de inte konkurrera med spår-

taxins låga energibehov. Spårtaxins mindre utrymmesbehov kan också indirekt bi-

dra till lägre energiförbrukning genom att reslängderna blir mindre och icke

motoriserade färdsätt gynnas.
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Bilaga 1

Sid 1 (2)

Försöksplan över elförbrukning för framdrivning

VTT Trafikteknik 27 april 1994

Mats Wiklund

Försöksplan 2%;?: Genererande effekter ABCE och BCDF

försök |A B C D E

0
&

|
G

[N
D

|
-

N
O

10

11

12

13

14

15

16

==

salja

olo

a

ola

saljer

u

-J-

als

u

 

d betyder att respektive variabel har högnivåvärdet i försöket

"-" ___betyder att respektive variabel har lågnivåvärdet i försöket

Variabelförteckning

A: motorns verkningsgrad

B: luftmotståndskoefficient

C fordonets vikt

D: rullmotstånd

E: antal passagerare

F: trafiknivå;

Samspelseffekter:

AB, AC, AD, AF, CD, CF, DE.
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

Effektskattningar ( y; avser försök i):

=(+y1 + Ya +Y +Ya F Ys Fe FY: FY F Yo FY +Y12+Y13+Y14+Y15+Y16V16

- 7-2 = Ys = Y4 7 Ys 7 Ye 7 Y1 7 Ys F Ye F Y10 F Yi FY2 FY13 FY14 T Yis F V:e /16

- - Y2 - Ys - Y4 FYs Fe F Y7 48 7 Ys 7 410 7 Yi 7 Y12 F Y13 Ya FYis 416 /16

fre

-Y 7 Ya + Ya +F 7Y5_Y6+Y7+y8 y9_Y1o+Y11+Y12_Y13_Y14+Y15+Y16)/16

-D 7 Ya F Ys + Ya F Ys + Ye 7 Y7_yg+))9+)710_)'11 Y12_Y13_Y14+Y15+Y16)/16

(-

(-

=(-

p = (-D +» - Ys +Y4 -s * Ye - Y1 + Ys - Ye + 0 - ii + 12 - Vis * Y14 - Ys * Ve

=(-

(i +Ya 35 - Y4 195 = Ye 7 Y1 F Ys 7 Ye FY0 441 7 Y2 4413 7 914 7 Yis T V16 /16

ar = (+) + Da + 34 -s - Ye - 91 -e - Ya - Y10 - 1 -" Yh2 * Vis * Ya + Vis + Ye )/16

BAC (+); +) - Ys = Da +Ys * Ye - 91 - Ys - Ys - Yo * Yi * Y2 - Ys - Ya * Ys + V1e)/16

BAD=(+y1- Ya +) - Ya +Y5 - Ye + 91 - Ys - Ye + -Vi * Y12 - Vis + Ya - Ys + 46)/16

ar = (+) + 92 -s - Ya -s = De + Ya * Ya + Ye * Y10 - Yi - Y2 - Ys "Ya * Ys * Ye)/16

BCD=(+y,-Ja - Ys + Ya +Y5 - Ye - Ya * Ye +) - - Yui * Y12 * Ys - Via - Ys * Ve )/16

Ber = (+) - Da #35 - Da - Ds * e = 33 * De *- Yo * Yi - Y2 - Ys * Ya - Vis * Ve )/16

Bpe = (+): - -s + Da -s * Y3 -s = Ya * Yo * Yi - Ya * Ys - Ya - Ys +

Låt
(I när variabel k är "+"

X, =
-1 när variabel k är

där k e [4,B,C,D,E,F).

Energiåtgång för given kombination av (x F) predikteras av

Bo +BaXxa +BaXa +BoXe +BpXp +BeXe +BprXr +

+DarXaXa FB + BanXaXn F PazXaXE + BepXcXp 4 BerXcXr + PpeXpXå
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Data om spårtaxi

dimensioner på fordonet och hjulen

fordon längd

bredd

höjd

boggi höjd

golvyta

hjul bredd

radie

material

vikt hos hela fordonet

antal sittplatser

medelhastighet

acceleration

kupéns tvärsnittsarea

tvärsnittsarean av inneslutningen

tvärsnittsarean av boggin

luftmotståndskoefficient kupé

luftmotståndskoeff. boggi (se bil 5)

slipkoefficient

rullmotståndskoefficient

texturdjup

rullmotstånd för fenderhjul, 8 styck

kraftöverföring/transmission

Bilaga 2

Taxi 2000

2743 mm

1600 mm

1524 mm

1016 mm

ca 3,5 m2

102 mm

203 mm

aluminium+gummi

2000 Ib empty weight=900kg

3

22,5 mph = 36 km/h

2,5 m/s?

26,5 sq ft = 2,46 m2

ca 0,93 m2

ca 0,5 m2

0,35

2,0 (inkl Aboggi/Åinnes])

SkyCab

3500 mm

1400 mm

1500 mm

ca 330 mm

ca 3,9 m2

vanliga bilhjul 130 mm

303 mm

900 kg tomvikt

4

34-35 km/h (28 - 42)

2,5 m/s?

2,3 m2

ca 0,67 m2

ca 0,42 m2

0,42 (se bilaga 5)

1,0 (Exk! Apoggi/AinnesD
standardvärden för lastbilsdäck enligt Hammarström (1987)

standardvärden för lastbilsdäck enligt Hammarström (1987)

stålbana: 0

0,005*belastningen

ingen (linjärmotor)

effektförluster mellan elnät och fordon

spårvagn (Göte, 1993)

verkningsgrad omformare DC->AC 97%

verkningsgrad

energiåterföring vid bromsning

ev. kopplingsfunktion

59,8% vid 11,2 m/s,

formel för linjärmotor:

betong: 0,25 mm

ev ingen

10% för

97% (Sadarangany, 1993)

hastighet/(hastighet+7,54 m/s)

har liten betydelse

ingen

ev. utväxlingar och deras verkningsgrad

tröghetsmoment för hjul

(skalfaktor 0,30 för P 0,20 m mot 0,30 m

0,30*pb-värde

(J - mr2, m är prop mot r i det idealiserade fallet plan skiva))

för hjulnav

maxvarvtal

minvarvtal

antal drivande axlar

antal hjul

VTI MEDDELANDE 737

som för pb

irrelevant

irrelevant

inga

4 bärhjul, 8 fenderhjul

ingen

inga 1:10,71

som för pb

som för pb

3000 - 15000

0

2

4 bärhjul, 4 fenderhjul





Bilaga 3

Sid 1 (3)

Indata till VETO-modellen om spårtaxi

(Se även bilaga 2)

SPARTAXT, El 50 kW. FIL SPARTAXIDAT

1,

0,675,40,66,900, 119,

1000,

2,27.00,19.60,1.0,

0.94,0.96, 1.0,

0.1815,4.08,4.0,

2.30,1.785,0.40,1.40,1.1,

1,

6.7E-3,0.132,0.303,0.19,

1,1,0,1,2,2,4,2,

0.0,

5,0,3000,6000,9000, 12000,

50,160,160,80,60,40,

1,1,12000,

1.0,1.0,

3.15,0.62,1.00,1.00,1.10,0.5,

1.26,0.75,1506,0.962,0.29,0.29,2.55,

0,0,0,

0,0,0,

0.2,0.4,1.0,-670,-1075,-1650,

0.2,0.4,1.0,300,450,800,

0.2,0.4,1.0,-1150,-1400,-2000,

0.2,0.4,1.0,375,625,1250,

2.0E5,1.8E5,

SPTAXI.Max

SAÄKNAS

SAÄKNAS

Förklaring till variabelnamn:

! Fordonstyp = personbil

! ml mfjÖ mfx mbx totvi mkp

! den

! NX UTVV UTVB

! VERKV VERKB

! IS IH IHN

! FAREA CV CD TLANGD THFJ

! OBS CD används ej se formel bilaga 5

! TOMNR

! MONDJU DBREDD HRADI KONYT

! 2 NAX 2 NDAX 2 NDACK NDDTOT

NDTOT

! DBOG

! VÄRVTAL FOR MAXEFF

! MAXEF (KW) FIMAX (NMD

! NRMN1 NRMN2 NRMX 1

! GÄASPRO VÄAXPRO

! LL HLFL LFL BFL LFJO HFJÖ

! LKP HKP JTYFJÖ JTYHJ HBX HFX L

! FJADERKONST FJA,FJB1,FJB2

! FJADERKONST FJAÄA,FJB1,FJB2

! STDAMPKONST VZST > 0 FRAM

! STDAMPKONST VZST © 0 FRAM

! STDAMPKONST VZST > 0 BAK

! STDAMPKONST VZST © 0 BAK

! LUFTTRYCK

! FIL FOR BRANSLEMUSSELDIAGRAM

! FIL FOR EMISS-MUSSELDIAGRAM

! FIL FOR SLAP

(* innebär att variabeln inte ingår i beräkningarna för spårtaxi, däremot för bil och buss

** innebär att variabeln inte har ingått i några beräkningar i detta projekt)

VTI MEDDELANDE 737



ML

MFJÖ

MFX

MBX

TOTVI

MKP

DEN

NX

UTvVvV

UTVB

VERKV

VERKB

IS

IH

IHN

FAREA

CV

CD

TLANGD

THFJ

TOMNR

MONDJ

DBREDD

HRADI

KONYT

NAX

NDAX

NDACK

NDDTOT

NDTOT

DBOG

MAXEF

FIMAX

NRMN1

NRMN2

NRMX1

GASPRO

VÄXPRO

LL, HLFL etc

Bilaga 3

Sid 2 (3)

last (kg)

fjädrad massa utan last (kg)

ofjädrad massa fram (kg)

ofjädrad massa bak (kg)

totalvikt (kg)

massa för åkande (kg)

densitet för lasten **

antal växlar

utväxlingar

utväxling bak

verkningsgrad för växlarna

verkningsgrad för växel bak

tröghetsmoment svänghjul (kg/m2)

tröghetsmoment hjul (kg/m2)

tröghetsmoment hjulnav (kg/m2)

frontarea (m2)

cylindervolym (dm?)*

luftmotståndskoefficient *

k k

ök k

tomgångsvarvtal (rpm)

mönsterdjup**

däcksbredd (m)

hjulradie (m)

däckets kontaktyta (m2)

antal axlar

antal drivande axlar

antal däck per axel

antal däck tot

antal drivande axlar tot

boggiavstånd **

maxeffekt (kW)

maxmoment för givna varvtal (Nm)

varvtal för maxeffekt (rpm)

minvarvtal (rpm)

maxvarvtal (rpm)

max andel gaspådrag

max andel maxvarvtal

olika mått *

lufttryck i däck (N/m2)

Variabler som ingått i försöksplanen i bilaga 1:

motorns verkningsgrad (se nästa sida)

luftmotståndskoefficient (0,42 för kupé, 0,8 - 1,3 för boggi)

fordonets vikt (800 - 1000 kg)

rullmotstånd (120 - 130% av normalt bärhjulsmotstånd för högtrycksdäck

antal passagerare (1 - 2)

trafiknivå (hög- resp lågtrafikkörcykel, se bilaga 6)
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Bilaga 3

Sid 3 (3)

Motorns verkningsgrad hos spårtaxi

för vridmoment 0 till 160 Nm, varvtal 0 till 12 000 rpm, verkningsgrad uttryckt i %0

Indatafil Sptaxi.max:

spårtaxi märkeffekt 22 kW maxeffekt 50 kW; 0, 12000, 1000; 0, 160, 10

0, ! TOMGANG FUNKTION

0.0,0.0, ! BT(NR,0) SE FUNKTION

710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710,

810, 850, 850, 850, 850, 850, 850, 850, 850, 850, 850, 850, 850,

810, 850, 870, 880, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900,

810, 850, 870, 900, 920, 920, 920, 920, 920, 920, 920, 920, 920,

810, 850, 880, 920, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 880, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 880, 930, 940, 940, 940, 940, 940, 940, 930, 930, 930,

810, 850, 900, 940, 950, 950, 940, 940, 940, 940, 930, 930, 930,

810, 850, 900, 940, 950, 950, 940, 940, 940, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 900, 940, 950, 940, 940, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 900, 940, 940, 940, 940, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 900, 940, 940, 940, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 900, 940, 940, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 880, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 880, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 880, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

810, 850, 880, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930, 930,

Indatafil Sptaxi.min:

spårtaxi märkeffekt 22 kW maxeffekt 50 kW; 0, 12000, 1000; 0, 160, 10

0, ! TOMGANG FUNKTION

0.0,0.0, ! BT(NR,0) SE FUNKTION

660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660,

810, 810, 810, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,

810, 810, 840, 860, 870, 870, 870, 870, 870, 870, 870, 870, 870,

810, 810, 840, 870, 880, 880, 880, 880, 880, 880, 880, 880, 880,

810, 810, 860, 880, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 860, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 860, 890, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 890, 890, 890,

810, 810, 870, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 890, 890, 890,

810, 810, 870, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 870, 900, 900, 900, 900, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 870, 900, 900, 900, 900, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 870, 900, 900, 900, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 870, 900, 900, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 860, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 860, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 860, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890,

810, 810, 860, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890, 890,
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Elbilar

Data från Leif Andersson

Bilaga 4

rullmotstånd fenderhj, strömavtagn, styrskena

verkningsgrad för motorn

energiåterföring vid bromsning

verkningsgrad transmission,

växel med 2 led

växel med 3 led

växelriktare verkningsgrad

max vridmoment

maxvarvtal

minvarvtal

Allmänt

10-15% av rullmotståndet hos en personbil

90-95% vid alla i praktiken förekommande driftfall

utom mycket lågt varvtal, börjar falla vid 10-20% av

maxvarvtal

ringa betydelse

96%

94%

98%

160 Nm för 0 - 3 000 rpm, 80 Nm för 6 000 rpm,

60 Nm för 9 000 rpm, 40 Nm för 12 000 rpm

12 000 rpm

0

Tröghetsmoment i standardmotorer enligt produktkataloger

11 kW kgm2

22 kW 0,138 kgm?
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Bilaga 5

Luftmotstånd

Luftmotståndet hos ett spårtaxifordon kan uttryckas som

2

[Akinnes F)

PV =- CD,hyttAhytt +CD,boggi Aboggi [TÅ __|-) ] EUZ

boggi

där

CDhytt motståndskoefficienten för kupén,

CD,boggi motståndskoefficienten för boggin,

Anyt hyttens projicerade tvärsnittsarea,

Aimnes! tvärsnittsarean av inneslutningen

Avoggi totala projicerade tvärsnittsarean hos hela boggiarrangemanget,

p luftens densitet (1,2 kg/m? ) och

U fordonets hastighet.

Cpunyu = 0,40 45

7 08-15

Uppgifterna har getts av Gunnar Johansson, Institutionen för termo- och fluid-

dynamik, Chalmers tekniska högskola.
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Bilaga 6

Sid 1 (3)

Körcykler för spårtaxi

Indata till VETO-programmet ges i form av en hastighet som ska eftersträvas tills

nytt värde anges (markerat med punkter i nedanstående diagram). Den inritade

'inien anger den ungefärliga resulterande hastigheten.
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Bilaga 6

Sid 2 (3)
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Bilaga 6

Sid 3 (3)
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Bilaga 7

Sid 1 (2)

Indata till VETO-modellen för personbil

Variabelnamnen förklaras i bilaga 3.

Personbil 67kW. KATEGORI B. FIL PB_B.DAT

1, ! Fordonstyp = pb

80,920,68,106,1600,1 12, ! ml mfjö mfx mbx totvi mkp

1000, ! den

4,3.49,1.97,1.32,0.90,3.67, ! NX UTVV UTVB

0.965,0.972,0.972,1.0,0.96, ! VERKV VERKB

0.1815,4.08,4.0, ! IS IH IHN

2.0,1.785,0.37,1.40,1.1, ! FAREA CV CD TLANGD THFJ

800, ! TOMNR

6.7E-3,0.13,0.306,0.19, ! MONDJU DBREDD HRADI KONYT

1,1,0,1,2,2,4,2, ! 2 NAX 2 NDAX 2 NDACK NDTOT NDDTOT

0.0, ! DBOG

6,1500,2000,2500,3000,3500,4000, =! VÄRVTAL FOR MAXEFF

67,124,127,130,145,152,148, ! MAXEF (kw) FIMAX (nm)

3100,1000,4000, ! NRMN1 NRMN2 NRMX1

0.9,0.9, ! GASPRO VÄXPRO

3.15,0.62,1.00,1.00,1.10,0.5, ! LL HLFL LFL BFL LFJO HFJÖ

1.26,0.75,1507,0.962,0.29,0.29,2.55, ! LKP HKP JYFJO JTYHJ HBX HFX L

0,0,0, ! FJAÄADERKONST FJA,FJB 1,FJB2

0,0,0, ! FJAÄADERKONST FJA,FJB1,FJB2

0.2,0.4,1.0,-670,-1075,-1650, ! STDAMPKONST VZST > 0 FRAM

0.2,0.4,1.0,300,450,800, ! STDAMPKONST VZST © 0 FRAM

0.2,0.4,1.0,-1150,-1400,-2000, ! STDAMPKONST VZST > 0 BAK

0.2,0.4,1.0,375,625,1250, ! STDAMPKONST VZST © 0 BAK

2.0E5,1.8E5, ! LUFTTRYCK

PBXB.BRA ! FIL FOR BRANSLE-MUSSELDIAGRAM

PBXB.EMU ! FIL FOR EMISS-MUSSELDIAGRAM

SAKNAS ! FIL for SLAP
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Bilaga 7

Sid 2 (2)

"Körcykel" för bil

Representativa körförlopp är kända för olika länkar och korsningar. M h a typiska

fördelningar för tätort enligt nedanstående tabell har energiförbrukning för en

genomsnittlig körning beräknats.

S= signalreglering; St= stopplikt; L = lämna företräde; R = rondell;

 

 

typ |hastig- [länk- flöde andel som kör: andel medel- andel av

av het längd som stopp- |resp. kors-

korsn (km/h) (meter) vänster [rakt höger stannar tid ningstyp
 
S 50 140 2000 [0.25 |0.50 |0.25 0.70 |30 0.029

St 50 130 2850 [0.19 _|0.62 |0.19 1.00 20 0.028

L 50 115 2750 [0.15 10.70 |0.15 0.50 10 0.249

R 50 155 4000 [0.00 10.00 |1.00 |0.60 20 0.026
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Indata till VETO-modellen för buss

Variabelnamnen förklaras i bilaga 3.

Bilaga 8

Samma körcykel som för bil, se bilaga 7, har använts men med tillägg av extra stopp för

hållplatser.

Buss 11 ton Kategori B.

2400,7500,516,894,11000,100,

5,8.42,4.47,2.58,1.56,1.00,4.30,

0.97,0.97,0.97,0.97,1.00,0.985,

0.0,97.0,10.0,

6.30,6.1,0.57,9.21,3.8,

525,

12.5E-3,0.19,0.47,0.32,

1,1,0,1,2,4,6,4,

1.315,

! Fordonstyp Lastbil utan släp

! ml mfjö mfx mbx totvi mkp 1000,

! den

! NX UTVV UTVB

! VERKV VERKB

! IS IH IHN

! FAREA CV CD TLAÄNGD TFHJ

! TOMNR

! MONDJU DBREDD HRADI KONYT

! 2 NAX 2 NDAX 2 NDACK NDTOT

NDDTOT

! DBOG

9,750,900,1200,1500,1800,2100,2400,2600,2800, ! VARVTAL FÖR MAXEFFKURVAN

126,326,381,510,520,520,510,501,471,441, _! MAXEF (kw) FIMAX

1650, 800,2800,

1.0,1.0,

3.30,0.90,6.00,2.3,1.90,0.86,

0.4,1.5,16700.,15.2,0.67,0.67,4.25,

1900,1.62E5,1.33E5,

3800,3.23E5,2.66E5,

0.3,0.5,0.7,-3150,-4500,-5000,

0.3,0.5,0.7,800,1200,1400,

0.3,0.5,0.7,-3150,-4500,-5000,

0.3,0.5,0.7,800,1200,1400,

6.7E5,6.75E5,

LB14B.BRA

LB1I4_B.EMU

SAÄKNAS
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! NRMN1 NRMN2 NRMX 1

! GASPRO VÄXPRO

! LL HLFL LFL BFL LFJO HFJÖ

! LKP HKP JYFJOÖ JYHJ HBX HFX L

! FJÄDERKONST FJA,FJB1,FJB2 FRAM

! FJÄDERKONST FJA,FJB1,FJB2 BAK

! STDÄMPKONST VZST > 0 FRAM

! STDÄMPKONST VZST © 0 FRAM

! STDÄMPKONST VZST > 0 BAK

! STDÄMPKONST VZST © 0 BAK

! LUFTTRYCK

! FIL FÖR MUSSELDIAGRAM BRÄNSLE

! FL FÖR MUSSELDIAGRAM EMISSIONER

! FIL FÖR SLÄP




