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Parkeringsformer och motorvärmare - underlag för att beskriva avgasutsläpp vid motorstart

av UlfHammarström och Per Henriksson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

58195 Linköping

Sammanfattning

För temperaturer lägre än -10%*C använder 86 %

elvärmare då både sådan och elanslutning finns till-

gängliga.

Förekomsten av elvärmare är i Norrland lika hög,

91 %, både vid arbete och bostad då elanslutning finns.

På nationell nivå använder 30 % respektive 50 %

vid arbete respektive bostad parkering med möjlig-

het till elanslutning.

Användning av varmgarage ger en mindre skillnad

mellan vinter- och sommarförbrukning än tillgång till

elektriska motorvärmare.

Med syfte att kunna beskriva kallstarttillägg i form av

avgasutsläpp och bränsleförbrukning har för bensindrivna

personbilar följande kartlagts:

* användning av olika parkeringsformer

* förekomst av motorvärmare

* -användning av motorvärmare

* bränsleförbrukning.

Det datamaterial som använts för beskrivning av de sökta

förhållandena utgörs av Konsumentverkets enkät "Bil-

underhåll" avseende 1995 års förhållanden. Bruttourvalet

omfattar 14 000 bilägare.

På nationell nivå gäller följande fördelningar för hur

man brukar parkera:

 
Arbete (%) Bostad (%)Parkeringsform 

 

Varmgarage 5,7 21,5
Kallgarage med elanslutning 2,3 24,8
Privat p-plats med elanslutning 27,3 25,4
Kallgarage utan elanslutning 3,4 7,9
Privat p-plats utan elanslutning 39,1 13,0
Gatan 22,4 7,4
Totalt 100 100 

Vid arbetet respektive bostaden har följande andelar av

utnyttjade parkeringsformer elanslutning:

* 18 respektive 44 % i Götaland

* 31 respektive 53 % i Svealand

* 75 respektive 68 % i Norrland

* 30 respektive 50 på nationell nivå.

Förekomsten av motorvärmare på nationell nivå är föl-

jande:

* elvärmare 46 %

* bensinvärmare 5 %.
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Då nyttan av elvärmare skall uppskattas är det förekomst

av elvärmare då man samtidigt har parkering med elanslut-

ning som är av intresse:

 

 _Region Arbete (%) Bostad (%)

Götaland 54,0 47,4

Svealand 77,0 73,3

Norrland 91,0 91,2 

Som förväntat är förekomsten av elvärmare betydligt

högre för de som har än de som inte har parkering med

elanslutning. Det finns också en koppling till fordonsålder

sådan att äldre bilar har högre förekomst av elvärmare än

yngre.

Svaren på enkätens fråga om användning av elvärmare har

varit svårtolkade genom att svarsfrekvensen för del-

frågorna avtagit med ökande temperaturintervall. Enligt

frågans konstruktion, en delfråga per temperaturintervall,

borde samma svarsfrekvens gälla för samtliga temperatur-

intervall. För de som har både elvärmare och elanslutning

och som avgett svar för samtliga temperaturintervall gäl-

ler följande nationella användningsfrekvenser:

* för temperatur lägre än -10*C, 86 %

* för temperatur -10*C till 0*C, 75 %

* för temperatur 0*C till 10*C, 35 %

* för temperatur över 10*C, 8 %.

Mellan olika regioner kan användningsfrekvensen per

temperaturintervall skilja över 10 %. Ett överraskande

resultat är att det skulle vara en förhållandevis stor använd-

ning vid temperaturer över 10*C. Som ett alternativ har

även redovisats användningsfrekvensen för de som avgett

svar för samtliga temperaturintervall och som svarat att

ingen användning sker över 10*C. För denna grupp är an-

vändningen i intervallet 0*C till 10*C 25 % dvs. 10 % lägre

än för det första alternativet. För de lägre temperatur-

intervallen är det ingen nämnvärd skillnad mellan de båda

svarsgrupperna.

Frågor om användning av bensinvärmare har inte ingått.

"Bilunderhåll" innehåller bl.a. frågor om bränsleför-

brukning per sträckenhet. En korrelationsanalys mellan

förekomst av elvärmare och bränsleförbrukning gav po-

sitiva korrelationer och där korrelationen för vinter-

förbrukningen var högre än för sommarförbrukningen.



Eftersom användning av elvärmare bevisligen sänker

bränsleförbrukningen för en och samma körcykel är

erhållet resultat ett uttryck för andra bakomliggande fak-

torer.

En gynnsam effekt av elvärmare skulle kunna förvän-

tas resultera i en lägre kvot mellan vinter- och sommar-

förbrukning än för bilar utan elvärmare. Någon sådan ten-

dens har inte kunnat observeras i datamaterialet utan sna-

rast ett motsatt förhållande. Om motsvarande mått används

för bedömning av om varmgarage har någon gynnsam ef-

fekt på bränsleförbrukningen så ger resultatet uttryck för

att en sådan gynnsam effekt skulle kunna finnas.

COLDSTART är ett av VTT utvecklat datorprogram för

beräkning av kallstarttillägg. Resultat från den här redovi-

sade studien har använts i COLDSTART.

10

En slutsats är att frågor om parkering och motorvär-

mare kan vara för utrymmeskrävande och kanske även för

komplicerade för att ha som extrafrågor till en redan

frågemässigt stor enkät som "Bilunderhåll". Viktiga frå-

gor som hur parkeringstid i kombination med luft-

temperatur påverkar användningsfrekvensen av elvärmare

har fått utelämnas liksom frågor om inkopplingstider. För

att reducera de brister som finns i den här redovisade stu-

dien borde de aktuella frågorna få utgöra en speciell en-

kät och som skulle skickas ut under olika delar av året till

skillnad från Bilunderhålls en gång under året.
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Forms of parking and engine heaters - data for describing exhaust emissions on engine start

by UlfHammarström and Per Henriksson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

For temperatures below -10%*C, 86% use electric

heaters when both heaters and electricity supply are

available.

In Norrland, where a supply of electricity is

provided, the occurrence of electric heaters is the

same, 91 % for parking both at work and near the

dwelling.

On a national level, parking with provision of

electricity supply is used by 30 % at work and by 50 %

near the dwelling.

The difference between winter and summer

consumption is smaller if a heated garage is used than

if an electric engine heater is available.

In order that cold start excess in the form ofboth exhaust

emissions and fuel consumption may be described, the

following have been investigated for petrol engine cars:

use of different forms of parking

e occurrence of engine heaters

e use of engine heaters

* fuel consumption

The data material used in describing the conditions sought

is found in the Swedish Board for Consumer Policies

questionnaire survey "Car maintenance" regarding

conditions in 1995. The gross sample comprises 14,000

car owners.

On a national level, the breakdown ofparking is as follows:

e Norrland, 75 % and 68 %

e Nationally, 30 % and 50 %

On a national level, occurrence of engine heaters is as

follows:

e electric heaters 46 %

e petrol heaters 5 %

In assessing the benefits of electric heaters, it is the

occurrence of electric heaters when the car owner also has

a parking facility with electricity supply that is of interest:

 

 R eg io n W ork (% ) D w elling (% )

G öta la nd 5 4 .0 4 7 .4
Svealand 7 7 .0 7 3.3
N o rrla n d 9 1.0 9 1.2 

 

 

 

Form of parking Work (%)

__

Dwelling (%)

Heated garage 5.7 21.5

Cold garage with

electricity supply 2.3 24.8

Private parking space

with electricity supply 27.3 25.4

Cold garage without

electricity supply 3.4 7.9

Private parking space

without electricity supply 39.1 13.0

Street 204 74

Totals 100 100
 

At work and near the dwelling, the percentages of the

forms of parking which have electricity supply are as

follows:

e Götaland, 18 % and 44 %

e Svealand, 31 % and 53 %

VT! MEDDELANDE 891

As expected, the occurrence of electric heaters is consid-

erably higher among those who have, than among those

who have not, a parking facility with electricity supply.

There is also a coupling to vehicle age, inasmuch as older

cars have a higher incidence of electric heaters than

younger cars.

The answers to the question concerning the use of electric

heaters were difficult to interpret since the response

frequency diminished as the temperatures increased.

According to the questionnaire design, one question per

temperature range, the response frequency for all tempera-

ture ranges ought to be the same. For those who have both

an electric heater and an electricity supply and have given

a response for all temperature ranges, the national usage

frequencies are as follows:

e for temperatures below -10*C, 86 %

e for temperatures -10*C to 0*C, 75 %

& for temperatures 0*C to 10*C, 35 %

e for temperatures above 10%C, 8 %.

The usage frequency per temperature range may differ by

more than 10 % between the regions. One surprising result

is that there appears to be relatively high usage above 10*C.

As an alternative, the usage frequency has also been

calculated for those who had responded to all temperature

ranges and stated that there was no use above 10*C. For

this group, usage in the range 0*C to 10*C is 25 %, i.e. 10

percentage points lower than for the first alternative. For

the lower temperature ranges there is no appreciable

difference between the two groups of respondents.

11



There were no questions concerning use ofpetrol heat-

ers.

*Car maintenance" also includes questions concerning

fuel consumption per unit of distance. A correlation analy-

sis between the occurrence of electric heaters and fuel

consumption yielded positive correlations, with that for

winter consumption being higher than for summer

consumption.

Since the use ofelectric heaters demonstrably reduces

fuel consumption for one and the same driving cycle, the

results obtained point to other underlying factors.

It might be expected that one beneficial effect of

electric heaters would be that the ratio of winter to sum-

mer consumption would be lower than for cars without

electric heaters. No such trend could be noted in the data

material; the situation was rather the opposite. If the same

index is applied in assessing whether a heated garage has

a beneficial effect on fuel consumption, the results

indicate that there would be such a beneficial effect.

12

COLDSTART is a computer program developed by VTT

for calculating excess emissions on cold starting. The

results of this study have been applied in COLDSTART.

One conclusion is that questions concerning parking

and engine heaters may take up too much space and may

perhaps also be too complicated if included as extra

questions in a large questionnaire such as *Car

Maintenance" which already has a lot of questions.

Important questions such as the way in which the period

of parking in combination with air temperature affects

frequency of usage of electric heaters had to be omitted,

as also questions concerning times of switching on. In

order to alleviate the shortcomings in the study described

here, the above questions should be made up into a spe-

cial questionnaire which should be sent out at different

times ofthe year, in contrast to "Car Maintenance" which

is despatched once a year.

VT MEDDELANDE 89 1



1 Bakgrund

Avgasutsläppen från en bilmotor direkt efter start är be-

roende av motorns starttemperatur. Starttemperaturen är

i sin tur beroende av väderleksförhållanden, parkeringstid,

parkeringsförhållanden, motorvärmare m.m.

Introduktionen av katalysatortekniken i den svenska

bilparken har medfört att kallstarternas relativa betydelse

för de totala avgasutsläppen kommit att öka. Problemet är

att katalysatorn med kringutrustning behöver nå upp till en

viss temperatur för att fungera fullt ut. Innan denna tem-

peratur har uppnåtts kan utsläppsnivån vara av samma stor-

leksordning som för en "orenad" bil.

Då katalysatorn har nått sin arbetstemperatur kan re-

duktionen av kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och kväve-

oxid (NO,) vara av storleksordning 90 % för en nyare bil.

Med stigande fordonsålder avtar den reducerande effek-

ten.

Att avgasutsläppen under kallstarter är förhöjda beror

inte enbart på katalysatorn utan även på andra motor-

förhållanden. Även en "orenad" motor har förhöjda avgas-

utsläpp fram till dess full uppvärmning nåtts. Genom att

höja motorns starttemperatur så kan de extra utsläpp som

följer av en "kall" motor jämfört med en fullt uppvärmd

reduceras. En höjning av motortemperaturen vid start kan

åstadkommas bl.a. genom att använda motorvärmare eller

genom parkering i garage med högre temperatur än

utomhusluften. Beträffande användning av elektriska mo-

torvärmare har naturligtvis möjligheten till elanslutning

avgörande betydelse. Att beskriva kallstarteffekter hand-

lar i stor utsträckning om att beskriva representativa start-

temperaturer i motorer. Viss starttemperatur motsvaras

sedan av viss storlek på kallstarttillägg!. För att beskriva

representativa starttemperaturer krävs omfattande data-

underlag där föreliggande studie avser en del.

För beskrivning av kallstarteffekter har VTT utvecklat ett

PC-program benämnt COLDSTART (Hammarström och

Edwards, 1999). Indata till detta är bl.a.:

* -användning av parkeringsformer vid arbete och bostad

* förekomst av motorvärmare

* användning av motorvärmare, m.m.

! Skillnad i bränsleförbrukning eller avgasutsläpp mellan att köra

ett och samma förlopp utan och med fullt uppvärmd motor.

MEDDELANDE 891

Med COLDSTART kan bl.a. följande beräknas:

* genomsnittliga kallstarteffekter på nationell eller

regional nivå

* genomsnittliga kallstarteffekter för olika startplatser

m.m.

* genomsnittliga kallstarteffekter för olika tidsindel-

ningar

* genomsnittliga kallstarteffekter med respektive utan

motorvärmare.

Genom programmets höga upplösningsgrad kan en stor

mängd analyser genomföras inklusive betydelsen av mo-

torvärmare.

Programmets höga detaljeringsgrad medför ett stort

behov av olika indata. Den nuvarande tillgången på indata

är i många fall dålig.

Det är inte bara avgasutsläpp i form av kallstartutsläpp

som påverkas av parkeringsförhållanden. Även avdunstning

från parkerade bilar är beroende av parkeringsförhållanden.

Därmed skulle resultatet av den här redovisade studien

kunna ha en bredare användning än enbart för kallstart-

tillägg.

Konsumentverket har under lång tid regelbundet ge-

nomfört en enkät benämnd "Bilunderhåll". I denna ställs

bl.a. frågor om förekomst av el- och bensinmotorvärmare.

Genom att dessa frågor ställs i en basvariant har det varit

meningsfullt att till dessa lägga ytterligare frågor av bety-

delse för att kunna beskriva kallstarteffekter.

VTT har tidigare lämnat väsentliga bidrag till att klar-

göra kallstartsproblematiken i olika publikationer, se spe-

ciellt (Westman, 1985). I rapporten ges en principiell be-

skrivning av hur motortemperaturen kan variera under ett

dygn, se figur 1.1. Den här redovisade studien syftar till

att ta fram delar av det underlag som krävs för att i modell-

form kunna beskriva den process som figur 1.1 illustre-

rar. Det är också en beskrivning av denna process som ut-

gör beräkningsgången i COLDSTART.
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Figur 1.1 En principiell bild av en bilmotors temperatur under ett dygn (Westman, 1985).
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2 Målsättning

Det primära målet med studien har varit att ta fram under-

lag för uppskattning av representativa kallstarttillägg för

svenska förhållanden. Därmed bör data anpassas till en

form som passar det av VTT utvecklade COLDSTART-

programmet. Intresset för att studera och beskriva avgas-

utsläpp vid kallstarter är förhållandevis stort varför en data-

redovisning bör göras som också passar mera allmänna

behov inom det aktuella området.

VT! MEDDELANDE 891

Målsättningen omfattar mera direkt följande punkter:

att beskriva användning av olika parkeringsformer

att beskriva förekomst av motorvärmare mot bakgrund

av tillgängliga parkeringsformer, m.m.

att beskriva användning av motorvärmare för olika

meteorologiska temperaturförhållanden och olika

startplatser.
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3 Litteraturgenomgång

Den litteratur som har studerats har avgränsats till sådan

som behandlar:

* personbilar

* svenska förhållanden 2

* förekomst eller användning av olika parkeringsformer

* -användning och förekomst av motorvärmare.

I huvudsak kvarstår då följande rapporter och underlag:

* "Nyttan av att använda elektrisk motorvärmare" (West-

man, 1985)

* Olika utgåvor av Konsumentverkets Bilunderhåll, ex-

empelvis (Konsumentverket, 1996a)

* Ett icke publicerat material från en enkät i Vägverkets

regi (IFS, 1996).

I (Westman, 1985) redovisas resultat av en inom studien

genomförd enkät. Frågorna i denna enkät har redovisats i

bilaga 1. Denna enkät tog upp de väsentligaste frågorna

avseende vad som här söks :

* både vid arbetet och bostaden

* förekomst av elektrisk motorvärmare

* -användning av motorvärmare

* förekomst av kupévärmare

* -användning av kupévärmare

* inkopplingstid.

Separata redovisningar ges i rapporten för olika delar av

Sverige. Eftersom (Westman, 1985) ligger så nära vad som

tagits upp i den här aktuella studien har valts att här redo-

visa tre av de mera centrala resultattabellerna i sin helhet,

se tabellerna 3.1, 3.2 och 3.3.

 

 

 

 

Tabell 3.1 Fördelning av möjligheter till parkering vid bostad och arbete (Westman, 1985).

Helsingborg Linköping Luleå Finland

Bostad Arbete Bostad Arbete Bostad Arbete Bostad Arbete

Gatan 13 % 13 % 6 % 5 % 5 % > 46% 92 %

Särskilt ordnad p-plats 34% 82 % 39% 90% 50% 89 %

Kallgarage 31 % 1 % 30 % - 18 % 1 % 23 % 2 %

Varmgarage 13 % 4 % 27 % 3 % 25 % 5 % 16 % 3 %

carport 9 % mom 1 % 2 % m= 15 % 3 %"*

Summa 100 % _100% _100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

* Under tak.

Tabell 3.1 kan kommenteras enligt följande:

* att förekomst av elanslutning inte ingår

* att carport finns med som ett alternativ

* -att likheten mellan finska och svenska förhållanden är

påtaglig

Z Med undantag för att (Westman, 1985) även tar upp förhållan-

den i Finland.
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* att andelen gatuparkering minskar då man går norrut,

dvs. att möjligheterna till användning av elvärmare kan

förväntas öka norröver.
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Tabell 3.2

studier (Westman, 1985).

Innehav och bruk av elektrisk motorvärmare i olika regioner. Jämförelse mellan olika

 
Studie utförd i (Westman, 1985)

Helsingborg

11 % (28 st)
Andel bilar utrustade med elektrisk

motorvärmare*

Andel bilar av de med motorvärmare

Linköping Luleå

26 % (76 st) 90 % (250 st)

 

 

 

 

 

 

där motorvärmaren någon gång har 57 % 58 % 88 %

använts under vintern 1983/84

Andel bilar av de med motorvärmare

där kupévärmare används parallellt 38 % 67 % 88 %

med motorvärmaren

Studie refererad i (Westman, 1985)

Malmöhus Östergötland Norrbotten

Andel bilar utrustade med motor-

värmare enligt Konsumentverkets 20 % 31 % 85 %

undersökning utförd under 1983*

Studie refererad i (Westman, 1985)

Nyland Lappland

Andel bilar utrustade med motor-

värmare i Finland, ett län i norr och ett 68 % 96 %

i söder"
 

* Redovisningen är något oklar genom att man blandat begreppen "elektrisk motorvärmare" och

"motorvärmare".

Tabell 3.2 kan kommenteras enligt följande:

* att uppgifterna om förekomst av elvärmare enligt de

två svenska studierna ger en acceptabel överensstäm-

melse

* att andelen bilar med motorvärmare i Finland tycks

vara högre än i Sverige

Tabell 3.3

och procentuell andel (Westman, 1985).

att användning av motorvärmare inte relaterats till några

bakgrundsvariabler som lufttemperatur eller

parkeringstid

att beskrivning av användning inte ger någon fullstän-

dig beskrivning tillräcklig för att kunna utnyttjas för att

kvantifiera kallstarteffekter, åtminstone inte direkt

att användningen av kupévärmare är betydande.

Hur motorvärmare används vid bostad respektive arbetsplats, antal positiva svar

 

 

Helsingborg Linköping Luleå

Bostad Arbete Bostad Arbete Bostad Arbete

ågtåélz't'aarrfåägr'ggféå HF BH jr gg 3 st 41 st 15 st 168 st 119 st
nyttjades (100 %) (100 %) (98 %) (88 %) (89 %) (94%)

Andel bilar där inkopplingstiden
av motorvärmaren före start
var:
© 4h 94 % 100 % 88 % 93 % 59 % 50 %
Hela natten/dagen 6 % 0 % 12 % 7 % 41 % 50 %

Andel bilar där tidur användes 75 % 33 % 71 % 67 % 45 % 43 %
till motorvärmaren (12 st) (1 st) (29 st) (10 st) (76 st) (51 st)

Andel bilar där tidurets
inställning ändrades enbart 50 % 33 % 37 % 13 % 47 % 2 %
beroende på lufttemperaturen (6 st) (1 st) (10 st) (2 st) (34 st) (2 st)
(avser ej centrala tidur)
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Tabell 3.3 kan kommenteras enligt följande:

* att andelen bilar för vilka man någon gång utnyttjar

möjligheten till inkoppling är stor även om data inte in-

formerar om genomsnittlig användning

* att andelen bilar med inkopplingstid större än 4 tim-

mar är betydande, speciellt i Luleå

* -att andelen bilar för vilka tidur inte används är förhål-

landevis stor, och att andelen ökar då man går norrut.

Vad som saknas i rapportens redovisning är:

* förekomst av elanslutningsmöjlighet

* användning kopplad till variabler som lufttemperatur,

parkeringstid, m.m.

* inkopplingstid relaterad till samma variabler som för

användning.

De i enkäten framtagna uppgifterna om inkopplingstider

har inte använts av (Westman, 1985) för att beskriva kall-

starttillägg utan istället har rekommenderade inkopplings-

tider enligt en annan rapport (Odsell, 1980) använts.

De inkopplingstider som framkommit ur enkäten är över-

raskande långajämfört med de rekommenderade tiderna.

De nämnda rekommenderade inkopplingstiderna (Odsell,

1980) var:

* 3 h för temperaturer under --15*C

* 2 h för temperaturer i intervallet -15*C till -5*C

* 1 h för temperaturer i intervallet -5*C till +10*C.

Ur Konsumentverkets Bilunderhåll-undersökningar, bas-

enkäten, kan bl.a. följande utläsas:

* förekomst av elvärmare

* förekomst av bensinvärmare

* förekomst av kupévärmare.

Dessa uppgifter har redovisats:

* för olika årsmodeller

* för olika regioner.

Uppgifter om motorvärmare har ingått i Bilunderhåll åt-

minstone fr.o.m. (Konsumentverket, 1986)3

Vägverket låter regelbundet utföra en enkät avseende all-

mänhetens syn på Vägverket m.m. I enkäten (IFS, 1996)

togs även upp frågor om motorvärmare. Motor-

värmarefrågorna avsåg följande:

* om man brukar använda motorvärmare

* -användning vid olika temperaturer

* inkopplingstid.

3 Uppgifter ur Bilunderhåll har inte redovisats här eftersom en så-

dan gjorts i avsnitt 6 och 7.
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Bland de som hade tillgång till bil och besvarat frågor om

motorvärmare uppgav 44 % att de använder motorvärmare.

Frågan var formulerad: "Brukar du använda motorvär-

mare?" Frågans formulering medför att resultatet inte kan

användas för en kvantifiering av användningsfrekvens,

kopplat till lufttemperatur och parkeringstid.

Till de som svarat att de använde motorvärmare ställdes

frågan "Om det finns möjlighet att ansluta till elektrisk

motorvärmare, vid vilken temperatur brukar Du då ha

motorvärmaren inkopplad?" Svarsalternativen och svars-

fördelningen blev följande:

* lägre än -20%C = 0 %

* --20%C till -10%*C = 8 %

* -10%C till 0*C = 59 %

* -_0%C till +10%*C = 19%

* +10%C till +20%C = 1%

* vet ej = 12%.

Observera att det är fråga om en fördelning över samtliga

frågor dvs. procenttalen summeras till hundra. Ett annat

alternativ skulle kunnat ha varit andel som använder

motorvärmare per temperaturintervall. Därmed skulle man

fått bort en eventuell inverkan av hur frekvent ett

temperaturintervall är. Svaren måste tolkas som att de både

är ett mått på hur frekvent temperaturintervallet är vid start

och hur sannolikt det då är att motorvärmaren är inkopp-

lad.

Det resultat som efter vissa antaganden bör vara mest an-

vändbart för kvantifiering av kallstarteffekter är inkopp-

lingstiderna enligt följande:

* upp till 1 timme, 18 %

* 1-2 timmar, 32 %

* 2-4 timmar, 24 %

* 4-8 timmar, 10 %

* 8-16 timmar, 8 %

* 16-24 timmar, 2 %

* mer än 24 timmar, 0 %.

Här bekräftas resultatet i (Westman, 1985) om långa

inkopplingstider. Medianvärdet ligger något över 2 timmar

medan det aritmetiska medelvärdet kan uppskattas till ca

3,2 timmar. Över 20 % av inkopplingstiderna är längre än

4 timmar.
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4 Konsumentverkets Bilunderhåll-undersökning

Konsumentverket har vid upprepade tillfällen utfört en

enkät benämnd Bilunderhåll för insamling av underlag till

konsumentupplysning. Enkäten genomfördes första

gången år 1976 (Konsumentverket, 1977) och har totalt

utförts sex gånger t.o.m. den här utnyttjade enkäten.

Resultaten av enkäterna har genomgående publicerats i rap-

porter med en hög detaljeringsgrad. Inför den enkät som

genomfördes år 1995 och som finns dokumenterad i (Kon-

sumentverket, 1996a), tillfrågades bl.a. VTI om önskemål

beträffande att finansiera tilläggsfrågor. Eftersom enkäten

redan innehöll frågor om motorvärmare bedömdes det

som värdefullt att få komplettera med ytterligare frågor

av betydelse för beskrivning av kallstarteffekter.

Denna undersökning, utförd 1995, skilde sig från tidi-

gare genom att urvalet utökats till att även omfatta andra

bilar än privatägda. En speciell analys för denna grupp finns

utgiven i publikationen (Konsumentverket, 1996b).
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En frågetyp som ingått i samtliga enkäter är bränsle-

förbrukning. Detta är naturligtvis av direkt intresse för

energifrågor men också indirekt för avgaser. Om bränsle-

förbrukningen ökar så ökar också den totala avgasmängden.

Däremot kan man inte dra några slutsatser om enskilda

ämnen med undantag för koldioxid, svaveldioxid och bly.

Beträffande bränsleförbrukning gjordes i den här använda

enkäten en omformulering av frågorna. Denna innebar att

man övergick från att fråga efter förbrukningen under vin-

ter- och sommarhalvår utan precisering av tidsperiod till

att använda exakt definierade tidsperioder.

I bilaga 3 redovisas en teknisk beskrivning av Bil-

underhåll 1995/1996 och i bilaga 4 själva frågeformuläret

i enkäten.
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5 Metod

Den här redovisade studien bygger på den av Konsument-

verket genomförda Bilunderhållsundersökningen under

1995. Datafilen med resultatet av Bilunderhålls-

undersökningen innehåller svar på bastrågorna plus VTI:s

tilläggsfrågor. Dessutom ingår vissa data ur Bilregistret.

Uppgifter om antal svar m.m. har redovisats i avsnitt 6. I

avsnitt 6 redovisas även diverse försök att kvalitetsgranska

enkätsvaren.

Bilunderhåll-enkäten år 1995 har genomförts av

TEMO. Ur varje stratum, vilket bestod av en bilmodell om-

fattande en eller flera årsmodeller, drogs slumpmässiga ur-

val. Urvalen var inte proportionellt lika stora från varje

stratum och därför har TEMO bildat vikter som återstäl-

ler proportionerna. Vikterna har erhållits genom att divi-

dera antalet i populationen per stratum med antalet insam-

lade svar (hänsyn har även tagits till enskilda årsmodeller

av en bilmodell). Där inget annat anges har vikterna använts

vid VTTI:s bearbetningar av materialet. I bilaga 3 ges en tek-

nisk beskrivning av Bilunderhåll 1995/1996.

Viktningsförfarandet motsvarar att representativa vär-

den för slumpmässigt valda bilar i Bilregistret skattas. En

begränsning är dock till bilar av årsmodell 1980 och yngre.

Vad innebär det att använda dessa vikter för det som här

söks enligt avsnitt 2? Om det finns ett beroende mellan

fordonsålder och de här sökta variablerna så borde det fin-

nas risk för en systematisk avvikelse från vad som söks

genom avgränsningen med avseende på årsmodeller efter-

som VTT söker värden representativa även för tidigare års-

modeller än 1980.

De i huvudstudien bildade vikterna beaktar svars-

frekvensen inom olika fordonsgrupper. På motsvarande

sätt skulle det kunna vara befogat att anpassa vikterna ef-

ter svarsfrekvenserna på de i denna studie aktuella frå-

gorna. Någon sådan viktning har inte genomförts. Därmed

motsvarar använd metod den som i övrigt använts av Kon-

sumentverket.

Materialet har av VTT ifråga om användningsfrekvens

av motorvärmare grupperats efter olika rimlighetskriterier.

Genom att även i övrigt bilda rimlighetskriterier skulle

mera generella gallringar kunna göras dvs. inte enbart för

den aktuella delfrågan. De valda kriterierna framgår ur

avsnitt 6.

Bilunderhåll innehåller totalt 56 frågor, se fråge-

formuläret i bilaga 4, vilka också kan innehålla ett antal del-

frågor. Genom att beräkna och sammanställa korrelatio-

ner för alla dessa variabler/frågor kan följande uppnås:
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* -en beskrivning av eventuella beroenden mellan de här

aktuella frågorna och övriga frågor

* -en beskrivning av eventuella beroenden inom gruppen

av de här aktuella frågorna.

Korrelationsanalyser har genomförts på olika urval av det

totala materialet. I korrelationsanalyserna har en avgräns-

ning gjorts till följande variabler:

* vid arbetet

* parkeringsform vid bostaden

* av elvärmare

* förekomst av el- eller bensinvärmare

* förekomst av kupévärmare

* region

* förmånsbil

* årsmodellklass

* årlig körsträcka

* andel landsvägskörning

* bränsleförbrukning under sommar och vinter

* registreringsmetod för bränsleförbrukning

* bilägarens ålder

* bilägarens kön

* bilägarens inkomst

* hur service följs

* växellåda.

I VTT:s analyser av det statistiska materialet från TEMO

har TEMO:s anvisningar för analys följts dvs. samma me-

tod har använts som för (Konsumentverket, 1996a). I denna

redovisas enbart skattade medelvärden dvs. några standard-

avvikelser eller konfidensintervall redovisas inte.

En resultatredovisning söks enligt följande:

e hur man brukar parkera dvs. parkeringsform

e förekomst av motorvärmare för olika "fasta" förutsätt-

ningar såsom tillgång till elanslutning m.m.

e användning av elvärmare givet att man har elanslutning

och elvärmare.

Metoden i dessa fall är att sortera svaren efter relevanta

urvalskriterier.

Bearbetningen av det statistiska underlaget har avsett att

skatta olika andelar. I vissa fall har osäkerheten för skattade

andelar redovisats. Denna osäkerhet har uttryckts baserat

på varianser enligt det följande:
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Med L stycken stratum skattas andelen i hela populationen, p;;, genom den viktade summan av

andelen i varje stratum, på

S NV N
pP.= E --p;, där är stratumvikten, även uttryckt som W,

st N Nh=1

N,: antal bilar i stratum h
N: totala antalet bilar

Variansen för andelen i hela populationen bestäms av

-C 1,2 N, -m, P,(-P;)y -__ NV? -- -h h

s) NZZ;o

Y,: skattningsvariabel för sökt andel
n,: antal svar i stratum h

För härledning, se bilaga 2.

Så som osäkerhetsintervallen beräknats, med 0, 1-kodning av ett parkeringsalternativ i taget, kan barajämförelser göras
inom varje parkeringsalternativ mellan olika regioner.
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6 Speciellt om Bilunderhåll 96, materialgranskning

6.1 Allmänt

Det totala bruttourvalet utgjordes av ägare till 14 000 ben-

sindrivna bilar varav 12 785 var privatbilar. I denna studie

har både privatägda och övriga bilar fått ingå. Antalet god-

kända intervjuer dvs. fullständigt ifyllda frågeformulär

uppgår till 8 969. En avgränsning i urvalet är till årsmo-

deller fr.o.m. 1980 och t.o.m. 1995 som den 1 juli 1995

Fråga nr 50

fanns registrerade och var i trafik. I bilaga 3 ges en beskriv-

ning av den senaste undersökningens uppläggning och ge-

nomförande. Själva frågeformuläret framgår ur bilaga 4.

De frågor som VTI kompletterat med ifråga om

bakgrundsdata för beskrivning av kallstarteffekter är nr 50

och 51, se figur 6.1.

 

   

Hur brukar Du parkera vid hemmet respektive vid arbetet?

e Markera flera alternativ om det behövs.

Vid hemmet Vid arbetet

I varmgarage 1 0 0

På gatan 2 0 0

Privat parkeringsplats utan möjlighet att ansluta 3 0 0

elektrisk motorvärmare

Kallgarage utan möjlighet att ansluta elektrisk 4 [ 0

motorvärmare

Privat parkeringsplats med möjlighet att ansluta

elektrisk motorvärmare 5 Q Forts. [ Forts.

Kallgarage med möjlighet att ansluta elektrisk 60 fr. 51 0 fr. 51

motorvärmare

Fråga nr 51
 

värmare varit inkopplad?

 

Av 10 starter, som Du gör från platser där det finns möjlighet att koppla in en

elektrisk motorvärmare, hur många av de 10 starterna görs sedan en motor-

Ange antalet sådana starter vid olika temperaturförhållanden (a-d). Räkna inte in starter i

  

varmgarage.

a) Vid kallare än 10" minus används el-motorvärmare vid .... .... starter av 10.

b) Vid mellan 0* och minus 10" används el-motorvärmare vid ... ..... starter av 10.

c) Vid mellan 0* och plus 10" används el-motorvärmare vid ... ...... starter av 10.

d) Vid varmare än 10" plus används el-motorvärmare vid ... ..... starter av 10.

Figur 6.1 VTI:s tilläggsfrågor i Bilunderhåll 96.

Det totala behovet av tilläggsfrågor för att kunna beskriva

representativa kallstarteffekter är naturligtvis mycket

större än de här medtagna frågorna.

Beträffande fråga 50, om parkeringsformer, var det

ursprungliga önskemålet att beskriva de alternativ som de

intervjuade hade tillgång till och hur man valde bland

dessa. Detta val skulle både kunna bero på parkeringstid

* I frågeformuläret används ordet "hemmet". Detta ord har i

övrig text ersatts med "bostaden".
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och lufttemperatur, dvs. samma variabler som skulle kunna

förväntas påverka användningen av motorvärmare. Ett pro-

blem med att besvara vilka alternativ som finns tillgängliga

är av definitionskaraktär, dvs. var man skall sätta gränsen.

Alla har naturligtvis gatuparkering som ett möjligt alterna-

tiv bara man väljer ett tillräckligt stort område kring arbe-

tet eller bostaden. Beträffande garage och ordnad parkering
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gäller samma sak, dvs. alla har detta alternativ bara man är

beredd att betala och kan acceptera ett tillräckligt stort

gångavstånd. Egentligen söks både vad man disponerar för

närvarande genom ägande, långtidsavtal eller på annat sätt

och vad man utnyttjar. Hur den optimala utformningen av

fråga nr 50 borde vara är inte självklart.

Det ursprungliga önskemålet beträffande fråga nr 51

var att beskriva hur användning av elvärmare beror av

parkeringstid och lufttemperatur. Även i detta fall var det

nödvändigt att i Bilunderhåll reducera frågans innehåll, vil-

ket resulterade i en avgränsning till enbart temperatur-

beroende.

En brist i utformningen av fråga nr 50 är kopplingen till

fråga nr 51. Kriteriet för att gå vidare till fråga nr 51 bör

vara att man har elanslutning och samtidigt har elvärmare.

Före fråga nr 51 gjordes en avgränsning genom formule-

ringen: "OMMÖJLIGHETANSLUTAELEKTRISKMO-

TORVÄRMARE*" dvs. inget villkor om att elektrisk mo-

Tabell 6.1

torvärmare skall finnas. Är man bara medveten om bristen

utgör den inget problem genom att förekomst av elvärmare

framgår av en annan fråga.

Ytterligare databehov som inte rymdes inom "Bil-

underhåll" gäller användning av timers. För timers söks

uppgifter både om användningsfrekvens och om inställd

tid.

6.2 Parkeringsformer

Kartläggning av använda parkeringsformer grundas på fråga

nr 50, se figur 6.1. Frågan var uppdelad på "vid bostaden"

och "vid arbetet". För dessa två platser kunde man per plats

välja mellan sex parkeringsalternativ. Ett ytterligare alter-

nativ är att ingen delfråga besvarats. Någon fråga om an-

dra uppställningsplatser än vid arbete och bostad ställdes

inte. Svaren på fråga nr 50 fördelades på antal svars-

alternativ enligt tabell 6.1.

Fördelning på antal markerade svarsalternativ, parkering vid bostaden och arbetet.

 
Antal svarsalternativ som Parkering vid bostaden Parkering vid arbetet

 

 

markerats Antal % Antal %

1 8 133 90,7 5 775 64,4

2 605 6,7 147 1,6

3 24 0,3 9 0,1

4 2 0,0 3 0,0

5 1 0,0 1 0,0

6 0 0,0 2 0,0

Ej svar 204 2,3 3 032 33,8

Totalt 8 969 100,0 8 969 100,0
 

Tabell 6.1 kan kommenteras enligt följande:

* att en stor andel, 33,8 %, av respondenterna inte be-

svarat frågan för parkering vid arbetet. Detta kan vara

ett uttryck för att man inte brytt sig om att svara eller

att man inte brukar parkera vid arbetet. Om man har hy-

potesen att det inte borde vara någon skillnad i svars-

benägenhet mellan arbete och bostad då båda alterna-

tiven finns skulle andelen som ej svarat för arbetet i

huvudsak kunna uppfattas som sådana som inte brukar

parkera vid ett arbete exempelvis beroende på att bil

inte används till arbetet, arbete saknas m.m.

* -att andelen respondenter som brukar utnyttja fler än ett

parkeringsalternativ är liten, vid bostaden 7,2 % och vid
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arbetet 2,7 %. Är detta ett uttryck för ett faktiskt för-

hållande eller för en missuppfattning av frågan?

Under antagande om att svarsbenägenheten är lika för ar-

bete och bostad skulle man kunna tolka svaren som att

31,5 % ej tar bilen till något arbete. Detta antagande skulle

motsvara att svarsbenägenheten för frågan om parkerings-

former är 97,7 %, dvs. lika med svarsbenägenheten för

parkering vid bostaden.

I tabell 6.2 och 6.3 redovisas fördelning av svar med

max två alternativ på de olika möjliga kombinationerna för

arbete och bostad.
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Tabell 6.2 Parkering vid arbetet. Svarsfördelning när max två alternativ angetts. *

 

 

I varm- På Privat Kallgarage Privat Kallgarage

Kombination garage gatan p-plats utan utan p-plats med med

anslutnings- anslutnings- anslutnings- anslutnings-

möjlighet möjlighet möjlighet möjlighet

I varmgarage 381 13 14 2 9 0

På gatan 13 1 276 62 7 17 2

Privat p-plats utan

anslutnings- 14 62 2 287 6 8 0
möjlighet

Kallgarage utan

anslutnings- P 7 6 197 1 1

möjlighet

Privat p-plats med

anslutnings- 9 17 8 1 1 507 5
möjlighet

Kallgarage med

anslutnings- 0 2 0 1 5 127
möjlighet

* Ett parkeringsalternativ motsvaras av diagonalen och två alternativ utanför diagonalen.

Situationen vid arbetet kan beskrivas enligt följande:

©
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ett parkeringsalternativ (diagonalen)

- det vanligaste alternativet är "Privat p-plats utan

anslutningsmöjlighet"

- det ovanligaste alternativet är "Kallgarage med

anslutningsmöjlighet"

* två parkeringsalternativ (utanför diagonalen)

- den vanligaste kombinationen är "På gatan" och

"Privat p-plats utan anslutningsmöjlighet"

- den eller de ovanligaste kombinationerna är sådana

i vilka "Kallgarage med anslutningsmöjlighet" ingår

som ett alternativ.

Tabell 6.3 Parkering vid bostaden. Svarsfördelning när max två alternativ angetts. *

 

 

I varm- På Privat Kallgarage Privat Kallgarage

Kombination garage gatan p-plats utan utan p-plats med med

anslutnings- anslutnings- anslutnings- anslutnings-

möjlighet möjlighet möjlighet möjlighet

I varmgarage 1 917 64 68 5 108 34

På gatan 64 610 42 16 36 20

Privat p-plats utan

anslutnings- 68 42 i 018 33 14 28
möjlighet

Kallgarage utan

anslutnings- 5 16 33 721 6 13
möjlighet

Privat p-plats med

anslutnings- 108 36 14 6 1 871 118
möjlighet

Kallgarage med

anslutnings- 34 20 28 13 118 i 996
möjlighet
 

* Ett parkeringsalternativ motsvaras av diagonalen och två alternativ utanför diagonalen.
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Situationen vid bostaden kan beskrivas enligt följande:

* ett parkeringsalternativ (diagonalen)

- det vanligaste alternativet är "Kallgarage med

anslutningsmöjlighet"

- -det ovanligaste alternativet är "På gatan"

* två parkeringsalternativ (utanför diagonalen)

- den vanligaste kombinationen är "Privat p-plats med

anslutningsmöjlighet" och "Kallgarage med

anslutningsmöjlighet"

- den ovanligaste kombinationen är "Kallgarage utan

anslutningsmöjlighet" och "I varmgarage".

Svarens rimlighet per plats kan bl.a. ifrågasättas på följande

punkter:

* sådana som utnyttjar både varmgarage och kallgarage

* sådana som utnyttjar både kallgarage med och utan

elanslutningsmöjlighet

* sådana som utnyttjar både privat parkeringsplats med

elanslutning och kallgarage med elanslutning.

I vilken utsträckning är dessa svarskombinationer uttryck

för missförstånd och i vilken utsträckning för verkliga

förhållanden? Exempelvis skulle man kunna tro att kom-

binationen varmgarage och kallgarage skulle vara mycket

sällsynt. Kan det vara så att parkeringsformen "carport",

som inte ingick som ett svarsalternativ, har klassats som

kallgarage? En kombination av varmgarage och carport

borde inte vara helt ovanlig. Parkeringsformen "carport"

ingick i (Westman, 1985).

Syftet med frågan om "Privat parkeringsplats" var att

få ett mått på privat utomhusparkering. Finns det risk för

att man skulle kunna tro att även privat parkering i kall-

garage berörs av denna fråga? Frågans formulering ute-

sluter tyvärr inte inomhusparkering.

I tabell 6.4 redovisas svar med tre eller flera parallella

parkeringsformer. Andelen respondenter med svar i denna

kategori är enligt tabell 6.4 endast 0,3 % vid bostaden och

0,1 % vid arbetet. Som mest har man markerat tillgång till

samtliga parkeringsformer. Är de angivna kombinationerna

enligt tabell 6.4 rimliga? Kombinationerna skulle i många

fall kunna bedömas som osannolika.

Tabell 6.4 Parkering vid arbetet respektive bostaden. Svarskombinationer när tre eller flera alter-

nativ angetts.*

 

 

 

Antal respondenter Typ av parkering

per plats

Bostaden Arbetet Antal Varm- Gatan P-plats Kall- P-plats Kall

parkerings- garage utan garage med garage

former anslut- utan anslut- med

ning anslut- ning anslut-

ning ning__

2 0 3 X X X

3 0 3 X X

2 2 3 X X X

6 0 3 X X X

1 0 3 X X X

1 1 3 X X X

4 1 3 X X X

3 1 3 X X X

2 2 3 X X X

0 1 3 X X X

0 1 3 X X X

2 0 4 X X X X

0 2 4 X X X X

0 1 4 X X X X

1 1 5 X X X X X

0 2 6 X X X X X X

>27 215   
* Första raden i tabellen anger att två respondenter för bostaden angivit att man har tre

parkeringsalternativ: "P-plats utan anslutning"; "P-plats med anslutning" och "Kallgarage med
anslutning".
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Är det rimligt att andelen respondenter med tre eller flera

svarsalternativ inte är större än enligt tabell 6.4? En hypo-

tes skulle kunna vara att man ofta har nöjt sig med att ange

vad man uppfattar som ett huvudalternativ. Nästa fråga blir

då vad man menar med huvudalternativ. Exempelvis skulle

man kunna tänka sig två alternativ för ett fall där man dis-

ponerar varmgarage men av bekvämlighetsskäl ändå väljer

att parkera på gatan:

* att man uppger det mest frekventa alternativet, dvs.

gatuparkering

* att man uppger det alternativ som representerar det

"högsta värdet", dvs. varmgarage.

Det mest frekventa alternativet kan naturligtvis samman-

falla med det "högsta värdet".

Om svaren utgör en blandning av olika sätt att besvara

frågan skulle man kunna välja att generellt endast redovisa

ett svarsalternativ i form av huvudalternativ.

Ett stort problem är då att man inte vet vad responden-

terna uppfattar som huvudalternativ och att detta kan vara

olika från respondent till respondent.

Huvudalternativ har bildats genom att rangordna svars-

alternativen enligt följande:

* varmgarage (1)

* kallgarage med elanslutning (2)

* privat p-plats med elanslutning (3)

* kallgarage utan elanslutning (4)

* privat p-plats utan elanslutning (5)

* gatuparkering (6).

Om en respondent exempelvis har svarat med både alter-

nativ (1) och (3) så klassas svaren som (1). Rangordningen

kan sägas vara efter förväntad genomsnittlig start-

temperatur på bilmotorn allt annat lika. Med alternativ (1)

skulle man över året och nationellt kunna förvänta en ge-

nomsnittligt högre motortemperatur än för övriga alter-

nativ osv.

Tyvärr missar man med denna konstruktion den full-

ständiga beskrivningen av parkeringsmöjligheter. Kon-

struktionen skulle i kallstartssammanhang kunna förvän-

tas medföra risk för att starttemperaturen överskattas.

6.3 Förekomst av motorvärmare

Utformningen av denna fråga är sådan att man inte direkt

kan bedöma svarsbenägenheten. I fråga nr 15, se bilaga 4,

finns möjlighet att bl.a. sätta kryss framför elmotor-

värmare eller bensinmotorvärmare. För att kunna mäta

svarsbenägenheten skulle två alternativ behöva finnas per

delfråga, dvs. motorvärmare finns eller finns ej. Ett indi-

rekt mått på svarsbenägenheten skulle kunna vara antal

respondenter som satt minst ett kryss framför någon av
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delfrågorna under fråga 15. Sannolikheten för att ingen av

de 28 uppräknade utrustningsdetaljerna skulle finnas borde

vara liten.

Ett rimligt antagande är därmed att den verkliga ande-

len bilar med motorvärmare är minst lika stor som vad som

direkt framgår ur svaren.

Andra kvalitetsmått på materialet skulle kunna vara ande-

len svar med elvärmare och utan elanslutning både vid

arbete och bostad. Av svaren tillhör 18 % en sådan klass.

Detta behöver dock inte vara ett uttryck för fel eftersom

exempelvis följande skulle kunna gälla:

* -att någon föregående ägare monterat motorvärmare och

haft elanslutning

* att elanslutning finns tillgänglig på annan plats än ar-

bete eller bostad.

Antalet svar som uppgivit förekomst av elvärmare har

varit 3 623.

6.4 Användning av el-motorvärmare

Utformningen av parkeringsfrågan (50) innebar att alla

med möjlighet till elanslutning vid bostaden eller arbetet

skulle besvara frågan om användning av elvärmare. Denna

utformning innebar att även sådana med elanslutning men

utan elvärmare kom att tillfrågas om användning, vilket inte

var avsikten.

Syftet med frågan var att svar endast söktes av sådana

som hade både elvärmare och elanslutning vid arbetet el-

ler bostaden. Genom att uppgifter om förekomst av

elvärmare finns via en annan fråga har ofullständigheten i

frågans utformning inte medfört något problem med att

beskriva det som söktes.

Några ytterligare oklarheter i frågornas utformning är föl-

jande:

* att det inte klart anges att det är lufttemperaturen som

avses

* att det inte anges vilket tillfälle som temperaturen av-

ser.

Beträffande den andra punkten finns bl.a. följande alter-

nativ:

* att det skulle kunna vara temperaturen vid parkerings-

tillfället

* att det skulle kunna vara temperaturen när värmaren slås

på

* -att det skulle kunna vara temperaturen när motorn star-

tas.

Ett kvalitetsmått på lämnade svar om användning är rela-

tivt förekomst av elanslutning eller elvärmare, se tabell

6.5.
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Tabell 6.5

av elvärmare eller elanslutning. (Se figur 6.1)

Svarsfrekvenser beträffande användning av el-motorvärmare mot bakgrund av förekomst

 

 

 

 

 

Elanslutning* E! Antal Användning, svarsfrekvens för delfråga 51

vid arbete värmare svar Ej Besvarat delfråga 51

eller hemmet besvarat Alla frågor Minst en fråga

(bostad delfråga Alla** Övriga Alla** Övriga

51 = 0 alternativ*** =0 alternativ***

Ja Ja 2 944 588 12 699 12 2 344

Nej Ja 679 539 0 22 0 140

Ja Nej 1 775 1 333 95 102 95 347

Nej Nej 3384 3318 2 16 32 34

Totalt 8 7382 5 7378 109 839 139 2 865
 

* Har besvarat frågan om parkeringstormer för minst en plats (arbete, hemmet), se figur 6.1.

** Inget temperaturintervall med användning skilt från 0.

*** Minst ett temperaturintervall med användning skilt från 0.

De brister som finns i svaren om användning är bl.a.:

* sådana med bilar utan elvärmare vilka besvarat frågan om

användning med värde skilt från noll, 4,34 % av samt-

liga svar

* sådana med både elanslutning och elvärmare som inte

besvarat frågan om användning, 6,70 % av samtliga svar.

De som har elvärmare men ingen anslutning vare sig vid

arbete eller bostad kan naturligtvis använda elvärmare på

annan plats. Inom denna grupp har 20,6 % angett att

elvärmare används. Man kan för denna grupp av svar inte

avgöra om det är fråga om felaktiga svar. Denna grupp av svar

skulle kunna användas för beskrivning av användning av

elvärmare på andra platser än arbetet och bostaden.

Inom gruppen med elanslutning och utan motorvärmare

har 24,9 % besvarat användningsfrågorna. Är detta ett uttryck

för underskattning av förekomst av elvärmare, dvs. att frå-

gan om elvärmare inte besvarats trots att elvärmare fun-

nits?

Enligt tabell 6.5 har en förhållandevis stor andel,

20,0 %, av de som har både eluttag och elvärmare inte be-

svarat någon fråga om användning. Vilken betydelse kan

denna grupp förväntas ha på skattade användnings-

frekvenser baserade på de som svarat? I bästa fall skulle

användningen inom denna grupp vara lika med använd-

ningen inom den grupp som besvarat frågan.

Ett annat alternativ för bedömning av kvaliteten på läm-

nade svar är att parallellt betrakta kombinationer av svar

avseende elanslutning och elvärmare med svarens fördel-

ning på temperaturintervall, se tabell 6.6.

Tabell 6.6 Svarsfrekvens per temperaturintervall om användning av elvärmare.

 
 

 

Elvärmare Antal respondenter Antal svar om användning

med kombinationen under -10*C 0*C över

-10*C till till 10%*C 10%C

Ja Ja 2 944 2 214 2 170 1 488 720

Ja Nej 679 123 109 54 24

Nej Ja 1 775 399 364 255 202

Nej Nej 3 384 60 48 29 18
 
* Vid arbete eller bostad.
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För de som har både elvärmare och eluttag skulle ett kor-

rekt besvarande inneburit lika många svar per delfråga i

fråga 51. I tabell 6.6 redovisas utfallet.

För de som har både elvärmare och elanslutning har vi

fått en avtagande svarsfrekvens med ökande temperatur.

Antal svar för intervallet "under -10*C" är ca tre gånger

större än för intervallet över 10*C. Att delfrågan inte be-

svarats skulle då kunna tolkas som att elvärmare ej används

i temperaturintervallet. Om sådana beroenden finns skulle

ett stort fel kunna bli följden vid beskrivning av

användningsfrekvens som funktion av lufttemperatur.

Speciella analyser har gjorts av de respondenter som upp-

ger förekomst av både elvärmare och eluttag enligt föl-

jande:

* 40 respondenter har samma användningsfrekvens i alla

temperaturintervall varav 12 anger 0 och 18 anger 10

av 10 starter

* -ett mindre antal respondenter har ökande användnings-

frekvens med ökande temperatur

* 1 den grupp som använder elvärmare för temperaturer

över 10*C ingår 18 respondenter som generellt svarat

"10". Svaren inom gruppen i övrigt är inte helt orim-

liga. Exempelvis uppger man en ökande användning

med sjunkande temperatur.

I bilaga 7 redovisas användningsfrekvenserna för de som

har elvärmare och elanslutning i olika temperaturintervall.

Utöver den grupp som har elvärmare och elanslutning och

som besvarat frågan om användning för minst ett

temperaturintervall (A) kan följande två grupper vara av

intresse:

* den grupp som gett svar för samtliga temperatur-

intervall (B)

* den grupp som gett svar för samtliga temperatur-

intervall och som gett 0 som användning för interval-

let över 10*C (C).

Antalet svar i grupp B och C är 711 och 528.

Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara att utgå från

temperaturintervallet med högst svarsfrekvens dvs. den

lägsta temperaturen och antaga att denna grupp i de fall de

inte givit svar för övriga temperaturintervall inte använder

motorvärmare i dessa intervall.

Finns det risk för att man inte avser hela året i sitt svar

utan enbart vinterhalvåret? En stor andel av starterna un-

der april-september sker både i temperaturintervallet 0*C

till och över 10*C och skulle därmed kunna innebära

användning av motorvärmare enligt lämnade svar. Är detta

rimligt? Något svar på denna fråga kan inte ges i denna stu-

die.

En stor andel av starterna sker efter korta parkerings-

tider, dvs. med en kylvattentemperatur som kan vara betyd-

ligt högre än lufttemperaturen. Kan respondenterna under-

medvetet valt bort starter som funktion av kort parkerings-

tid?
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En användning av denna studies resultat är i dator-

programmet COLDSTART. I detta fall är det viktigt att

samma definition av starter används både ifråga om använd-

ningsfrekvens och antal starter.

6.5 Korrelationsanalys

För att få en överblick av datamaterialet har korrelations-

analyser genomförts. Endast sådana variabler som kan

tänkas ha mer än marginell betydelse för energi- och miljö-

frågor har medtagits i analysen. Redovisningen i bilaga 5

har också begränsats till korrelationsvärden vars absolut-

belopp är minst 0,1.

Bilaga 5 kan kommenteras enligt följande:

* förekomst av elvärmare

- har positiv korrelation med förekomst av kupévär-

mare

- har negativa korrelationer med parkeringsformer

utan elanslutning och positiva korrelationer med

parkeringsformer inklusive elanslutning

- har starkare samband med parkeringsformer vid bo-

stad än vid arbetet

- har positiva korrelationer med bränsleförbrukning

* förekomst av bensinvärmare

- har positiva korrelationer med bränsleförbrukning

* förekomst av kupévärmare

- har i huvudsak samma mönster som för elvärmare

* användning av varmgarage vid bostaden

- är mindre vanligt för kvinnor än för män

* användning av kallgarage med elanslutning vid bosta-

den

- har en positiv korrelation med kallgarage och

elanslutning vid arbetet

* användning av privatparkering med elanslutning vid

bostaden

- har en positiv korrelation med motsvarande parke-

ringsform vid arbetet

- ju längre norrut ju större korrelation (inkl. tecken)

* användning av privatparkering med elanslutning vid

arbetet

- ökande andel anslutning följs åt med ökande andel

elvärmare

- ökande andel anslutning följs åt av ökande andel ku-

pevärmare

- ökande andel anslutning följs åt av ökande andel an-

slutning vid bostaden för privatparkering

- ökande andel anslutning följs åt av ökande årlig kör-

sträcka

- ökande andel anslutning följs åt av minskande

personålder

- ökande andel anslutning följs åt av högre inkomst

* användning av elvärmare:

- ökande användning följs åt av man som ägare.
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För bensinförbrukning, både sommar och vinter, gäller

positiva korrelationer, dvs. bränsleförbrukningen ökar med

förekomst av el- och bensinvärmare och där korrelationen

mot vinterförbrukning är högre än mot sommar-

förbrukning.

Att betrakta korrelationer isolerat mellan motorvär-

mare och sommar- respektive vinterförbrukning kan vara

missvisande eftersom motorvärmare är vanligare i större
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än i mindre bilar. Andra systematiska skillnader, vilka

skulle kunna ha betydelse för korrelationen mellan bräns-

leförbrukning och förekomst av motorvärmare, är mellan

olika regioner där Norrland har högst och Götaland minst

förekomst av elvärmare. I avsnitt 7.4 redovisas bränsleför-

brukning relaterad till olika former av fordonsuppvärmning.
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7 Resultat

7.1 Parkeringsformer

I tabellerna 7.1 och 7.2 redovisas fördelning av respondenter på parkeringsformer vid arbetet och vid bostaden. Svar med

flera parkeringsalternativ har hanterats enligt avsnitt 5.

Tabell 7.1

vid arbetet. Konfidensintervall 95 %.

Fördelning (%) av svar på parkeringsformer som brukar användas

 

 
Götaland Svealand Norrland Hela landet

Varmgarage 4,0 + 0,0 9,3 + 0,2 4,7 + 1,9 5,7 + 0,0

Kallgarage med anslut-
ningsmöjlighet 1,6 + 0,0 2,1 + 0,1 6,8 + 1,5 2,3 + 0,0

Privat p-plats med anslut-
ningsmöjlighet 16,8 + 0,1 28,8 +0,5 67,9 + 7,2 27,3 + 0,0

Kallgarage utan anslut- 2 7+0 + 03 0.7 + 0.1 3.4 +0.0
ningsmöjlighet 7 ,7 + 0, ,4 + 0,

Privat p-plats utan anslut-
ningsmöjlighet 48,5 +0,2 34,0 + 0,5 11,5 +4,0 39,1 + 0,0

Gatan 26,3 21,9 + 0,4 8,2 + 3,2 22,4 + 0,0
 

Tabell 7.2 Fördelning (%) av svar på parkeringsformer som brukar användas

vid bostaden. Konfidensintervall 95 %.

 

 
Götaland Svealand Norrland Hela landet

Varmgarage 19,1 + 0,1 23,5 +0,2 27,9 + 1,1 21,5 + 0,0

Kallgarage med anslut: 243+0,3 33,4+1,0 24,8+0,0ningsmöjlighet rv -- Ma 0 -- M & * t, ,0 T V,

Privat p-plats med anslut-
ningsmöjlighet 20,6 + 0,1 29,0 + 0,4 34,2 + 1,0 25,4 + 0,0

Kallgarage utan anslut- 10.9 + 0.1 20+0.0 7 9+0.0
ningsmöjlighet FX => 4 9.9 T 0, 0 T 0, -r

Privat p-plats utan anslut-
ningsmöjlighet 18,3 + 0,1 9,8 + 0,1 1,3 + 0,0 13,0 + 0,0

Gatan 8,5 + 0,0 7,6 + 0,1 1,2 + 0,0 7,4 + 0,0
 

Vid arbetet är parkering i garage av olika typer mindre van-

ligt. Istället är det utomhusparkering som gäller. Här do-

minerar privatparkering över gatuparkering. De regionala

skillnaderna är stora. I Norrland parkerar 62,8 % utomhus

med elanslutning medan motsvarande för Götaland endast

är 16,9 %. Möjligheterna till varmstart vid arbetet dvs.

varmgarage eller elanslutning är i de olika regionerna:

* 22.4 % för Götaland

* 40,2 % för Svealand

* 79,4 % för Norrland.
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Om man för arbetsparkering istället gör en avgränsning till

enbart elanslutning exklusive eventuell anslutnings-

möjlighet i varmgarage fås:

* 18,4 % för Götaland

* 30,9 % för Svealand

* 74,7 % för Norrland.

Vid bostaden avviker parkeringsförhållandena markant från

vad som gäller vid arbetet. För samtliga regioner är det

parkering i garage som dominerar.
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Möjligheterna till varmstart vid bostaden, dvs. varmgarage

eller elanslutning är i de olika regionerna:

* 62,6 % för Götaland

* 76,8 % för Svealand

* 95,5 % för Norrland.

Om man gör en avgränsning till enbart elanslutning exklu-

sive eventuell anslutningsmöjlighet i varmgarage så gäl-

ler följande vid bostaden:

* 43,5 % för Götaland

* 53,3 % för Svealand

* 67,6 % för Norrland.

Möjligheternatill varmstart är vid bostaden betydligt större

än vid arbetet i samtliga regioner.

Tabell 7.3

Om man gör en avgränsning till enbart elanslutning så

är möjligheterna till varmstart större vid bostaden än vid

arbetet i Götaland och Svealand men inte i Norrland.

En beskrivning för hur svarsmaterialet fördelas på par-

kering vid arbetet och bostaden redovisas i tabell 7.3. Vad

som redovisats i tabell 7.3 kan inte direkt jämföras med

tabellerna 7.1 och 7.2 eftersom 7.3 är utan och 7.1 och

7.2 är med viktning samt att tabell 7.3 avser en delmängd

av tabell 7.1 och 7.2. Enligt tabell 7.3 har 47,4 % av de som

parkerar både vid bostaden och arbetet tillgång till

elanslutning vid minst en plats. Av dessa 47,4 % har 19,6 %

tillgång till elanslutning vid båda platserna.

Parallell redovisning av hur man brukar parkera vid arbetet och bosta-

den. Respondenter som besvaratfrågan om parkeringsform både för arbetet och bosta-

den. (Antal och %). *

 

 

 

    

© © © ©
o om om om
P .P 9 P

"0 - f £ f

* % $% |-
9 16 8 [88 12 8 |G 3© 9» O) = jo) » O) £9 )

v 15 f .& £ [7%E |5 2
2 | 3 & 2 E g 2 E e- s

215 [23043 [23 [42 [ |

Bostaden 4215 [$$ [$$ 145 14 |

2,20 0,20 5,86 0,76 8,45 5,03 22,50

Kallgarage med 86 101 447 32 513 236 1415

Anslutningsmöjlighet 1,45 1,71 7,55 0,54 8,67 3,99 23,91

P-plats med _ 91 13 602 44 457 219 1 426
Anslutningsmöjlighet 1,54 0,22 10,17 0,74 7,72 3,70 24,09

Kallgarage utan 23 5 38 52 228 135 481

Anslutningsmöjlighet 0,39 0,08 0,64 0,88 3,85 2,28 8,12

P-plats utan 51 1 58 24 504 129 767

Anslutningsmöjlighet 0,86 0,02 0,98 0,41 8,51 2,18 12,96

Gatan 47 i 39 14 142 256 499

0,79 0,02 0,66 0,24 2,40 4,32 8,43

Totalt ) 428 133 1531 211 2344 1273] 5 920

7,23 2,25 25,86 3,57 39,60 21,50 100,01       
* Ingen viktning.

7.2 Förekomst av motorvärmare

Enligt avsnitt 6.4 kan svaren indelas i följande grupper:

* saknar både el- och bensinvärmare

* har både el- och bensinvärmare

* saknar elvärmare och har bensinvärmare

* har elvärmare och saknar bensinvärmare.

En redovisning baserad på en sådan indelning presenteras

i tabell 7.4.
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Tabell 7.4 Förekomst av motorvärmare (95 % konfi-

densintervall).

 

 

 

Saknar bensin- Har bensin- Totalt
värmare" värmare

Saknar elvärmare* 50,8 + 1,8 2,8 + 0,7 53,6 + 1,8

Har elvärmare 44,6 + 1,9 1,8 + 0,6 46,4 + 1,8

Totalt 95,4 + 0,9 4,6 + 0,9 100,0 
* Ej svarat att man har.

31



Enligt tabell 7.4 saknar drygt hälften (50,8 %) av bilarna

motorvärmare. En mycket liten del, 1,8 %, skulle enligt

svaren ha både el- och bensinvärmare. "Saknar" i tabell 7.4

motsvaras av att frågan ej förkryssats, dvs. kan motsvaras

antingen av att motorvärmare saknas eller att frågan ej

besvarats.

Inom gruppen av bilar med bensinvärmare har 30 %

också elvärmare.

I den följande redovisningen har vi valt att inte beakta

att man kan ha både el- och bensinvärmare dvs. redovis-

ningen ger en överskattning av andel bilar med någon form

av motorvärmare om andelarna skulle summeras*. Däre-

mot blir beskrivningen korrekt ifråga om andel bilar med

el- respektive bensinvärmare så länge dessa betraktas var

för sig. Redovisningen har avgränsats till procentuell an-

del svar med elvärmare respektive bensinvärmare. En viss

andel av bilarna med elvärmare har också bensinvärmare

liksom att en viss andel av bilarna med bensinvärmare också

har elvärmare.

Förekomst av motorvärmare söks mot bakgrund av föl-

jande variabler:

* region

* situation beträffande elanslutning vid bostad respektive

arbete och totalt

* årsmodellklasserna -1987 respektive 1988- samt to-

talt.

För beskrivning av förekomst på andra platser än bostad

och arbete kan förekomsten inom det totala urvalet väljas.

En redovisning enligt den första uppdelningen ges i ta-

bell 1 i bilaga 6. Inte oväntat finns ett starkt samband mel-

lan förekomst av elanslutning och förekomst av elvärmare.

Ett kanske oväntat resultat är att även förekomst av bensin-

värmare i alla fall utom ett är högre med elanslutning än

utan. I tabell 1 framgår även att förekomst av elvärmare vid

elanslutning i allmänhet är högre vid arbetet än vid bosta-

den. Är detta ett uttryck för subventionerad elanvändning

vid arbetet?

Förekomst av motorvärmare oberoende av arbete och

bostad redovisas i tabell 2, bilaga 6. I Norrland är förekomst

av elvärmare mer än tre gånger så stor som i Götaland.

Beträffande bensinvärmare är skillnaden mellan olika re-

gioner mera marginell. Svealand har högsta förekomsten

av bensinvärmare, 5,1 %.

För hela landet är förekomsten av elvärmare lägre för

årsmodellklassen 1988 och senare än för 1987 och tidi-

gare, se tabell 3 i bilaga 6. Detta är antagligen främst ett

uttryck för eftermonteringar, dvs. ju äldre bilar desto

 

* Förtydligande: 46,4 % har elvärmare, 4,6 har bensinvärmare och

49,2 % har någon form av motorvärmare men 49,2 % © 46,4 + 4,6

som följd av att vissa bilar är utrustade med både bensin- och

elvärmare.
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större sannolikhet för att motorvärmare har monterats. Det

skulle också kunna vara ett uttryck för att startproblem ökar

med fordonsålder och att montering av motorvärmare del-

vis har en koppling till detta. Skulle skillnaden mellan

årsmodellklasserna förstärkas om även bilar äldre än års-

modell 1980 hade fått ingå?

En uppdelning på region medför att skillnaden mellan

årsmodellklasserna kvarstår, dock med undantag för Norr-

land. Skillnaden är dock i detta fall mycket liten. För

bensinvärmare är förekomsten genomgående högre för

äldre än för nyare årsmodeller.

Gruppen som endast har elvärmare, 44,6 % (motsvarar

3 562 enkätsvar), har undersökts närmare beträffande

anslutningsmöjligheter vid de platser som respondenten

brukar parkera på. Resultatet blev:

* att 47 % hade enbart tillgång till eluttag vid bostaden

* att 7 % hade enbart tillgång till eluttag vid arbetet

* att 25 % hade tillgång till eluttag både vid bostaden och

arbetet

* att 20 % hade angett att de parkerar på platser utan

eluttag både vid bostaden och arbetet

* att 1 % inte svarade på frågan.

Alltså har nästan 80 % av de som har elvärmare möjlighet

att använda den vid bostaden eller arbetet.

7.3 Användning av elektriska motorvärmare

Datamaterialet har i ett första steg avgränsats till de som

har både elvärmare och elanslutning antingen vid bostaden

eller arbetet. Användningen har sedan beskrivits för föl-

jande delmängder:

* samtliga som besvarat frågan om användning (A)

* -de som besvarat frågan för samtliga temperaturintervall

(B)

* -de som besvarat frågan för samtliga temperaturintervall

och som vid temperaturer över 10*C svarat "0 gånger

av 10" (C).

I bilaga 7 har en mera fullständig redovisning gjorts för

samtliga tre grupper både per region och på riksnivå. För

varje sådan grupp beskrivs svarsfördelningen oviktat alter-

nativt viktat, per temperaturintervall och per användnings-

frekvens i totalt nio tabeller. I resultatavsnittet ges ingen

redovisning för gruppA eftersom risken för att denna grupp

skall ge en felaktig bild bedöms vara stor.

I figur 7.1 redovisas de relativa användningsfrekvenserna

per temperaturintervall för grupp B.
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Figur 7.1

(Grupp B)

Enligt figur 7.1 har Götaland, jämfört med övriga regio-

ner, högst användning i det högsta temperaturintervallet

medan Norrland har högsta användningen i det lägsta

temperaturintervallet. Denna systematiska samvariation

med temperaturförhållandena i regionerna skulle kunna

vara ett uttryck för att svaren beskriver hur vanlig olika tem-

peraturer är. Beträffande intervallet med temperaturer

""""""""""""""" OGötaland [;;

""""""""""""""" M Svealand [777

   

-10 till 0 *C

 

© Norrland

8 Nationellt [ -- 7;   

  

> 10 *C0 till 10 *C

Temperaturinterva ll

Användning av elvärmare. De som gett svar för samtliga temperaturintervall.

under -10*C så innebär detta olika temperaturnivåer i de

olika regionerna, vilket också skulle kunna förklara olika

användningsfrekvenser.

I figur 7.2 redovisas användningsfrekvenserna för grupp

C dvs. de som besvarat alla delfrågor och som inte har nå-

gon användning för temperaturer över 10*C.
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= -10 *C -10 till 0 *C 0 till 10 *C > 10 *C

Temperaturintervall

Figur 7.2 Användning av elvärmare. De som gett svar för samtliga temperaturintervall

och som inte har uppgett någon användningför temperaturer över 10*C. (Grupp C)

Användningsfrekvensen i grupp C kan kommenteras enligt

följande:

* på nationell nivå genomgående lägre användnings-

frekvenser än för grupp B

* närmast identisk användning under 0*C för Svealand

och Norrland medan användningen för 0*C och däröver

är betydligt större i Svealand
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* 1 Götaland en användningsfrekvens under 0*C som är

ca 11 till 16 procentenheter lägre än för Svealand och

Norrland medan användningen för 0*C och däröver lig-

ger mittemellan nivån för Svealand och Norrland.

33



74 Bränsleförbrukning och olika

uppvärmningsformer

Enligt den utförda korrelationsanalysen har positiva

korrelationer beräknats mellan förekomst av elvärmare och

bränsleförbrukning, både för sommar- och vinterför-

brukning. I tabell 7.5 redovisas bränsleförbrukning mot

Tabell 7.5

parkeras i varmgarage vid arbetet eller bostaden. *

bakgrund av olika typer av motorvärmare och för olika

möjligheter till elanslutning. Tabellen har avgränsats till

bilar vilka inte parkeras i varmgarage vid arbetet eller vid

bostaden. En uppdelning har också gjorts på årsmodeller

t.o.m. 1987 och fr.o.m. 1988. I tabellen redovisas också

kvoten mellan vinter- och sommarförbrukning.

Bensinförbrukning med olika uppvärmningsformer på nationell nivå. Gruppen av bilar vilka inte

 

 

          

 

          

 

 

Elanslutning** Elvärmare Bensinvärmare Utan motorvärmare

Sommar Vinter Vinter Sommar Vinter Vinter Sommar Vinter Vinter

Sommar Sommar Sommar

T.o.m. årsmodell 1987

Bostad och 0,915 0,997 1,090 - - - 0,878 0,961 1,095
arbete

Arbete och inte 0,936 0,977 1,044 - - - 0,971 1,036 1,067
bostad

inte arbete och 0,897 1,000 1,115 - - - 0,896 0,957 1,068
bostad

Inte bostad och 9998 1,013 1,116 0,940 1,145 1,218 0,865 0,954 1,103
inte arbete

Fr.o.m. årsmodell 1988

Bostad och 0,839 0,922 1,099 0,825 0,916 1,110 0,860 0,923 1,073
arbete

Arbete och inte 0,808 0,870 1,077 - - - 0,867 0,919 1,060
bostad

inte arbete och 0,837 0,913 1,091 0,879 1,017 0,813 0,869 1,069
bostad

Inte bostad och 0,829 0,909 1,097 0,878 0,974 1,109 0,821 0,887 1,080
inte arbete

          
* Minst fem observationer i varje cell.

** "Inte" står för att elanslutning saknas på den aktuella platsen.

Ett uttryck för en gynnsam effekt av motorvärmare är om

kvoten mellan vinter- och sommarförbrukning är mindre

för bilar med motorvärmare än för bilar utan motorvärmare.

För att en gynnsam effekt av elvärmare skall kunna före-

ligga måste det finnas möjlighet till elanslutning. Därför

har materialet klassindelats med avseende på möjlighettill

elanslutning. Jämförelser kan göras på två sätt, antingen

mellan med och utan motorvärmare eller mellan olika

möjligheter till elanslutning. Det senare sättet är naturligt-

vis endast meningsfullt för bilar med elvärmare. En jäm-

förelse på nationell nivå mellan med och utan elvärmare

kan kommenteras enligt följande:

* årsmodell t.o.m. 1987:

ingen nämnvärd skillnad

* årsmodell fr.o.m. 1988:

elvärmare genomgående högre kvot än för bilar utan

motorvärmare.

En jämförelse med avseende på möjligheter till

elanslutning kan kommenteras enligt följande:
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* årsmodell t.o.m. 1987:

en tendens till lägre kvot med än utan elanslutning. En

liknande tendens finns dock också för bilar utan

motorvärmare, vilket då försvårar möjligheten att dra

någon slutsats om en eventuell motorvärmareffekt

* årsmodell fr.o.m. 1988:

ingen tendens till lägre kvot för parkering med än för

utan elanslutning. Däremot finns en sådan tendens för

bilar utan motorvärmare!

Förekomst av bensinvärmare motsvaras i de flesta fall av

den högsta bränsleförbrukningen. Ett undantag utgörs av

årsmodell fr.o.m. 1988 och parkering med elanslutning

både vid arbete och bostad där både sommar- och vinter-

förbrukning är lägst för bilar med bensinvärmare.

Motsvarande jämförelser som på nationell nivå redo-

visas i tabell 7.6 och 7.7 för regional nivå och för olika

årsmodellklasser.
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Tabell 7.6 Bensinförbrukning med olika uppvärmningsformerför olika regioner. Gruppen av bilar t.o.m. årsmo-

dell 1987, vilka inte parkeras i varmgarage vid arbetet eller bostaden. *

 

 

          

 

          

 

          

 

Elanslutning Elvärmare Bensinvärmare Utan motorvärmare

Sommar Vinter Vinter Sommar Vinter Vinter Sommar Vinter Vinter

Sommar Sommar Sommar

Götaland

Bostad och 0,942 1,036

|

1,100 - - - 0,886

|

0,965 1,089
arbete

Inte bostad 0,914 1,003 1,097 - m - 0,866 0,956 1,104
och inte arbete

Svealand

Bostad och 0,904

|

0,976

|

1,080 - - - 0,821 0,914

|

1,113
arbete

inte bostad 0,913 1,041 1,140 - m 0,857 0,939 1,096
och inte arbete

Norrland

Bostad och 0,908 0,99! 1,091 - - 2 - - -
arbete

inte bostad 0,863 0,931i 1,079 - - - - - -
och inte arbete

            
* Minst fem observationer i varje cell.

Tabell 7.7 Bensinförbrukning med olika uppvärmningsformer för olika regioner. Gruppen av bilar fr.o.m. års-

modell 1988, vilka inte parkeras i varmgarage vid arbetet eller bostaden. *

 

 

          

 

          

 

          

 

Elanslutning Elvärmare Bensinvärmare Utan motorvärmare

Sommar Vinter Vinter Sommar Vinter Vinter Sommar Vinter Vinter

Sommar Sommar Sommar

Götaland

Bostad och 0,817 0,884 1,082 -- 0,895 0,952 1,064
arbete

inte bostad 0,847

|

0,926 1,093 - - - 0,825

|

0,889 1,078
och inte arbete

Svealand

Bostad och 0,859

|

0,939

|

1,093 - - - 0,818

|

0,892 1,090
arbete

inte bostad 0,820 |0,893 |1,;089 |0,869 0,959 1,104 _|_0,8i0 0,882 1,089
och inte arbete

Norrland

Bostad och 0,832 0,925 1,112 -- - - 0,770 0,868 1,127
arbete

inte bostad 0,792 0,916 1,157 -- - - - - -
och inte arbete

            
* Minst fem observationer i varje cell.

vilket naturligtvis inte skall tolkas som förorsakat av

elvärmare. På motsvarande sätt som att bränsleförbrukning

skulle kunna förväntas bero av förekomst av motorvärmare

skulle man kunna förvänta ett beroende för bränsleförbruk-

ning av om parkering sker i varmgarage eller annan

parkeringsform. För att renodla enjämförelse har följande

delmängder utvalts:

Det underlag som redovisas i tabellerna 7.6 och 7.7 för-

ändrar inte den tidigare bilden dvs. det finns ingen tydlig

effekt av elvärmare.

En direkt jämförelse av bränsleförbrukning ger också att

bränsleförbrukningen för bilar utan motorvärmare i alla

fall, region och möjlighet till elanslutning, utom ett är

högre för bilar med elvärmare än för utan motorvärmare,
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parkeringsformer än varmgarage både vid arbete och

bostad.

* bilar utan motorvärmare

* bilar som parkeras i varmgarage både vid arbete och

bostad alternativt sådana som parkeras i andra

-

p00pajer gy denna indelning presenteras i tabell 7.8.

 

 

       

 

       

 

       

Tabell 7.8 Bensinförbrukningför olika parkeringsformer och olika regioner. Personbilar utan

motorvärmare *.

Region Varmgarage vid arbetet och Utan varmgarage vid arbetet eller

bostaden** bostaden***

Sommar Vinter Vinter Sommar Vinter Vinter

Sommar Sommar

T.o.m. årsmodell 1987

Götaland - -- - 0,866 0,956 1,104

Svealand - -- -- 0,857 0,939 1,096

Norrland - - -- 0,925 - -

Nationellt 0,686 0,744 1,085 0,865 0,954 1,103

Fr.o.m. årsmodell 1988

Götaland 0,816 0,864 1,059 0,825 0,889 1,078

Svealand 0,890 0,961 1,080 0,810 0,882 1,089

Norrland - - - 0,879 - -

Nationellt 0,861 0,926 1,075 0,821 0,887 1,080
 

 

 
* Minst fem observationer i varje cell.

** Inget ytterligare krav.

*** Elanslutning varken vid arbetet eller bostaden.

Tabell 7.8 kan kommenteras enligt följande:
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kvoten mellan vinter- och sommarförbrukning är ge-

nomgående mindre för varmgarage än för utan

skillnaden i kvoter enligt föregående punkt skulle

kunna tolkas som att varmgarage reducerar vinter-

förbrukningen med mellan 0,5 och 1,5 %

för årsmodeller t.o.m. 1987 är förbrukningen lägre för

bilar med tillgång till varmgarage än för alternativet utan

medan det omvända förhållandet gäller för årsmodel-

ler fr.o.m. 1988.

Därmed finns det starkare indikationer på en gynnsam ef-

fekt av uppvärmning vid användning av varmgarage än av

förekomst av elvärmare. Huruvida dessa skillnader är sta-

tistiskt säkerställda har inte prövats.
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8 Diskussion

För beskrivning av kallstarteffekter m.m. för vägtrafik vore

det önskvärt att följande data fanns tillgänglig:

* förekomst av parkeringsformer vid arbete, bostad m.m.

* användning av olika parkeringsformer under olika för-

utsättningar

* förekomst av olika typer av motorvärmare under olika

förutsättningar

* förekomst av kupévärmare under olika förutsättningar

* förekomst av tidstyrning antingen i fordonet eller ut-

anför

* användning av motorvärmare och tidstyrning under

olika förutsättningar.

Med olika förutsättningar i kombination med användning

avses: olika delar av året; olika regioner; olika meteoro-

logiska förhållanden; olika parkeringstider.

Beträffande användning av motorvärmare kan det vara

av betydelse hur kostnadsansvaret och priset är för drift

av motorvärmare.

Även om den här redovisade studien liksom tidigare

liknande studier har haft en ambitiös uppläggning har denna

inte varit tillräcklig för att dataunderlaget exempelvis skall

kunna användas för en uppskattning av kallstarteffekter med

en helt godtagbar noggrannhet. För att klara en sådan mål-

sättning krävs en speciell enkät för de aktuella frågorna.

Utformningen av en sådan enkät skulle kunna ha mycket

gemensamt med "Bilunderhåll".

Enligt avsnitt 7.4 finns det inget som tyder på att före-

komst av elvärmare skulle ge en reducerad bränsleförbruk-

ning under verkliga förhållanden. Om förekomst av

elvärmare inte skulle ge en reducerad bränsleförbrukning

vintertid måste detta vara ett uttryck för en samvariation
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med någon variabel som verkar höjande på bränsle-

förbrukningen. En hypotes till förklaring av erhållet resul-

tat skulle kunna vara att bilar med elvärmare och

elanslutning används för kortare resor än sådana utan.

Enligt avsnitt 7.4 skulle varmgarage kunna ha en redu-

cerande effekt på bränsleförbrukningen. Att en sådan ef-

fekt skulle kunna finnas för varmgarage till skillnad från

motorvärmare skulle kunna förklaras av att hela fordonet

blir uppvärmt till skillnad från motorvärmare vilka enbart

värmer kylvattnet. Användning av motorvärmare bör nor-

malt resultera i högre kylvattentemperatur än varmgaraget

även om skillnaden inte är stor, se (Hammarström och Ed-

wards, 1999). Andra möjliga förklaringar till skillnader

mellan motorvärmare- och varmgarageeffekter skulle

kunna vara en eventuell skillnad i reslängd dvs. sådan att

den i genomsnitt skulle vara längre för varmgarage än för

motorvärmaralternativet.

Ifråga om avgasutsläpp har även avdunstningen stor

betydelse för de totala utsläppen av HC. Finns det några

betydande skillnader mellan olika parkerings- och

uppvärmningsformer avseende denna typ av utsläpp?

Ytterligare analyser som skulle kunna göras ur data-

materialet är bl.a.:

* -användning av elvärmare per parkeringsform och start-

plats

* en sammankoppling av fordonsbeskrivande variabler

med parkeringsformer, förekomst av motorvärmare

och användning

* -en sammankoppling mellan fordonsanvändning (årlig

körsträcka) och parkeringsformer, förekomst av mo-

torvärmare och användning.
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Enkät om motorvärmare

V T 1

ENKÄT OM MOTORVÄRMARE
 

1. ANVÄNDER DU ELLER DIN FAMILJ BILEN, SOM BESIKTIGAS,
FÖR PRIVAT BRUK?

6:1 ........ ja

GTZ nej>inga fler frågor!

Bilaga 1

Sid. 1 (1)

 

 

2. VAR PARKERAS BILEN OFTAST, VID BOSTADEN?

711 på gatan

på särskilt ordnad parkeringsplats (annan än gatuparkering)

7:3 ........ i kallgarage /

Ft i varmgarage

733 v.»..... i carport

Hil. ANVÄNDS DET NÅGOTTIDUR nu. MOTORVÄRMARENDÅ
BILEN ÄR PARKERAD VID BOSTAÄADEN? -

17:1 ........ ja, ett ur där man själv kan ställa in tiden

17:2 ........ ja, ett ur där tiden ställs in centralt om fråga 3 är
besvarad med nej så avsluta formuläret, om ja gå till
fråga 13

1 F33 . Nej> om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta formu-
läret, om ja gå till fråga 13 0

P8 vet inte > om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta
formuläret, om ja gå till fråga 13
 

 

. 3. ANVÄNDER NÅGON I HUSHALLET BILEN TILL OCH FRÅN
ARBETET?

811 ja, regelbundet

8:2 ........ ja, då och då

P nej > gå till fråga 5!

18:3 ........ vet inte

12. BRUKAR URETS TIDSINSTÄLLNING ÄNDRAS ENBART PÅ
GRUND AV LUFTTEMPERATUREN, T EX KORTARE TID OM
DET ÄR VARMARE I LUFTEN?

18:1 ........ ja

18:2 ........ nej

satans
 

 

4. -_VAR PARKERAS BILEN OFTAST, VID ARBETET? (OM BILEN
ANVÄNDS TILL FLERA ARBETSPLATSER SKALL SVARET
AVSE DEN ARBETSPLATS SOM BILEN OFTAST ANVÄNDS
TILL.)

931 v...... på'gatan _

krS på särskilt ordnad parkeringsplats (annan än gatuparkering)

993 i kallgarage

v1 i varmgarage

13 i carport

9:6 ..... ... vet inte

Dr FRÅGA 3 ÄR BESVARAD MED NEJ SÅ AVSLUTA FORMU-
LÄRET!

 

13. ANVÄNDER DU BILEN TILL DIN ARBETSPLATS?

EPT] ja, regelbundet

19:2 ........ ja, då och då

1813 nej (arbetar hemma, arbetslös etc.) > inga fler frågor

 

 

5. ÄR BILEN UTRUSTAD MED ELEKTRISK MOTORVÄRMARE?

10:1 ........ ja

42 nej >inga fler frågor!

14. FINNS DET MÖJLJGHET ATT KOPPLA IN MOTORVARMAREN
VID ARBETET?

20:1 ........ ja

2012 sas nej > inga fler frågor!

20:3 ........ vet inte > inga fler frågor!

 

 

v6. HAR 'MQTORVÄR'MAREN ANVÄNTS UNDER DEN HÄR VIN-

TERN?

T ja

LISZ nej > inga fler frågor!

15. UTNYTTJAR DU DEN MÖJLIGHETEN?

2181 ja

21:2 ........ nej > inga fler frågor!

 

 

7 ANVANDS ELEKTRISKKUPEVÄRMARE PARALLELLT MED

MOTORVARMAREN'7

1281 j&

122 . nej "

16. UNGEFÄR HUR MÅNGA TIMMAR I GENOMSNITT FÖRE

VARJE START FRÅN ARBETET, HAR MOTORVÄRMAREN
VÄRIT INKOPPLAD, UNDER FEBRUARI?

D] timmar

22:1 23:1

 

 

8. FINNS DET NÅGON MÖJLIGHET ATT KOPPLA IN MOTOR-
" VÄRMAREN VID BOSTADENT?

13 I 464 k ekv. "ja

132 nej >om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta formu-
läret, om ja gå till fråga 13

13:3 ........ vet inte > om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta
formuläret, omja gå till fråga 13

17. ANVÄNDS DET NÅGOT TIDUR TILL MOTORVÄRMAREN, DÅ

BILEN ÄR PARKERAD VID ARBETET?

2811 ja, ett ur där man själv kan ställa in tiden

2432 14400... ja, ett ur där tiden ställs in centralt > inga fler frågor!

26:3........ nej > inga fler frågor!

24:4 ........ vet inte > inga fler frågor!

 

 

9. UTNYTTJAS DEN MÖJLIGHETEN?

14:bl ........ ja

14:32 ne],om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta formu-
läret, om ja gå till fråga 13

18. BRUKAR URETS TIDSINSTÄLLNING ÄNDRAS ENBART PÅ
GRUND AV LUFTTEMPERATUREN, T EX KORTARE TID OM
DET ÄR VARMARE I LUFTEN?

2511 4,4. jå

2512 nej

25:13 vet inte

 
 

10. UNGEFÄR HURMÅNGA TIMMAR 1 GENOMSNITT FÖRE
VARJE START FRÅN BOSTADEN, HAR MOTORVÄRMAREN
VARITINKOPPLAD, UNDER FEBRUARI?

timmar
15:1 16:1
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Bilaga 2

Sid. 1 (1 )

Variansberäkning

Variansen i ett slumpmässigt urval är

- _(N-n)
V(y)= vagare
 

$%: populationsvariansen

antal i urvaletn

N: totala antalet inom urvalsramen

; : skattningsvariabel för medelvärde.

På samma sätt bestäms variansen i stratum h:

o (N;, - n,)y _ Ph p Pp
(p) n,_Nh

Man kan visa, se (Cochran, 1977), att variansen i ett stratifierat urval med L. stratum är

-... L o

V(y,) =
h=1

Kombineras detta uttryck med det ovanstående fås

_EÄ(AQ_W%)
,

V(y) =» W,, ;, ia %

W,: vikt för stratum h (se avsnitt 5 i huvudtexten).

I de fall variabeln är 0,1-kodad, kan variansskattningen för proportionen P uttryckas

s2 = Mr
Nh
 F,U-P),

Vi får då uttrycket

%iNå N, -n, E, (- F,)

N h=1 Nh_1 Hy

 
V:) =

Cochran W G: Sampling Techniques. John Wiley & Sons. New York. 1977.
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Bilaga 3

Sid. 1 (3)

Bilunderhåll 1995/1996. Teknisk beskrivning.

UNDERSÖKNINGSPOPULATION

Undersökningspopulation - den målgrupp till vilken undersökningsresultaten är avsedda att

generaliseras - är ägare till personbilar av årsmodell 1980 t.o.m. 1995 som den 1 juli 1995 är

registrerade och i trafik. Såväl juridiskt ägda bilar som bilar ägda av fysiska personer ingår i

undersökningspopulationen. Bilmärken, modeller och årsmodeller framgår av bilaga 1.

AVGRÄNSNINGAR

Bilar med förvärvsdatum senare än 1995-04-30 ingår ej.

URVAL

Urvalet kommer ifrån Bilregistret i Örebro och beställningen har gjorts av Konsumentverket i

samråd med TEMO. Ingående märken och modeller har noga preciserats av Konsumentverket

för Bilregistret. TEMO har från databand med aktuella registreringsdata från Bilregistret gjort

ett slumpmässigt urval inom de 181 strata (bilmärken/modeller/årsmodeller) som

undersökningen omfattar. 171 strata utgörs av privatägda och 10 strata av juridiskt ägda bilar.

Inom strata med privatägda bilar omfattar urvalet 75 bilar, juridiska 125, i den mån tillräckligt

antal registreringar funnits tillgängliga. Stratas sammansättning redovisas i bilaga 1. Det

totala bruttourvalet utgjordes av 14 000 bilar, varav 12 785 privatägda och 1 215 juridiska.

METOD

Datainsamlingen har skett via en postal enkät med två skriftliga påminnelser. Utsändning 1

omfattade frågeformulär samt följebrev. Den första påminnelsen var ett påminnelsekort. I den

andra påminnelsen ingick brev, formulär och ett exemplar av Råd & Rön.

Bland dem som efter påminnelse 2 fortfarande inte skickat in sina formulär gjordes en

telefonanmaning. Vid behov sändes ytterligare frågeformulär ut till de telefonkontaktade. En

belöning i form av en bok ställdes i utsikt.

Utskick 17/11 1995

Påminnelse 1 24/11

Påminnelse 2 8/12

Telefonanmaning 8/1 - 2/2 1996

Fältarbetsanalys 29/2
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RESPONDENT

Bilaga 3

Sid. 2 (3)

Registeruppgiften omfattar bilarnas ägare men frågeformuläret är riktat till den som vanligen

kör och sköter bilen. När ägaren är en juridisk person, t.ex. ett företag, skall formuläret alltså

lämnas över till föraren/skötaren. Detta har sannolikt påverkat svarsprocenten i den delen av

undersökningen.

Frågeformulär inkomna efter den 29/2 -96 har inte tagits med i databearbetningen.

Fältarbetet gav 9 006 inkomna frågeformulär, 37 av dessa underkändes p.g.a. att de var

otillräckligt ifyllda. 8 969 st ligger till grund för databearbetningarna.

FÄLTARBETETS RESULTAT/SVARSFREKVENSER

Bland de privatägda bilarna har 8 577 formulär inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 73%

sedan kategorin utgående ur populationen frånräknats. Motsvarande för juridiskt ägda bilar

blev 429 st eller 46%.

a) Bruttourval

b) Utgående ur populationen

- Adressat okänd

- Ej svensktalande

- Vistas permanent utomlands

- Svårt sjuk, senil

- Avliden

- Bilen används ej privat

- Har ej bilen kvar

- Dublett i urvalet,

avidentifierade formulär

- Används ej som tjänstebil

C) Egentlig urvalsstorlek a ./. b

d) Statistiskt bortfall

- Vägrare

- Ej inkomna svar

) Inkomna intervjuer

f) Icke godkända intervjuer

(ofullständigt ifyllda formulär)

2) Godkända intervjuer

Total

14.000

1.257

155

35

24

62

29

268

628

43

13

12.743

3.737

1.253

2.484

9.006

37

8.969

Privatbilar

12.785

972

152

34

24

62

29

628

43

11.813

3.236

1.235

2.001

8.577

= 73%

37

8.540

Tjänstebilar

1.215

285

930

501

18

483

429

= 46%

429

I bilaga redovisas antal inkomna svar per vart och ett av ingående 181 strata.
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Bilaga 3

Sid. 3 (3)

FRÅGEFORMULÄR

Frågeformuläret har utarbetats av Konsumentverket och är till betydande delar identiskt med

tidigare genomförda undersökningar i samma syfte. Den slutliga utformningen har gjorts i

samarbete med TEMO. Formuläret omfattar 16 sidor med 56 frågenummer. Materialet

redovisas i bilaga 2.

DATABEARBETNING

Inkomna frågeformulär har dataregistrerats och databearbetats av TEMO efter en med

Konsumentverket överenskommen körplan. Eftersom enskilda bilar (strata av märken/

modeller/årsmodeller) ingår i undersökningen med en vikt som inte svarar mot den faktiska

andelen av populationen, så har en vägning gjorts i samband med databearbetningen.

Vägningen återställer de faktiska proportionerna mellan strata.

TABELLUPPBYGGNAD

Tabellerna innehåller procent vertikalt, d.v.s. beräkningarna är gjorda kolumnvis. Bas för

procenten anges i absoluta tal, före vägning. Dessutom redovisas uppräknade tal, d.v.s. det

faktiska antalet bilar i undersökningspopulationen för den aktuella delgruppen. Tillkommer en

tabelluppsättning i absoluta tal liksom diskett med hela undersökningsmaterialet.

Frågans formulering anges, i vissa fall i förkortad form. Vi hänvisar därvidlag till den exakta

formuleringen i frågeformuläret.

Datatabellerna omfattar nedbrytningar på ett mycket stort antal delmålgrupper. I

rapportpärmarna redovisas resultaten fråga för fråga under separata flikar, totalt omfattande

10 pärmar (+ 2 pärmar med speciella signifikansbearbetningar). Frågornas fördelning på

pärmar redovisas i bilaga 3.

PROJEKTANSVAR

Undersökningsledare på TEMO för den aktuella undersökningen har varit Hans Alfredson och

Michaela Frisk. För urvalsdragning och databearbetningar svarar Jan Dufva och Ann

Björklund.

Bromma 1996-03-20

TEMO AB

Hans Alfredson Michaela Frisk
TNR/1 1 16teknb/EE
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Bilaga 4

Sid. 1 (16)

Bilistenkät för Konsumentverket 1995

 

testhuset marknad opinion

Gårdsfogdevägen 5-7

Box 1359, 171 26 SOLNA

Tel:

Fax:

08-629 60 00

08-28 64 28

Bilistenkät för Konsumentverket 1995

 

 

 

o Har Du fortfarande kvar bilen med det registreringsnummer som står angivet ovan? Observera

att frågorna avser den bil vars registreringsnummer som står där.

1 [] Ja > FORTSÄTT MED ÖVRIGA FRÅGOR.

2 [J] Nej > NOTERA VILKEN MÅNAD OCH VILKET ÅR NI GJORDE

ER AV MED BILEN. BESVARA INGA FLER FRÅGOR.

RETURNERA FORMULÄRET TILL TEMO.

Månadsnummer 1__1 __I År 199 I
 

 

 

Är bilen en förmånsbil (t ex tjänstebil) som kan disponeras för privat bruk eller äger Du den

privat?

1 [] Förmånsbil, både bil och bensin betalas 2

av arbetsgivaren > FORTSÄTT MED FRÅGA 3

Förmånsbil, fast jag betalar en del av kostnaderna 2

inklusive bensin för privat körning själv > FORTSÄTT MED FRÅGA 3

Förmånsbil, fast jag betalar en del av kostnaderna .

exklusive bensin för privat körning själv > FORTSÄTT MED FRÅGA 3

Privatägd bil > GÅ TILL FRÅGA 4

0
1
T

0
0

Företagsägd bil som inte används 2 2

av någon enskild för privat bruk => AVBRYT HAR OCH SAND IN

FORMULÄRET!
 

OMFÖRMÅNSBIL:
 

 

Hyr mycket betalar Du till arbetsgivaren för Din förmånsbil per år, t.ex. i form av utebliven lön

(före skatt)?

.................... kr/år ]

F GÅ TILL FRÅGA 10

0 [J Vet ej J
 

OMPRIVATÄGD BIL: BESVARA FRÅGORNA 4-9. ÖVRIGA GÅ TILL FRÅGA 10.
 

 

Vad fick Du totalt betala för bilen inklusive eventuell inbytesbil och extrautrustning?

.................... kr
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Bilaga 4

Sid. 2 (16)

 

 

Lämnade Du inbytesbil som betalning?

1

2

3

C

C

0

Nej

Ja, som delbetalning

Ja, som enda betalning
 

 

 

Hur finansierades bilen huvudsakligen utöver eventuell inbytesbil? Endast ett svar!

-
E
W

HW
->

0
0
0
0
0
0
O Kontant med egna pengar

Kontant med lånade pengar från bank eller annan liknande kreditgivare

Kontant med lånade pengar från vänner/släktingar

Kontant med lånade pengar från arbetsgivare

Avbetalningsköp eller kredit genom bilförsäljaren

Privatleasing

På annat Sätt. HUT2... ...... LL. ekke sek kk vek kk kk kk kk kb ebb kb kb kk kb bk b d bb bd bb b bd bb b bk kb bk bb kb bk b kk bb kb b bk bb kk kn n

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooo

 

 

 

I vilket försäkringsbolag är bilen försäkrad?

0
0
0
0
0
1
0

Folksam 7 [] Holmia

Länsförsäkringar 8 [] Dial

Skandia 9 [] Volvia

Trygg-Hansa 10 [] Aktsam

Wasa 11 [] Försäkring som är knuten till bilmärket

Ansvar 12 [] Annat försäkringsbolag

 

 

 

Varför valdes just detta försäkringsbolag?

Markera de tre viktigaste alternativen.

f
e
t

-
-

-
-

=
>
O

0
0
-

v
u
E
W

N
W

-
>

L
N
W
1
©

0
1
0

0
0
0
0
O
0
O
0
O
0
O
0
0
O
0
O

Har haft tidigare bilar försäkrade där

Har andra försäkringar där

Har tidigare bra erfarenhet av det bolaget

Bilhandlaren rekommenderade

Vänner rekommenderade

Har personlig kontakt med någon på försäkringsbolaget

Lågt pris

Bra villkor

Bra service

Gott rykte vid skadereglering

Har rabatter på mina försäkringar i detta försäkringsbolag

Försäkringsbolaget kontaktade mig vid precis rätt tidpunkt

Annan anledning, bb bk kb bk k kk kk kk k kk b kak kn kn k kn e

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooo

 

 

 

Hur ordnades bilförsäkringen?

t
J
D
D

-
>

0
0
0
0
0

Ringde ett försäkringsbolag utan att ha tidigare kontakt där

Kontaktade själv ett försäkringsbolag som jag tidigare haft kontakt med

Bilhandlaren ordnade försäkringen

Blev uppringd av försäljare från försäkringsbolaget

Annat
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Sid. 3 (16)

BESVARAS AV ALLA:
 

 

10. Köptes bilen ny eller begagnad?

1 [J] Köptes ny

2 [] Köptes begagnad av bilfirma

3 [] Köptes begagnad av privatperson
 

 

  

 

  

 

  

 

 

11. Hur många mil har bilen sammanlagt gått hittills?

Försök göra en uppskattning om Du inte vet.

1 [J] 1000 mil eller mindre 10 [J 9 001 - 10 000 mil

2 [J 1001 - 2000 mil 11 [T] 10001 - 11000 mil

3 [J] 2001 - 3 000 mil 12 [] 11001 - 12 000 mil

4 [] 3 001 - 4000 mil 13 [J] 12001 - 13 000 mil

5 [J] 4001 - 5 000 mil 14 [] 13 001 - 14 000 mil

6 [J] 5001 - 6000 mil 15 [] 14 001 - 16 000 mil

17 [] 6001 - 7000 mil 16 [] 16 001 - 18 000 mil

8 [J] 7001 - 8 000 mil 17 [J] 18 001 - 20 000 mil

9 [] 8001 - 9 000 mil 18 [] Mer än 20 000 mil

(Ange i så fall hur långt):......... mil

12. Ungefär hur fördelar sig den årliga körsträckan för olika ändamål?

Försök att göra en ungefärlig uppskattning av hur många mil bilen använts för olika ändamål det senaste

året.

Antal mil/år

Tjänsteresor, d.v.s. resor som normalt betalas av arbetsgivaren ......... mil

Resor till och från arbetet ke. mil

Semesterresor - mil

Andra privata resor a, mil

13. Ungefär hur många mil körs bilen per år?

1 [] 500 mil eller mindre/år 7 [J] 1751 - 2 000 mil

2 [J] 501 - 750 mil 8 [J] 2001 - 2 500 mil

3 [J] 751 - 1000 mil 9 [J] 2501 - 3 000 mil

4 [] 1001 - 1 250 mil 10 [J] 3 001 - 3 500 mil

5 [J 1251-1500 mil 11 [] Mer än 3 500 mil/år

6 [J] 1501-1750mil

14. Ungefär hur stor del av den årliga körsträckan sker på landsväg, d.v.s. 70 - 110 vägar där någor-

lunda jämn fart normalt kan hållas utan upprepade stopp och starter?

Allt eller nästan allt (80-100%)

Mer än hälften (60-79%)

Ungefär hälften (40-59%)

Mindre än hälften (20-39%)

Inget eller nästan inget (0-19%)0
0
0
0
0
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Sid. 4 (16)

 

 

15. Vilken utrustning finns på bilen?

Dubbade vinterdäck

Vinterdäck utan dubbar

Bilradio/stereo

Metallic-lack

Lättmetallfälgar

El-fönsterhissar

Elmanövrerade yttre backspeglar

Taklucka/Sollucka

ABS-bromsar (låsningsfria bromsar)

Automatisk farthållare

Servostyrning

Packbox för taket

Dragkrok

Mobiltelefon

Fast monterat uttag för mobiltelefon

El-motorvärmare

Bensin-motorvärmare

värmare

Luftkonditionering (Air condition)

Skyddsnät för bagagerum

Centrallås

Godkänt billarm

Växelspakslås (särskilt stöldskydd/bygel som låser växelspak)

Låsbygel till ratt/pedaler (särskilt stöldskydd som låser ratt och pedaler)

Högt bromsljus

Färddator

Airbag på förarplatsen

Airbag på passagerarplatsenW
-I
A
V

E
W
N
-
O
0
9
J
O

Gu
E
W
M
-
©

 

 

 

16. Ar bilens växellåda manuell eller automatisk?

1 [] Manuell, 4-växlad

2 [] Manuell, 5-växlad

3 [] Automatisk
 

 

 

17. Ungefär hur ofta har bilen tvättats den senaste vintern, d v s november -94 till april -95?

Flera gånger i veckan

Ungefär en gång i veckan

Ungefär en gång var 14:e dag

Ungefär en gång i månaden (5-6 gånger under halvåret)

Ungefär varannan månad (ca 3 gånger under halvåret)

Någon enstaka gång

Ingen gång0
0
0
0
0
0

 

 

 

18. Ungefär hur ofta har bilen tvättats den senaste sommaren, d v s maj -95 till oktober -95?

Flera gånger i veckan

Ungefär en gång i veckan

Ungefär en gång var 14:e dag

Ungefär en gång i månaden (5-6 gånger under halvåret)

Ungefär varannan månad (ca 3 gånger under halvåret)

Någon enstaka gång

Ingen gång0
0
0
0
0
0
8
9
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19. Av fem tvättar som Du gör, hur många görs i maskin/tvättautomat, hur många i tvätthall för

hand (på bensinstation eller liknande) och hur många på annat sätt?

Tvättar i maskin/tvättautomat .......... st av fem

Tvättar i tvätthall för hand .......... st av fem

Tvättar på annat sätt ...... st av fem

Summa 5 tvättar

20. Har bilen de senaste 12 månaderna blivit rostskyddsbehandlad eller genomgått en inspektion av

rostskyddet?

Ta inte med den behandling nya bilar får innan leverans.

1 [] Ja, hos rostskyddsanläggning

2 [] Ja, har själv eller med hjälp av bekant gjort en komplett rostskyddsbehandling

3 [] Ja, bilen har gällande rostskyddsgaranti och har lämnats in på föreskriven inspektion av

rostskyddet

4 [[] Ja, har själv eller med hjälp av bekant punktvis bättrat på rostskyddet

5 [J] Nej

21. Ungefär hur stora var utgifterna för bilens vård under de senaste 12 månaderna?

Ta med alla utgifter Du haft för rostskydd, tvätt, vaxning etc. Men räkna inte in eventuella kostnader för

reparationer och underhållsservice.

1 0 0 kr 7 [J] 801 - 1000 kr

2 (CJ 1 - 100 kr 8 [J] 1001 - 1 500 kr

3 [J 101 - 200 kr 9 [J] 1501 - 2 000 kr

4 [J] 201 - 400 kr 10 [J] 2 001 - 3 000 kr

5 (J 401 - -_600 kr 11 [] Mer än 3 000 kr

6 [J] 601 - 800 kr

22. I vilken utsträckning följer Du bilfabrikantens rekommendationer om att lämna in bilen till

verkstad eller serviceanläggning för regelbunden underhållsservice som 1000-milaservice eller

liknande?

1 [] Rekommendationerna följs helt och hållet ]

FGÅ TILL FRÅGA 24

2 [] Rekommendationerna följs i stort sett

3 [] Rekommendationerna följs sporadiskt ]

F FORTSÄTT MED FRÅGA 23

4 [] Rekommendationerna följs inte alls J
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OM FÖLJS INTE ALLS ELLER SPORADISKT I FRÅGA 22:
 

 

23, Vilka är de viktigaste skälen till att bilen inte lämnas in för regelbunden underhållsservice?

Du kan välja ett eller flera alternativ.

Det är inte nödvändigt att följa rekommendationerna

Har inte förtroende för verkstäderna

Begränsad tillgång till verkstad (långt/svårt att få tid)

För dyrt

Har ont om tid/besvärligt

Utför servicen själv eller med hjälp av god vän

Annat skäl. Ange bebbe bk bb b bb b bok kk bk b ke k kb kk kk k k kn0
0
0
0
0
0

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

BESVARAS AV ALLA:

 

 

24. Vem gjorde den senaste servicen på bilen?

Märkesverkstad (auktoriserad för Ditt bilmärke)

Annan verkstad

Bensin-/Servicestation

Gjorde servicen själv

God vän

Aldrig gjort service på bilen

0
0
0
0
0
0

 

 

 

28, Ungefär hur stora var utgifterna för bilens underhållsservice under första halvåret 1995, d.v.s.

januari-juni?

Ta med alla kostnader för service. Ta inte med utgifter för reparationer och bilvård av typ rostskydd,

tvätt etc.

1 (J 0 kr 9 [J] 1001 - 1 250 kr

2 [ 1 - 100 kr 10 [J] 1251 - 1 500 kr

3 [J] 200 kr 11 [] 1501 - 2 000 kr

4 [] 201 - 300 kr 12 [] 2 001 - 2 500 kr

5 [J] 301 - 400 kr 13 [J] 2 501 - 3 000 kr

6 [J] 401 - 500 kr 14 [] 3 001 - 3 500 kr

7 [J] 501 - 750 kr 15 [J] 3 501 - 4 000 kr

8 [J] 751 - 1000 kr 16 [] Mer än 4 000 kr
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26. Ungefär hur mycket bensin förbrukar bilen per mil?

Markera bensinförbrukningen för både sommar- och vinterperioden.

Sommarperioden: Vinterperioden:

 

Maj - oktober November - april

1 [] 0,45 1/mil eller mindre 1 [] 0,45 1/mil eller mindre

2 [] 0,46-0,50 1/mil 2 [[] 0,46-0,50 1/mil

3 [J 0,51-0,55 1/mil 3 [J 0,51-0,55 1/mil

4 -] 0,56-0,60 1/mil 4 -] 0,56-0,60 1/mil

5 [J 0,61-0,65 1/mil 5 [J 0,61-0,65 1/mil

6 [J] 0,66-0,70 1/mil 6 [J] 0,66-0,70 1/mil

7 [J] 0,71-0,75 1/mil 7 [J] 0,71-0,75 1/mil

8 [J] 0,76-0,80 1/mil 8 [J] 0,76-0,80 1/mil

9 [J] 0,81-0,85 1/mil 9 [J] 0,81-0,85 I/mil

10 [] 0,86-0,90 1/mil 10 [] 0,86-0,90 1/mil

11 [] 0,91-0,95 1/mil 11 [] 0,91-0,95 1/mil

12 [] 0,96-1,00 1/mil 12 [] 0,96-1,00 1/mil

13 [] 1,01-1,05 1/mil 13 [] 1,01-1,05 1/mil

14 [] 1,06-1,10 1/mil 14 [] 1,06-1,10 1/mil

15 [] 1,11-1,15 1/mil 15 [J] 1,11-1,15 1/mil

16 [] 1,16-1,20 1/mil 16 [] 1,16-1,20 1/mil

17 [] 1,21-1,25 1/mil 17 [] 1,21-1,25 1/mil

18 [] 1,26-1,30 1/mil 18 [] 1,26-1,30 1/mil

19 [] 1,31-1,35 1/mil 19 [] 1,31-1,35 1/mil

20 [] 1,36-1,40 1/mil 20 [J] 1,36-1,40 1/mil

21 [] Mer än 1,40 1/mil 21 [] Mer än 1,40 1/mil
 

 

 

 

27. Hur vet Du hur mycket bilen förbrukar per mil?

1 [] Gör regelbundet noteringar om t.ex. körsträckor och tankade liter eller med hjälp av färddator

2 [[] Gör ibland noteringar om t.ex. körsträckor och tankade liter eller med hjälp av färddator

3 ["] Uppskattar förbrukningen
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28. a) Har något av följande reparerats eller åtgärdats på bilen under första halvåret 1995, d.v.s. januari-

juni? Markera under a! OBS! Underhållsservice medtages ej.

b) För varje reparation/åtgärd: Genomfördes den helt eller delvis på garantin? Markera under b!

a) Reparation b) Reparation gick

 gjord pågarantin

Kylsystem (kylare, vattenpump) (_ (] 1

Kylsystem, övrigt (slangar, termostat m.m.) (CT (J] 2

Bränslesystem (förgasare, bränslepump, ledningar m.m.) (T [] 3

Avgassystem (ej katalysator) (_ [] 4

EGR-ventil CJ (CJ 5

Katalysatorn (_ [] 6

Lambdasond (syresensor) (7 [] 7

Avgasreningssystem, övrigt (CT (] 8

Tändsystem (tändstift, tändkablar) (7 [] 9

Tändsystem, övrigt (tändspole, fördelare/brytarkontakter, (CT [T] 10

tändningslås m.m.)

Batteri (byte) (_ [] 11

Elsystem (reläer, säkringar m.m.) (7 [] 12

Elsystem, övrigt (autom. farthållare, elfönsterhissar, elbackspeglar (CT [(] 13

och liknande)

Elvärmd bakruta (C (J 14

Elvärmda säten (_ [T] 15

Generator (7 [] 16

Startmotor (T [] 17

Motor (7 [] 18

Koppling (_ [] 19

Växellåda (T [] 20

Drivaxlar (T (] 21

Bromsbelägg (CT (] 22

Bromsar, övrigt (parkeringsbroms, bromsledningar, bromsok, (T (] 23

bromscylindrar m.m.)

Stötdämpare, fjädrar och hjulupphängning (CT [] 24

Hjullager (7 [] 25

Däck och hjul (OBS! Ej byte av däck) (CT [] 26

Styrsystem (CT [] 27

Rostskador på plåt eller bärande del CT [] 28

Övriga plåtskador (_ [] 29

Lack (_ [] 30

Karosseridetaljer, plastlister, krom och dyl. (7 [] 31

Bränsletank (T [] 32

Värme, ventilation, ventilationsfläkt (_ [] 33

Hastighetsmätare, reglage och andra instrument (_ [] 34

Inredning (7 [] 35

Dörrlås (7 [] 36

Strålkastare (7 [] 37

Vindrutetorkare/-spolare (T [] 38

Strålkastarrengörare ( [] 39

Andra komponenter/delar. Ange vad: (CT [_] 40

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

[] Nej, ingenting har reparerats eller åtgärdats under första halvåret 1995 % GÅ TILL FR 33
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OM REPARATION ENLIGT FRÅGA 28 GJORTS PÅ EGR-VENTIL, KATALYSATOR,

LAMBDASOND OCH/ELLER AVGASRENINGSSYSTEM I ÖVRIGT:
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

29. Har reparation genomförts som en följd av anmärkning vid bilbesiktningen?

1 [J] Ja, på EGR-ventil ]

2 [] Ja, på katalysator P FORTSÄTT MED FRÅGA 30

3 [] Ja, på lambdasond (syresensor) |

4 [] Ja, på avgasreningssystem i övrigt J

5 [J] Nej, inte på något av detta > GÅ TILL FRÅGA 31

OM JA PÅ FRÅGA 29:

30. Var genomfördes ombesiktningen?

1 [J Bilprovningen

2 [] Bilverkstad med tillstånd att göra ombesiktningar, s.k. ackrediterad bilverkstad

3 [J] Ännu ej ombesiktigad

OM NÅGOT REPARERATS/ÅTGÄRDATS ENLIGT FRÅGA 28:

31. Ungefär hur stora var utgifterna för reparationer på bilen under första halvåret 1995

(januari-juni)? Ta även med utgifter för ev. självrisker vid försäkrings- och garantiskador.

OBS! Ta inte med utgifter för underhållsservice.

1 [J 0 kr 10 [J] 3 001 - 3 500 kr

2 [J 1 - 250 kr 11 [J 3 501 - 4 000 kr

3 [J 251 - 500 kr 12 [] 4 001 - 4 500 kr

4 [] 501- 750 kr 13 [] 4 501 - 5 000 kr

5 [(J 751 - 1 000 kr 14 [] 5 001 - 6 000 kr

6 [J] 1001 - 1 500 kr 15 [J] 6 001 - 7 000 kr

7 [J] 1501 - 2 000 kr 16 [] 7 001 - 8 000 kr

8 [J] 2001 - 2 500 kr 17 [J] 8 001 - 9 000 kr

9 [J] 2501 - 3 000 kr 18 [] Mer än 9 000 kr

32. Vem gjorde senaste reparationen på bilen?

1 [[]  Märkesverkstad (auktoriserad för Ditt bilmärke)

2 [] Annan verkstad

3 [] Bensin-/Servicestation

4 [] Reparerade själv

5 [[] God vän reparerade (ej verkstad)

6 [] Bilen har aldrig reparerats

BESVARAS AV ALLA:

33. Har Du eller har Du haft rost på bilen?

1 [[] Ja, ganska omfattande rostskador på kaross och/eller bärande delar 1

F FORTS. M. FR. 34

2 [] Ja, men bara rostskador av ytlig karaktär på lacken och/eller kromdelar J

3 [J] Nej, inga nämnvärda rostskador > GÅ TILL FRÅGA 35
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OM ROSTSKADOR ENLIGT FRÅGA 33:
 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

34. Vilka delar av bilen har angripits av rost? Du kan välja ett eller flera alternativ.

1 [J] Vänster framskärm 10 [] Plåten under bakre stötfångare

2 ["] Höger framskärm 11 [] Tak

3 [] Bakskärm(-ar) 12 [] Taklucka

4 [] Motorhuv/grill 13 [] Plåten runt vindruta och/eller bakruta

5 [J] Dörrtrösklar 14 [] Golv

6 [] Vid markering/fäste för domkraften 15 [] Bagageutrymme

7 [J] Baklucka/Bakparti 16 [] Underrede, balkar

8 [] Dörrar 17 [] Annat. Ange vad:.......................

9 [] Plåten under främre stötfångare

BESVARAS AV ALLA:

35. Den årliga bilbesiktningen hos AB Svensk Bilprovning är en regelbunden kontroll av Ditt fordon.

Kontrollerade Du och rättade till detaljer före den senaste besiktningen (avser den bil Du har

idag), eller väntade Du tills Du fick veta om Du fick anmärkning och gjorde det vid behov efteråt?

1 [] Gjorde det före

2 [] Vid behov efteråt

3 [[] Har inte kontrollbesiktigat bilen

36. Vilket av nedanstående alternativ av kallelse till bilbesiktning skulle Du föredra?

Markera ett svarsalternativ.

1 [] När Du får kallelse till besiktning får Du samtidigt förslag på tid och plats för kontroll-

besiktning. Du ringer Bilprovningen endast om tid och plats inte passar.

2 [[] Du får en kallelse som säger att det är dags för besiktning, och ringer själv till Bilprovningen

och beställer tid.

3 [[] Du får en kallelse som säger att det är dags för besiktning. När det passar Dig kör Du sedan till

Bilprovningen utan tidsbeställning, ställer Dig i kön och väntar på Din tur.

4 _] Annat system. Ange eka bebban ee banka kaka nan nan ek ennen ene en

37. I samband med den senaste besiktningen - Utnyttjade Du då möjligheten till fri förbesiktning på

verkstad som vissa generalagenter/tillverkare erbjuder?

1 [J] Fick erbjudande och utnyttjade det > FORTSÄTT MED FRÅGA 38

2 [] Fick erbjudande men utnyttjade det inte ]

F GÅ TILL FRÅGA 39

3 [] Fick inget sådant erbjudande J

OM FICK ERBJUDANDE I FRÅGA 38:

38. Gjorde man vid förbesiktningen något åt avgasreningen?

Ja, man bytte katalysator

Ja, man bytte lambdasond (syresensor)

Ja, man gjorde andra motorjusteringar

Nej, man gjorde inget åt avgasreningen

Vet ej0
0
0
0
0
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BESVARAS AV ALLA:

39. Har Du haft eller har Du problem med något av det som räknas upp här?

 

Sätt kryss vid varje detalj som Du haft eller har problem med och som beror på bilen. Ta även med

saker som är trasiga och som ännu ej lagats.

Läckande kylvatten

Överhettning

Oljeläckage/Hög oljeförbrukning

Kallstarter

Varmstarter

Choke

Motorstopp

Batteriet laddar ur

Ojämn gång

Gmnissel och vibrationer vid bromsning

Parkeringsbroms

Säkringarna går

Skrammel och gnissel

Vatten som läcker in i kup /bagagerum

Högt vindbrus

Fönsterhissar

Nycklar och lås

Lampor

Svaga strålkastare

Vindrutetorkare

Vindrutespolare

Strålkastarrengörare

Imbildning på rutorna

Dålig värme i kupén/svårjusterad värme

Dålig ventilation: det blir för varmt i kupén (sommartid)

Inredningen faller sönder/Dålig kvalitet

Svårt att lasta bagage

Litet bagagerum

Trångt baksäte

Körställning

Väghållningen

Högt motorljud

Stolar/Nackstöd (sittkomfort)

Bilbälten

Bränsleförbrukning

Däckslitage

Koppling (tung/trög/hugger)

Styrning

Stötdämpare/Fjädring

Missfärgning av lack

Annat. Ange ebba bab bb b bb bb bab bb h bk e bk kb kb ek k k kk k kna k kn nn

0
0

=-
O
V
0
-
1
Å

E
W
N
-
O
V

90
-
I

uu
R

NW
N
-
O
0
x
I
O
u
R
W

MN
=-
o

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 
 

 

 

40. Hur många däck har köpts till bilen de senaste 12 månaderna och hur många av dessa var regummerade?

 
Antal köpta Varav regummerade

Antal köpta sommardäck vv.est

Antal köpta odubbade vinterdäck u...... St kk. st

Antal köpta dubbade vinterdäck L......est
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41. Ungefär hur stora har utgifterna för inköp av däck varit under de senaste 12 månaderna?

(07 0 kr 8 [J] 3001 - 3 500 kr

(T 1 - 500 kr 3 501 - 4 000 kr

[T] 501 - 1 000 kr 10 4 001 - 4 500 kr

[] 1001 - 1 500 kr 11 4 501 - 5 000 kr

[7] 1 501 - 2 000 kr 12 5 001 - 6 000 kr

[7] 2 001 - 2 500 kr 13 6 001 - 7 000 kr

[7] 2 501 - 3 000 kr 14 [] Mer än 7 000 kr

NO

0
0
0
0
0

 

 

 

42. Har något eller några av dessa tillbehör köpts till bilen under de senaste 12 månaderna?

Sätt ett kryss för varje tillbehör som inköpts.

[_] Startkablar/Bogserlina

[_] Batteriladdare

[_] Lättmetallfälgar

[_] Bilradio/Stereo

[_] Dragkrok

[] Barnstol/Bälteskudde

[_] Klädsel/Mattor

[_] Takräcke/Lasthållare

[_] Packbox för taket

10 [] Extra strålkastare

11 [] Elektrisk motorvärmare

12 [] Annan typ av motorvärmare

13 [] Kupévärmare

14 [] Billarm

15 [] Mobiltelefon

16 [] Fast uttag för mobiltelefon

17 [] Stöldskydd (som låser växelspak/ratt och pedaler)

18 [] Taklucka

19 [] Skyddsnät mot bagagerum

20 [] Annat. Ange Vad: ...... veva eva eva eva ennen banka kakan kaka ba baka kk eka kak eka k ka banka kran n enn

O
9
1
9
u
Ä
W

NM
-

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

21 [] Nej, inte köpt tillbehör de senaste 12 månaderna > GÅ TILL FRÅGA 44

 

OMKÖPT NÅGOT TILLBEHÖR ENLIGT FRÅGA 42:

 

 

43. Ungefär hur stora var utgifterna för inköp och eventuell montering av det Du köpt enligt fråga 42

under de senaste 12 månaderna?

1 07 1 - 500 kr 8 [J] 3501-4000 kr

2 [J] _501-1 000 kr 9 [J] 4001-4500 kr

3 [J 1 001-1 500 kr 10 [J] 4 501-5 000 kr

4 _] 1 501-2 000 kr 11 [J] 5 001-6 000 kr

5 [J] 2 001-2 500 kr 12 [] 6 001-7 000 kr

6 [J] 2 501-3 000 kr 13 [] 7 001 - 8 000 kr

7 [J] 3 001-3 500 kr 14 [] Mer än 8 000 kr
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BESVARAS AV ALLA:
 

 

44. Vad tycker Du om bilen när det gäller de saker som räknas upp här?

Betygsätt med en siffra mellan 1 och 5, där 5 är "mycket nöjd" och 1 är "mycket missnöjd".

tJ
u 1 1 I 1 1 1 få I 1 1 1 1 (2
9

QVad tycker Du om bilens... Mycket ---3--- --1---> Mycket

nöjd missnöjd

Driftskostnader?

Utseende?

Prestanda?

Väghållning?

Driftsäkerhet?

Komfort?

Motståndskraft mot rost?

Möjlighet till självreparationer?

Utrymmen för bagage?

Utrymmen för förare?

Utrymmen för passagerare fram?

Utrymmen för passagerare bak?

Instrumentering?

Vinteregenskaper?

Säkerhet?

Pris?

Bränsleförbrukning?

Möjlighet att enkelt montera bilbarnstolar?

s
s
]
s

 

 

 

45. Ge nu på motsvarande sätt Ditt helhetsomdöme om bilen. Hur nöjd eller missnöjd är Du med bilen på det

hela taget?

Mycket =---5--- ---4-- ---3-- ---2- ---1--> Mycket

nöjd missnöjd

Helhetsomdöme om bilen? (_ (_ (_ (_ (T
 

 

 

46. Om Du skulle byta bil idag, skulle Du välja samma märke och modell som Du nu har?

1 [] Ja, samma märke och modell

2 [] Ja, samma märke men annan modell

3 m
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47. Hur skulle Du vilja ha framtidens bil?

När en ny årsmodell presenteras tänker vi oss att priset på den nya bilen ökat med 7 000 kronor jämfört

med föregående års modell. Anledningen till detta är att olika förbättringar har gjorts. Om Du hade

inflytande över biltillverkarens produktutveckling, hur skulle Du då ha fördelat dessa pengar mellan

följande områden?

Du kan satsa allt på ett område eller fördela pengarna på flera områden. Summan måste bli 7 000

kronor.

Säkerhet (säkrare bilar) ,...... kr

Livslängd (lägre värdeminskning) .......... kr

Avgasrening (bättre miljö).......... kr

Driftsäkerhet (färre reparationer) .......... kr

Energi (lägre bränsleförbrukning) .......... kr

Komfort (bekvämare bilar) .......... kr

Prestanda (motorstarka bilar) .......... kr

Summa 7 000 kr
 

 

 

48.

a)

b)

C)

d)

e)

2)

h)

i)

Hur viktigt tycker Du att det är att utveckla vägar och kollektivtrafik i landet?

Markera för vart och ett av nedanstående områden hur viktigt Du tycker att det är att de utvecklas.

Använd skalan från 1 till 5 där 1 betyder "inte alls viktigt" och 5 betyder "mycket viktigt".

Mycket Inte alls Vet

viktigt viktigt inte

--5-- --4-- --3-- --2- --1-->

Bättre framkomlighet på vägarna,

t ex bredare och rakare vägar? (CT (_ (_ (T (CT C

Snabbare och mer aktuell trafik-

information om trafikhinder, (7 (_ (T (7 (7 (T

väglag mm t.ex. genom en

dator i bilen?

Öka trafiksäkerheten på dagens

vägnät, t ex krockvänligare stolpar,

belysning, cykelbanor etc?

Bygga bort olycksdrabbade vägavsnitt?

Miljövänligare trafik, t ex effektivare

bränslen och motorer?

Tystare trafik, t ex med hjälp av buller-

plank eller vallar? 0
1
-
0
0
-
0
0

0
1
0
0

0
1
0
0
0
0

0

0
1
-
0
0
-
0
0

0
0

0

0
1
-
0
0
-
0
0

0
0
0

0
1
-
0
0
-
0
0

0
0

0

0
1
-
0
0
-
0
0

0

Minska behovet av resor och transporter

i samhället genom att t.ex. förlägga arbets-

platserna så nära bostäderna som

möjligt, uppmuntra till s.k. distansarbete etc.

0 0
3

0
3

0
3

0
3

Bättre kollektivtrafik, t ex genom

ökad turtäthet och ökad standard? (CT (T

Större miljöhänsyn vid vägbyggen

genom minskad verkan? (CT (CT (CT (T (07 (07
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Sid. 15 (16)

 

49. Förbränning av bensin och diesel ökar halten av växthusgaser i atmosfären. Det resulterar i ökad

värme vid jordytan och kan leda till en rad negativa konsekvenser för miljön. Bilarna står för en

stor del av dessa effekter. Det finns olika sätt att minska bilarnas utsläpp av koldioxid. Välj ut tre

av nedanstående alternativ som Du skulle föredra?

* Markera de tre alternativ Du tycker är viktigast!

1 [] Minska de nya bilarnas bränsleförbrukning med 20 procent inom fem år genom krav på

biltillverkarna, även om nybilspriset blir 5-10.000 kr högre

2 [] Införa högre försäljningsskatt eller fordonsskatt med 2-3.000 kr på nya bilar som drar mer än

genomsnittet, d v s mer än 0,83 liter per mil

3 [] Blanda 20 procent etanol eller metanol i bensinen även om bränslet skulle bli 2 kronor dyrare per

liter

4 [_] Uppmuntra till ökad användning av dieselbilar genom att minska fordonsskatten på dieselbilar och

öka den på bensindrivna fordon

5 [] Höja bensinskatten med 2 kronor per liter

6 [] Sänkta hastighetsgränser på 110-vägar till 100 km/tim och på 90-vägar till 80 km/tim 0 s v

  
7 [] Begränsa användningen av bilar med hjälp av miljözoner/vägtullar i tätorter
 

 

 

50. Hur brukar Du parkera vid hemmet respektive vid arbetet?

* Markera flera alternativ om det behövs.

 

Vid Vid

hemmet arbetet

I varmgarage 1 [ C

På gatan 2 [ CJ

Privat parkeringsplats utan möjlighet att ansluta elektrisk motorvärmare 3 [] (_

Kallgarage utan möjlighet att ansluta elektrisk motorvärmare 4 [_] (_

Privat parkeringsplats med möjlighet att ansluta elektrisk motorvärmare 5 []|FORTS. [J]

Kallgarage med möjlighet att ansluta elektrisk motorvärmare 6 []JFR. 51 [CTJFR. 51
 

OMMÖJLIGHET ANSLUTA ELEKTRISK MOTORVÄRMARE: 

 

51. Av 10 starter, som Du gör från platser där det finns möjlighet att koppla in en elektrisk motorvärmare,

hur många av de 10 starterna görs sedan en motorvärmare varit inkopplad?

Ange antalet sådana starter vid olika temperaturförhållanden (a-d). Räkna inte in starter i varmgarage.

a) Vid kallare än 10* minus används el-motorvärmare vid ............ starter av 10.

b) Vid mellan 0* och minus 10* används el-motorvärmare vid ............ starter av 10.

c) Vid mellan 0* och plus 10* används el-motorvärmare vid ............ starter av 10.

d) Vid varmare än 10* plus används el-motorvärmare vid ............ starter av 10.
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BESVARAS AV ALLA:

Sid. 16 (16)

 

 

£2. Hur gammal är Du?

29 år eller yngre

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70 år eller äldre0
0
0
0
0
0

 

 

 

53. Är Du man eller kvinna?

1 [] Man

2 [] Kvinna
 

 

54. Ungefär hur stor är hushållets sammanlagda inkomst per år innan skatten är dragen?

100 001 - 150 000 kr/år

150 001 - 200 000 kr/år

200 001 - 250 000 kr/år

250 001 - 300 000 kr/år

100 000 kr/år eller mindre 350 001 - 400 000 kr/år

400 001 - 450 000 kr/år

450 001 - 500 000 kr/år

500 001 - 550 000 kr/år

550 001 - 600 000 kr/år

 

 

 

7

8

9

1

1

10
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

300 001 - 350 000 kr/år Mer än 600 000 kr/år
 

 

 

55. Hur många bilar äger eller disponerar hushållet?

Räkna alla bilar som kan disponeras för privat bruk.

0
3 En bil

Två bilar

Tre bilar

Fyra eller fler bilar0
1
0
0

 

 

 

56. Hur många personer i olika åldrar ingår i Ditt hushåll?

Glöm inte att räkna med Dig själv.

6 år och yngre .......... st

7-17år va. st

18-24år ___.. st

25 -44år . st

45 -64år LL. st

65 år och äldre .......... st
 

Du har varit Konsumentverket och TEMO till god hjälp genom att besvara det här formuläret.

Kontrollera att Du inte glömt svara på någon fråga och skicka omgående in formuläret i det bifogade

portofria svarskuvertet.

Tack för hjälpen!

TNR/11161f/EFE/CM/EFE
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Bilaga 5

Sid. 1 (2)

Korrelationsanalys

Variabler

ELV,

BENV,

KUPEV,

HVARM

HGATAN,

HKALLEJ,

HKALLJA,

HPRIVEJ,

HPRIVJA,

AVARM

AGATAN,

AKALLEJ,

AKALLJA,

APRIVEJ,

APRIVJA,

FORMAN,

LANDSV,

FRSLA,

FRS1B,

FRS1d,

UPPT87,

FRS88,

ARLIGKOR,

BFSOM,

BFVIN,

BFHURVET,

PERALDER,

KON,

INKOM,

SERVICE,

VAXEL,

elvärmare

bensinvärmare

kupévärmare

varmgarage vid bostaden

gatuparkering vid bostaden

kallgarage utan elanslutning vid bostaden

kallgarage med elanslutning vid bostaden

privatparkering utan elanslutning vid bostaden

privatparkering med elanslutning vid bostaden

varmgarage vid arbetet

gatuparkering vid arbetet

kallgarage utan elanslutning vid arbetet

kallgarage med elanslutning vid arbetet

privatparkering utan elanslutning vid arbetet

privatparkering med elanslutning vid arbetet

förmånsbil

andel körning på landsväg där en ökande variabel motsvarar en minskande andel

använder elvärmare för ©+-10*C

använder elvärmare för 0*C till -10*C

använder elvärmare för över 10*C

årsmodeller upp t.o.m. 1987

årsmodeller fr.o.m. 1988

årlig körsträcka

bensinförbrukning under sommarperioden

bensinförbrukning under vinterperioden

hur man vet bilens bensinförbrukning

respondentens ålder

respondentens kön (man = 1; kvinna = 2)

respondentens inkomst

i vilken utsträckning som fabrikantens rekommendationer följs

typ av växellåda (1 = manuell, 4-växlad; 2 = manuell, 5-växlad; 3 = automatisk)
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Sid. 2 (2)

I den följande tabellen redovisas korrelationsnivåer med en absolutnivå av minst 0.1.

5  
   

 

   

  

  

   

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

   

E

L

V A

  

VAÄRIABEL

  

  

  
  

  

  

  

ELV

BENV

KUPEV

HVARM

HGATAN

HKALLEJ

HKALLJA

HPRIVEJ

HPRIVJA

AVARM

AGATAN

AKALLEJ

AKALLJA

APRIVE]

APRIVJA

FORMAN

LAÄNDSV

FR51A

FR51B

FR51C

FR51D

GOTAL

SVEAL

NORRL

UPPT87

FR88

ARLIGKOR

BFSOM

BFVIN

BFHURVET

PERALDER

KON

INKOM

SERVICE

VAÄXEL

* Endast korrelationsvärden med ett absolutvärde av minst 0,10 har redovisats.
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Sid. 1 (2)

Förekomst av motorvärmare

Tabell 1 Förekomst av motorvärmare som funktion av plats, region, årsmodell och förekomst av elanslutning.
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Sid. 2 (2)

Tabell 2 Förekomst av motorvärmare som funktion av region.

 
Bostad + arbetet, viktat I | I | |

Bas: de som angett minst ett alternativ på hur parkering sker vid bostaden eller arbetet.
 

 

 
Region % %

elvärmare|ben.värmare

Götaland 28,9 4,2

Svealand 55,6 5,1

Norrland 89,3 4,2

 

 

 

 

         

Tabell 3 Förekomst av motorvärmare som funktion av region

och årsmodell.

T viktat

Bas: som svarat enkäten

% %

elvärmare |ben.värmare

Götaland -87 32 5,7

88- 25 2,9

Totalt 4

Svealand -87 6,3

88- 4,0

Totalt 5,0

Norrland -87 5

88- 3,8

Totalt 4

Hela landet -87 5.9

88- 3,4

 
Totalt 4,6
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Sid. 1 (9)

Användning av motorvärmare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning av motorvärmare |

Bilar med elvärmare och som har elanslutning

Hela riket

Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 13 0,6 27 1,2 232 15,6 530 73,6

1 32 1,4 42 1,9 97 6,5 43 6,0

2 48 2,2 77 3,5 202 13,6 38 5,3

3 19 0,9 63 2,9 130 8,7 12 1,7

4 17 0,8 54 2,5 70 4,7 13 1,8

5 169 7,6 383 17,6 431 29,0 49 6,8

6 41 1,9 78 3,6 34 2,3 4 0,6

7 50 2,3 110 5,1 43 2,9 2 0,3

8 230 10,4 280 12,9 57 3,8 5 0,7

9 177 8,0 139 6,4 17 1,1 1 0,1

10 1418 64,0 921 42,4 175 11,8 23 3,2

Totalt 2214 100,0 2174 100,0 1488 100,0 720 100,0

Medelvärde 87,2 75,7 41,6 10,7

Viktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

5917 1,2 8518 1,8 50550 16,3/ 114832 77,1

6034 1,3 12822 2,7 23486 7,6 9308 6,3

10342 2,2 13131 2,8 40603 13,1 7353 4,9

7599 1,6 11372 2,4 25297 8,1 2871 1,9

2375 0,5 14763 3,2 18625 6,0 1595 1,1

34031 7,1 80779 17,3 85690 27,6 6320 4,2

11313 2,4 19728 4,2 5701 1,8 751 0,5

11246 2,3 21442 4,6 15014 4,8 177 0,1

44625 9,3 51242 11,0 9088 2,9 1013 0,7

35733 7,4 31674 6,8 2442 0,8 40 0,0

311275 64,8] 202231 43,2 34533 11,1 4650 3,1

Totalt 480490 100,0] 467703 100,0] 311029 100,0] 148910 100,0

Medelvärde 86,7 75,3 40,6 8,8          
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Sid. 2 (9)

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Användning av motorvärmare

Bilar med elvärmare och som har elanslutning

Avgett svar för samtliga temperaturintervall

Hela riket | | |

Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 13 1,8 27 3,8 231 32,5 528 74,3

1 12 1,7 15 2,1 36 5,1 42 5,9

2 10 1,4 21 3,0 64 9,0 38 5,3

3 5 0,7 15 2,1 45 6,3 12 1,7

4 2 0,3 11 1,5 24 3,4 13 1,8

5 45 6,3 112 15,8 153 21,5 48 6,8

6 12 1,7 20 2,8 19 2,7 4 0,6

7 11 1,5 32 4,5 16 2,3 1 0,1

8 68 9,6 82 11,5 33 4,6 4 0,6

9 63 8,9 58 8,2 10 1,4 1 0,1

10 470 66,1 318 44,7 80 11,3 20 2,8

Totalt 711 100,0 711 100,0 711 100,0 711 100,0

Medelvärde 87,8 76,1 35,7 10,1

Viktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 5917 4,0 8518 5,8 50477 34,2] 114668 77,6

1 2268 1,5 3921 2,7 5116 3,5 9183 6,2

2 899 0,6 2242 1,5 12021 8,1 7363 5,0

3 2061 1,4 3317 2,2 9451 6,4 2871 1,9

4 240 0,2 2977 2,0 6598 4,5 1595 1,1

5 10255 6,9 20495 13,9 34710 23,5 6302 4,3

6 3506 2,4 6673 4,5 3277 2,2 751 0,5

7 1322 0,9 4841 33 5018 3,4 121 0,1

8 11589 7,8 14502 9,8 5457 3,7 525 0,4

9 10170 6,9 10731 7,3 862 0,6 40 0,0

10 99524 67,4 69532 47,1 14761 10,0 4340 2,9

Totalt 147749 100,0] 147749 100,0] 147749 100,0] 147749 100,0

Medelvärde 86,1 75,4 34,6 8,4  
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Sid. 3 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Användning av motorvärmare |

Bilar med elvärmare och som har elanslutning

Avgett svar för samtliga temperaturintervall

Götaland | | |

Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antaö %

0 6 2,9 8 3,9 43 21,1 126 61,8

1 4 2,0 6 2,9 12 5,9 17 8,3

2 3 1,5 6 2,9 12 5,9 15 7,4

3 0 0,0 3 1,5 12 5,9 6 2,9

4 1 0,5 2 1,0 6 2,9 7 3,4

5 23 11,3 35 17,2 57 27,9 25 12,3

6 4 2,0 6 2,9 7 3,4 2 1,0

7 5 2,5 7 3,4 8 3,9 0 0,0

8 15 7,4 20 9,8 11 5,4 1 0,5

9 15 7,4 17 8,3 3 1,5 0 0,0

10 128 62,7 94 46,1 33 16,2 5 2,5

Totalt 204 100,0 204 100,0 204 100,0 204 100,0

Medelvärde 84,5 75,9 45,3 14,1

Viktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 2902 6,7 3632 8,4 12355 28,4 29073 66,9

1 1217 2,8 1355 3,1 958 2,2 4426 10,2

2 461 1,1 549 1,3 2855 6,6 2207 5,1

3 0,0 2039 4,7 2193 5,0 939 2,2

4 20 0,0 206 0,5 1257 2,9 1272 2,9

5 6549 15,1 6716 15,5 13979 32,2 3831 8,8

6 910 2,1 1858 4,3 514 1,2 579 1,3

7 565 1,3 772 1,8 2092 4,8 0,0

8 4083 9,4 4546 10,5 2947 6,8 46 0,1

9 1599 3,7 4054 9,3 106 0,2 0,0

10 25128 57,9 17708 40,8 4179 9,6 1061 2,41:

Totalt 43434 100,0 43434 100,0 43434 100,0 43434 100,0

Medelvärde 78,9 71,2 39,6 11,6
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Sid. 4 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Användning av motorvärmare |

Bilar med elvärmare och som har elanslutning

Avgett svar för samtliga temperaturintervall

Svealand | | |
Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat
Använder motorv
vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %
0 4 1,6 12 4,7 75 29,1 186 72,1
1 5 1,9 5 1,9 13 5,0 18 7,0
2 4 1,6 3 1,2 25 9,7 20 7,8
3 4 1,6 4 1,6 23 8,9 4 1,6
4 1 0,4 4 1,6 8 3,1 5 1,9
5 10 3,9 42 16,3 59 22,9 13 5,0
6 4 1,6 7 2,7 8 3,1 1 0,4
7 4 1,6 10 3,9 4 1,6 0,0
8 33 12,8 34 13,2 15 5,8 3 1,2
9 18 7,0 22 8,5 4 1,6 1 0,4

10 171 66,3 115 44,6 24 9,3 7 2,7
Totalt 258 100,0 258 100,0 258 100,0 258 100,0

Medelvärde 87,9 76,8 36,1 10,2

Viktat
Använder motorv
vid x starter av 10 -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %
0 2524 4,7 3742 6,9 12605 23,4 39540 73,4
1 916 1,7 416 0,8 2014 3,7 3723 6,9
2 153 0,3 200 0,4 4119 7,6 4691 8,7
3 341 0,6 472 0,9 5750 10,7 1617 3,0
4 220 0,4 1605 3,0 1297 2,4 252 0,5
5 1144 2,1 8452 15,7 13680 25,4 1026 1,9
6 602 1,1 1378 2,6 2421 4,5 74 0,1
7 722 1,3 1687 3,1 2302 4,3 0,0
8 3968 7,4 2053 3,8 1734 3,2 479 0,9
9 2868 5,3 3945 7,3 208 0,4 40 0,1

10 40427 75,0 290934 55,6 7755 14,4 2442 4,5
Totalt 53885 100,0 53884 100,0 53884 100,0 53885 100,0

Medelvärde 89,0 78,4 41,8 9,9  
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Användning av motorvärmare |

Bilar med elvärmare och som har elanslutning

Avgett svar för samtliga temperaturintervall

Norrland ]

Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 3 1,2 7 2,8 113 45,4 216 86,7

1 3 1,2 4 1,6 11 4,4 7 2,8

2 3 1,2 12 4,8 27 10,8 3 1,2

3 1 0,4 8 3,2 10 4,0 2 0,8

4 0,0 5 2,0 10 4,0 1 0,4

5 12 4,8 35 14,1 37 14,9 10 4,0

6 4 1,6 7 2,8 4 1,6 1 0,4

7 2 0,8 15 6,0 4 1,6 1 0,4

8 20 8,0 28 11,2 7 2,8 0,0

9 30 12,0 19 7,6 3 1,2 0,0

10 171 68,7 109 43,8 23 9,2 8 3,2

Totalt 249 100,0 249 100,0 249 100,0 249 100,0

Medelvärde 90,4 75,5 27,5 6,7

Viktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

491 1,0 1144 2,3 25517 50,6 46056 91,3

134 0,3 2151 4,3 2144 4,3 1033 2,0

286 0,6 1494 3,0 5047 10,0 455 0,9

1721 3,4 806 1,6 1509 3,0 314 0,6

0,0 1166 2,3 4044 8,0 71 0,1

2562 5,1 5327 10,6 7051 14,0 1445 2,9

1994 4,0 3438 6,8 342 0,7 98 0,2

35 0,1 2382 4,7 624 1,2 121 0,2

3538 7,0 7902 15,7 717 1,5 0,0

5703 11,3 2732 5,4 549 1,1 0,0

33968 67,4 21891 43,4 2827 5,6 838 1,7

Totalt 50431 100,0 50431 100,0 50431 100,0 50431 100,0

Medelvärde 89,3 75,9 22,6 4,0
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Användning av motorvärmare |

Bilar med elvärmare och som har elanslutning.

Avgett svar för samtliga temperaturintervall och använder ej vid över 10 C

Hela riket | | | |
Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat
Använder motorv
vid x starter av 10 -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %
0 13 2,5 27 5,1 231 43,8 528 100,0
1 7 1,3 9 1,7 26 4,9 0,0
2 7 1,3 18 3,4 61 11,6 0,0
3 4 0,8 13 2,5 37 7,0 0,0
4 0 0,0 9 1,7 17 3,2 0,0
5 35 6,6 97 18,4 108 20,5 0,0
6 9 1,7 16 3,0 8 1,5 0,0
7 10 1,9 29 5,5 4 0,8 0,0
8 55 10,4 67 12,7 8 1,5 0,0
9 48 9,1 36 6,8 2 0,4 0,0

10 340 64,4 207 39,2 26 4,9 0,0
Totalt 528 100,0 528 100,0 528 100,0 528 100,0

Medelvärde 87,2 72,6 24,3 0,0

Viktat
Använder motorv
vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %
0 5917 5,2 8518 7,4 50477 44,0] 114668 100,0
1 1777 1,5 3331 2,9 4107 3,6 0,0
2 765 0,7 2043 1,8 11781 10,3 0,0
3 1896 1,7 3027 2,6 7771 6,8 0,0
4 0,0 1816 1,6 5174 4,5 0,0
5 8707 7,6 18345 16,0 24879 21,7 0,0
6 3327 2,9 5643 4,9 1178 1,0 0,0
7 1106 1,0 4521 3,9 26065 2,3 0,0
8 9409 8,2 12798 11,2 1163 1,0 0,0
9 7751 6,8 6538 5,7 172 0,1 0,0

10 74014 64,5 48088 41,9 5302 4,6 0,0
Totalt 114668 100,0] 114668 100,0] 114668 100,0] 114668 100,0

Medelvärde 84,2 71,8 24,9 0,0      
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Användning av motorvärmare |

Bilar med elvärmare och som har elanslutning.

Avgett svar för samtliga temperaturintervall och använder ej vid över 10 C

Götaland | | | |
Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat
Använder motorv
vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %
0 6 4,8 8 6,3 43 34,1 126 100,0
1 3 2,4 4 3,2 8 6,3 0,0
2 2 1,6 6 4,8 12 9,5 0,0
3 0 0,0 2 1,6 9 7,1 0,0
4 0 0,0 2 1,6 4 3,2 0,0
5 16 12,7 25 19,8 37 209,4 0,0
6 3 2,4 3) 4,0 2 1,6 0,0
7 5 4,0 6 4,8 2 1,6 0,0
8 9 7,1 14 11,1 2 1,6 0,0
9 9 7,1 9 7,1 0 0,0 0,0

10 73 57,9 45 35,7 7 5,6 0,0
Totalt 126 100,0 126 100,0 126 100,0 126 100,0

Medelvärde 81,2 69,0 209,5 0,0

Viktat
Använder motorv
vid x starter av 10 -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %
0 2902 10,0 3632 12,5 12355 42,5 29073 100,0
1 1061 3,6 1099 3,8 614 2,1 0,0
2 362 1,2 549 1,9 2855 9,8 0,0
3 0 0,0 1969 6,8 1882 6,5 0,0
4 0 0,0 206 0,7 751 2,6 0,0
5 5305 18,2 5007 17,2 9160 31,5 0,0
6 889 3,1 1574 5,4 87 0,3 0,0
7 565 1,9 730 2,5 245 0,8 0,0
8 2932 10,1 3425 11,8 387 1,3 0,0
9 603 2,1 2381 8,2 0 0,0 0,0

10 14455 49,7 8501 29,2 737 2,5 0,0
Totalt 29073 100,0 29073 100,0 29073 100,0 29073 100,0

Medelvärde 72,6 62,7 253 0,0

VTI MEDDELANDE 891
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Användning av motorvärmare |

Bilar med elvärmare och som har elanslutning.

Avgett svar för samtliga temperaturintervall och använder ej vid över 10 C

Svealand | I | |

Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 4 2,2 12 6,5 75 40,3 186 100,0

1 2 1,1 2 1,1 9 4,8 0,0

2 2 1,1 0 0,0 22 11,8 0,0

3 3 1,6 3 1,6 18 9,7 0,0

4 0 0,0 2 1,1 3 1,6 0,0

& 9 4,8 38 20,4 41 22,0 0,0

6 2 1,1 5 2,7 5 2,7 0,0

7 3 1,6 8 4,3 1 0,5 0,0

8 26 14,0 26 14,0 4 2,2 0,0

9 12 6,5 12 6,5 0 0,0 0,0

10 123 66,1 78 41,9 8 4,3 0,0

Totalt 186 100,0 186 100,0 186 100,0 186 100,0

Medelvärde 88,1 74,8 25,4 0,0

Viktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >Mrader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 2524 6,4 3742 9,5 12605 31,9 39540 100,0

1 611 1,5 110 0,3 1542 3,9 0,0

2 118 0,3 0 0,0 3879 9,8 0,0

3 175 0,4 252 0,6 4380 11,1 0,0

4 0 0,0 444 1,1 379 1,0 0,0

5 1092 2,8 8098 20,5 9503 24,0 0,0

6 444 1,1 796 2,0 1024 2,6 0,0

7 506 1,3 1409 3,6 2221 5,6 0,0

8 2939 7,4 1491 3,8 625 1,6 0,0

9 1830 4,6 1928 4,9 0 0,0 0,0

10 29301 74,1 21269 53,8 3383 8,6 0,0

Totalt 39540 100,0 39540 100,0 39540 100,0 39540 100,0

Medelvärde 87,5 75,8 33,4 0,0   

VTI MEDDELANDE 891
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Användning av motorvärmare |

Bilar med elvärmare och som har elanslutning.

Avgett svar för samtliga temperaturintervall och använder ej vid över 10 C

Norrland I | | |

Fördelning på antalet starter vid olika temperaturintervall

Oviktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 3 1,4 7 3,2 113 52,3 216 100,0

1 2 0,9 3 1,4 9 4,2 0,0

2 3 1,4 12 5,6 27 12,5 0,0

3 1 0,5 8 3,7 10 4,6 0,0

4 0 0,0 5 2,3 10 4,6 0,0

5 10 4,6 34 15,7 30 13,9 0,0

6 4 1,9 6 2,8 1 0,5 0,0

7 2 0,9 15 6,9 1 0,5 0,0

8 20 9,3 27 12,5 2 0,9 0,0

9 27 12,5 15 6,9 2 0,9 0,0

10 144 66,7 84 38,9 11 5,1 0,0

Totalt 216 100,0 216 100,0 216 100,0 216 100,0

Medelvärde 89,9 72,8 20,4 0,0

Viktat

Använder motorv

vid x starter av 10 = -10 grader -10 till 0 grader 0 till 10 grader >10 grader

Antal % Antal % Antal % Antal %

0 491 1,1 1144 2,5 25517 55,4 46056 100,0

1 106 0,2 2122 4,6 1951 4,2 0,0

2 286 0,6 1494 3,2 5047 11,0 0,0

3 1721 3,7 806 1,8 1509 3,3 0,0

4 0 0,0 1166 2,5 4044 8,8 0,0

5 2311 5,0 5241 11,4 6216 13,5 0,0

6 1994 4,3 3273 7,1 67 0,1 0,0

7 35 0,1 2382 5,2 199 0,4 0,0

8 3538 7,7 7882 17,1 150 0,3 0,0

9 5317 11,5 2229 4,8 172 0,4 0,0

10 30258 65,7 18318 39,8 1183 2,6 0,0

Totalt 46056 100,0 46056 100,0 46056 100,0 46056 100,0

Medelvärde 88,7 74,0 17,4 0,0   

VT] MEDDELANDE 891




