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FÖRORD

Oljembargot i slutet av 1973 gjorde på ett påtagligt sätt klart för världen

energifrågornas stora betydelse. Oljepriserna fyrfaldigades på tVå måna-

der och utlöste en mängd olika aktiviteter på alla niVåer i samhället. För

den oljeberoende transportsektorn blev det uppenbart att det krävdes

forsknings- och utvecklingsinsatser både för att kunna hantera försörj-

ningskriser av olika slag och för att på längre sikt påverka energiförbruk-

ningens storlek och sammansättning.

Forsknings- och utvecklingsarbetet i fordonsindustrin tog sikte på att

utveckla energisnålare drivsystem samt mindre och lättare fordon. Försök

med alternativa drivmedel som energibärare vid fordonsdrift startades i

flera länder, ofta i samarbete mellan industri och statliga organisation.

I Sverige påbörjades 1975 det största statliga civila forskningsprogrammet

i landets historia och för närvarande behandlas de programansvariga

organens önskemål av regeringen inför en fjärde treårsperiod i energi-

forskningsprogrammet. Denna avses börja den 1 juli 1984. Energiforsk-

ningsnämnden, som bla samordnar den statliga energiforskningen, har i

sitt medelalternativ räknat med att det krävs ungefär 1,8 miljarder för

fortsatta insatser fram till 1986/87. Huvuddelen av insatserna avser

energitillförsel och bebyggelseorienterad energiforskning, men även trans-

portsektorn har en framträdande roll i sammanhanget. Omkring 80 miljo-

ner under en treårsperiod kan det bli fråga om.

Statens väg- och trafikinstitut och Transportforskningsdelegationen arran-

gerade en konferens i Linköping som syftade till att översiktligt samla upp

en del av kunskaperna från den energiorienterade forskning på vägtrafiksi-

dan som ägt rum sedan 1975 samt också diskutera framtida insatsers

inriktning. Det kunde konstateras från konferensen att energifrågorna är

och kommer att förbli viktiga för vägtransportsystemets utveckling.

Denna rapport redovisar vissa av de inlägg som gjordes vid nämnda

konferens.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar held at the Swedish Road and Traffic

Research Institute were as follows: Energy consumption in the transport

sector (C-E Norrbom); Transport technology and energy consumption. A

survey (I Cordi); Urban area structure, public transport and energy

consumption (F Larsen, A Nyvik, S Lorentzon); Paratransit and energy

conservation. Visions and reality (B Sahlberg); The freight transport

pattern efter 10 years of energy discussions (R Svensson); Fuel saving

products for cars. The influence of the energy crisis (O Odsell); Energy,

environment, performance (S Håkansson).
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TRANSPORTSEKTORNS ENERGIFÖRBRUKNING

Claes-Eric Norrbom, Transportrådet

Energiförbrukningen i världen har ökat mycket kraftigt de senaste årtion-

dena. Världens energiförbrukning är idag nästan tre gånger så stor som

1960. Oljan svarar för nästan hälften av världens energiförbrukning.

För Sveriges del är oljan den största enskilda posten 1 Våra utlandsbetal-

ningar. Kostnadsutveoklingen har varit mycket snabb på området. Trots

att oljeanvändningen i Sverige minskat med ca 25% sedan 1979 uppgår

nettoimporten av olja för närvarande till drygt 20 miljoner m3 per år.

Härav utgör drivmedelsandelen ca 35%.

Sett i relation till landets totala energiförbrukning svarar transportsek-

torn för ca 18%.

Inom transportsektorn är oljeberoendet närmast fullständigt och denna

sektor är därför särskilt känslig för störningar i oljetillförseln. Större

delen av transportsektorns energiförbrukning, ca 3/4, faller på landsvägs-

trafiken.

Utvecklingen av persontransporterna har ökat från 17 miljarder personki-

lometer 1950 till ca 80 miljarder personkilometer 1980. Persontransport-

arbetet med har under perioden 1950-1980 ökat från 6 till 67 miljarder

personkilometer.

I mitten av 1950-talet var bussens persontransportarbete ca 4 miljarder

personkilometer. I samband med bilismens genombrott sjönk busstrafikens

transportarbete. Sedan mitten av 1960-talet har en fördubbling skett, till

ca 7,3 miljarder personkilometer.

Järnvägens persontransportarbete minskade under hela 1950-talet och

1960-talet. År 1950 var transportarbetet 6,6 miljarder personkilometer

vilket motsvarade 38% av det totala transportarbetet. År 1973 var

transportarbetet nere i 4,6 miljarder personkilometer, motsvarande 6% av
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det totala transportarbetet. Sedan dess har järnvägstrafiken ökat i om-

fattning, bland annat på grund av lågprissatsning och höjda bensinpriser.

År 1980 var transportarbetet 7,0 miljarder personkilometer. Under perio-

den har en omstrukturering skett mot en större andel långväga resor.

Persontransportarbetet med inrikes_f_lxg har ökat under hela perioden

1950-1980.

Godstransporterna har under efterkrigsperioden ökat i stort sett oavbrutet

fram till 1974. Efter 1974 har transportarbetet flukturerat kraftigare än

tidigare. Det totala godstransportarbetet har under perioden 1950-1980

ökat från 1,5 till 55 miljarder tonkilometer.

Utvecklingen under perioden 1950-1980 kännetecknas främst av lastbils-

trafikens expansion. Lastbilens transportarbete har nästan tiofaldigats

sedan 1950 och uppgick till ca 23 miljarder 1980.

Järnvägens godstransportarbete har fördubblats från 8 miljarder tonkilo-

meter 1950 till 15 miljarder tonkilometer 1980.

Sjöfartens godstransportarbete har expanderat kraftigt under 1970-talet

och uppgick till 10,3 miljarder tonkilometer 1980. Denna tillväxt beror på

en Ökning av oljetransporterna och på enomstrukturering av transporterna

till oljedepåer.

Utvecklingen av transportarbetet återspeglas i förbrukningen av drivme-

del. Praktisk taget all bensin som förbrukas i Sverige används inom

transportsektorn. Nästan 90% av bensinen förbrukas av personbilar. När

det gäller dieseloljan är förhållandet mer komplicerat eftersom dieselolja

och eldningsolja 1 i stort sett är utbytbara produkter. Om man lägger ihop

förbrukningen av dieselolja och eldningsolja 1 finner man att transporter

svarar för ca 18% av denna totalförbrukning. Lastbilarna är den största

förbrukaren av dieselolja.

Persontransportarbetet med bil och förbrukningen av bensin har ökat i

nästan samma takt under hela efterkrigsperioden fram till 1973, då den

första oljekrisen resulterade i en nedgång i bensinförbrukningen. Från
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1974 ökade bensinförbrukningen åter fram till 1979 då en ny oljekris

hejdade ökningen. Efter 1979 konstaterades en minskning av bensinför-

brukningen under åren 1980 och 1981. År 1982 har emellertid åter

bensinförbrukningen ökat något.

Den relativa energieffektiviteten har för personbilarnas vidkommande

försämrats någotunder senare delen av 1970-talet. Anledningen kan vara

att personbilarna tenderat att bli tyngre och att beläggningsgraderna, det

vill säga medelantalet personer i bilarna, minskat något.

Dieselförbrukningen har ökat i ungefär samma takt som bensinförbruk-

ningen. Nedgång i dieselförbrukningen har skett efter oljekriserna 1973

och 1979. Fluktuationerna i dieselförbrukningen efter 1973 är emellertid

tämligen stora och sammanfaller inte helt med förändringarna i gods-

transportarbetet med bil. Detta kan delvis förklaras av faktorer som

lagerförändringar och klimatvariationer, förskjuter sambanden mellan

transportarbetet och samtidiga drivmedelsleveranser.

Man kan dock fastslå att effektiviteten, transportproduktiviteten, har

ökat kraftigt under perioden 1960-1974. Huvudorsaken till denna effekti-

vitetshöjning torde ligga i utvecklingen på fordonssidan mot allt större

fordon och effektivare motorer. Ökad användning av släpfordon liksom en

växande andel långväga lastbilstrafik har medverkat till att den relativa

energiförbrukningen för lastbilstrafiken har minskat. Förbättrad trans-

portplanering har sannolikt också bidragit starkt till produktivitetsök-

ningen. Ytterligare en förklaring kan vara den höjning av tillåtet

axel/boggitryck som skett på stora delar av vägnätet och som möjliggjort

ökad användning av tyngre och energieffektivare lastbilsekipage.

Under den senaste tioårsperioden har emellertid energieffektiviteten inom

lastbilstrafiken inte förbättrats. Detta är sannolikt till stor del en följd av

konjunkturutvecklingen med minskad transportefterfrågan och sjunkande

beläggningsgrader, vilket i sin tur har försämrat möjligheterna till effek-

tiv transportplanering.

Program för energihushållningen bör inriktas dels på åtgärder som syftar
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till att spara energi, dels på att finna alternativa energiformer.

Övergång till alternativa energiformer kräver omfattande forsknings- och

utvecklingsarbete och kan därför ge mer betydande resultat först på lång

sikt. På kortare sikt får vi inrikta ansträngningarna på olika former av

sparande.

Åtgärder som kan införas på kort sikt och ge effekter tämligen omgående

gäller körsätt, ökad kollektivtrafikanvändning och samåkning, underhåll

och i viss mån valet av fordon.

På längre sikt kan teknisk utveckling samt transportplaneringsåtgärder

komma att medföra viktiga besparingseffekter.

Att kö_r_a__bilarnagåjätt_gått betyder ofta mer än tekniska modifieringar

på bilarna. Man har genom undersökningar konstaterat att ett mer

energimedvetet körbeteende ofta kan ge besparingar på 10-20% utan att

någon restid går förlorad.

Genom att sänka farten är det möjligt att uppnå ytterligare spareffekter.

Undersökningar har visat att en hastighetssänkning med 10 km/h för såväl

personbilar som lastbilar medför en bränslebesparing på ca 10%.

gnd9_r_hållet av fordon är också en viktig faktor från bränsleekonomisk

synpunkt. När det gäller tunga fordon har TPR och energisparkommittén i

samarbete med fordonstillverkare och transportnäringen tagit fram dels

ett informationsprogram som behandlar körsättets betydelse, dels ett

program som behandlar underhållets betydelse för energiförbrukningen.

Informationsmaterialet har beställts av transportföretag, åkeriföreningar

m m för totalt ca 10 000 yrkeschaufförer. Materialet används också inom

yrkesförarutbildningen.

De största besparingseffekterna när det gäller persontrafiken finns att

hämta i en överflyttning av trafikanter från bilåkande till kollektivtrafik.

För att stimulera detta krävs en förbättring av kollektivtrafiken genom

bättre standard,högre turtäthet, fler direktbussar m m. I första hand bör
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möjligheterna att utnyttja kollektivtrafik till och från arbetet förbättras.

Detta gäller främst inom landsbygdstrafiken, som svarar för ca 70% av

drivmedelsförbrukningen för arbetsresor.

Genom åtgärder i den fysiska planeringen kan man påverka effektivitet

och ekonomi i kollektivtrafiksystemet. Bebyggelseplaneringen påverkar i

hög grad möjligheterna att bygga upp en tillfredsställande trafikförsörj-

ning.

När det gäller att belysa hur bebyggelsen påverkar kollektivtrafiken kan

man urskilja olika faktorer vars inverkan kan studeras separat. Det gäller

områdesutformning och gatunät, bebyggelsetäthet samt lokalisering av

bebyggelse.

Allmänt gäller att en relativt samanhållen tätortsform är att föredra ur

trafiksynpunkt genom att den möjliggör ett minskat transportarbete.

Boendetätheten påverkar mycket starkt kostnaderna för kollektivtrafiken

i ett område. Glesare områden kan vara upp till 5 gånger så dyra att

kollektivtrafikförsörja som de tätaste områdena vid en given standard i

form av gångavstånd och turtäthet.

För framtiden är det därför angeläget att vi kan få till stånd en

bebyggelseplanering som tar hänsyn till den totala resursanvändningen i

samhället. Det kan ske genom att vi i planeringsprocessen får fram bättre

informations- och samarbetsrutiner mellan bebyggelseplanerare och tra-

fikplanerare inom kommuner, trafikföretag, länstrafikhuvudmän och läns-

styrelser.

För den framtida kollektivtrafiken gäller det också att åstadkomma

effektivitets- och kapacitetshöjningar genom bättre planering av trafikens

omfattning och uppläggning. Insatser som kan erfordras kan gälla investe-

ringar i rullande material, effektivisering av trafikledning och drift av

trafiken. Det gäller också att göra trafikutbudet mer tillgängligt genom

bättre information och marknadsföring.

En fråga som i hög grad påverkar människors benägenhet att åka
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kollektivt är reglerna för avdrag för resor till och från arbetet. Från och

med 1982 gäller nya regler beträffande krav på tidsvinster som innebär

att kollektivresande för ett större antal människor nu framstår som ett

mer ekonomiskt gynnsamt alternativ jämfört med att använda egen bil.

En icke obetydlig del av arbetsresorna sker emellertid under förevändning

att bilen erfordras i tjänsten och därför bör medföra avdragsrätt vid

deklarationen. Det pågår för närvarande en debatt om denna fråga.

Alltför gynnsamma regler för bilresor till och från arbetet undandrar

kollektivtrafiken ett viktigt trafikunderlag.

En stor ratiönaliseringspotential finns också i en ökad samåkning, främst

vid arbetsresor. En ökning av beläggningsgraden vid arbetsresor från

nuvarande 1,2 till 1,3 personer per bil skulle till exempel enbart i

Stockholms län medföra en bensinbesparing på ca 10 milj liter per år

(motsvarande ca 2% av bensinförbrukningen).

De försök med samåkning som genomförts i Sverige och utomlands har

som regel gett tämligen dåliga resultat. Vi avser emellertid att fortsätta

ansträngningarna för en ökad samåkning och kommer tillsammans med

kollektivtrafikberedningen att utarbeta nya försöksprojekt med delvis

annan uppläggning än vad tidigare försök har haft.

Också på lastbilssidan är det angeläget att på olika sätt försöka höja

beläggningsgraden hos fordonen. Fordon i yrkesmässig trafik har idag en

genomsnittlig beläggning på drygt 50%. För firmabilstrafiken är belägg-

ningssiffrorna väsentligt lägre, endast ca 20% i genomsnitt. Här behövs

effektiva samordnings- och planeringsinsatser för att förbättra situatio-

nen.

_R_ätt_Yal_ay_f9r_cl_qn när man byter eller köper ny bil har naturligtvis också

stor betydelse. Det gäller att anpassa bilstorleken efter behovet. Ett byte

från en medelstor bil till en liten bil kan innebära att bränsleförbruk-

ningen kan minskas med 20%.

TPR planerar att ta fram ett informationsprogram som behandlar fordons-

valets energiekonomiska betydelse för lastbilstrafiken. Programmet skall
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baseras på dagens produktutformning och är avsett att vara enhjälp för

transportföretag vid beslut om inbesparingar i nya fordon.

Vi kommer också att starta ett forskningsprojekt rörande energieffekti-

vare fordonsval och fordonsutformningar. Projektet finanieras huvudsakli-

gen genom TFD och arbetet kommer att utföras vid VTI. I kommittén som

tillsatts för projektet ingår representanter för fordonstillverkarna, KTH,

Svensk Bilprovning, Svenska Åkeriförbundet och Svenska Transportarbe-

tarförbundet. Projektet är avsett att dels ge en faktaöversikt om fordons-

beståndets nuvarande energieffektivitet, dels undersöka vilket sparut-

rymme som kan tillgodogöras genom att mer noggrant än hittills söka

anpassa transportproblemen och transportlösning till varandra. På lång

sikt gäller det också att åstadkomma effektiviseringar genom påverkan på

infrastrukturen.

Transportrådet arbetar tillsammans med vägverket, kommunförbundet och

VTI på ett projekt rörande trafiksignalsoptimering. I Västerås och Uppsala

skall två trafikleder signa10ptimeras med hjälp av det s k TRANSYT-

systemet. Genomförda studier visar på god lönsamhet i att ställa om

befintliga signalsystem genom att utnyttja detta program för trafiksignal-

system.

Överföring av transportarbete från landsväg till järnväg kan många gånger

ge möjlighet till betydande energibesparingar. Ser man enbart till de

energibesparingseffekter som en överföring från lastbilsfrakt till järn-

vägsfrakt kan medföra finner man att övergång till järnväg kan vara

energiekonomiskt riktigt redan vid transportavstånd på omkring 20 mil.

En av de största möjligheterna att åstadkomma minskad energikonsumtion

inom överskådlig framtid ligger i en utveckling av nuvarande bensin- och

dieselmotorer mot effektivare och bränslesnålare konstruktioner. De

besparingar som kan ernås på detta sätt kan på en lO-års-period upp-

skattas till 10-150/0 av bränsleförbrukningen inom landsvägstrafiken.

TPR har träffat överenskommelser med billeverantörerna som innebär att

den genomsnittliga bränsleförbrukningen hos nya personbilar skall sänkas
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till högst 0,85 liter per mil från och med 1986 års modeller. Vi räknar med

att det finns förutsättningar för ytterligare sänkning av förbrukningsnivån

till år 1990.

Intresset för eltefp_§ll_i__\/_§_C_l§§_y_n]§§l_§l_ har under senare år ökat i många

länder. I Sverige har intresset sedan några år främst koncentrerats på

möjligheterna att använda metanol som drivmedel. I regeringens energi-

proposition våren 1981 har beslutats att möjligheterna att använda ren

metanol, M 100, för fordonsdrift skall undersökas närmare. En särskild

arbetsgrupp inom oljeersättningsdelegationen har därför studerat frågan

om introduktion av M lDU-bränsle.

Vad gäller ren metanoldrift krävs rätt omfattande förändringar av fordo-

nen. Bl a Volvo har tagit fram en personbilsprototyp som kan köras på ren

metanol. Omfattande prov under flera år är emellertid nödvändiga innan

någon serieproduktion kan komma igång.

Svensk bilindustri har hittills rätt liten praktisk erfarenhet av metanol-

drift. Internationellt har emellertid gjorts en hel del studier och undersök-

ningar. Dessa visar att ottomotorer vid metanoldrift kan ge väsentligt

förbättrat energiutnyttjande. Utförda försök visar att en minskning av

energiförbrukningen med 15-20% för en konventionell ottomotor är möj-

lig. Dessutom innehåller avgaserna betydligt mindre mängder av vissa

skadliga komponenter.

Fordon som i första hand kan komma ifråga för drift med M lOD-bränsle

är sådana som har begränsad geografisk rörlighet. Fordon hos statliga och

kommunala verk och bolag samt bussar och taxibilar i storstäderna ligger

närmast till hands för metanoldrift i ett inledningsskede.

Den tunga trafiken baseras i huvudsak på dieselmotordrift. Dieselmotorer

kräver bränslen med god självantändningsförmåga. Metanol har högt

självantändningsmotstånd och kan därför inte utan vidare användas för

drift av dieselmotorer. Metanol är inte heller blandbar med kolväten som

är mest lämpade som dieselbränslen.
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För att lösa detta problem kan dieselmotorn förändras på olika sätt.

I Tyskland har prov gjorts med metanoldrift i dieselmotorer, där antänd-

ningen sker med hjälp av tändstift och där man tillämpar högre kompressi-

on och högre förbränningstemperatur än vid konventionell dieseldrift.

I Sverige har Volvo lastvagnar utvecklat en dieselmotor med två helt

separata bränslesystem. Under drift tillgodoses motorns energibehov

huvudsakligen med metanol medan tomgångseffekten upprätthålls med

dieselbränsle. I genomsnitt svarar metanolen för ca 70% av energiförsörj-

ningen i en tvåbränslemotor. Bussar med denna typ av motor har provats

av SL i Stockholm med tekniskt sett goda resultat.

Ett drivmedel som kan få viss betydelse som ett komplement till bensin

och dieseloljan är motorgasen, LPG. Flera länder i Europa, bl a Italien och

Holland, har ett stort antal gasbilar i trafik. I Sverige finns idag ca 3 000,

främst taxi. Färdtjänstbussar har sedan ett år tillbaka drivits med LPG

både i Stockholm och Göteborg. Till Storstockholms Lokaltrafik och

Malmö Lokaltrafik har nu beställts de första helgasbussarna för prov i tVå

år. Fördelen med LPG-drift är främst de betydligt miljövänligare emissi-

onsförhållanden som erhålls jämfört med bensin- och dieseldrift.
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TRANSPORTTEKNISK UTVECKLING OCH ENERGIFÖRBRUKNING

Ilja Cordi, Prognoskonsult

De ekonomiska konsekvenserna av den s k oljekrisen år 1973/74 kan

numera anses vara väl belysta och diskuterade. För de flesta står det väl

också klart att det inte enbart är oljekrisen som lett till den allmänna

stagnation i världsekonomin som vi upplevt de senaste 10 åren.

Även inom transportsektorn har energifrågorna kommit att stå i fokus och

diskuterats intensivt i perioder. Speciellt intressant kan det i detta

sammanhang vara att söka belysa hur dragen i den transporttekniska

utvecklingen förändrats av energiprishöjningarna. För att få en sådan

överblick är det nödvändigt att studera de tekniska utvecklingstendenser-

na i ett något längre tidsperspektiv, d v 3 från 1950- och 60-talen fram till

idag. I det följande ges en kort sådan resumé och försök till några

framåtblickar.

För 20 år sedan ansåg vi alla att trafikplanering och transportteknik hade

som främsta syfte att skapa tillförlitliga och kostnadseffektiva transport-

system. Idag innebär planeringen inom trafiksektorn som helhet ett ökat

intresse av att införa restriktioner av olika slag, t ex krav på fordon som

inte är transportprestationrelaterade, avstängning av gator och införande

av fysiska trafikhinder i stället för att öka genomströmningen etc. Den

marginella produktiviteten i alla typer av transport- och trafikprestatio-

ner kan således förmodas avta, vilket rimligen resulterar i att alla typer

av transporttjänster blir dyrare eller att volymen avtar.

För 10-15 år sedan trodde vi att lösningen i många av de transportrelate-

rade problemen, rörande trängsel, miljöbelastning, trafikolyckor etc skulle

ligga i 'utvecklingen av högteknologiska mycket snabba och högt automati-

serade transportsystem för såväl passagerare som godstransporter. Med

hjälp av olika framdrivningsteknik, t ex magnetsvävare, raketfordon etc

skulle dessutom prestanda höjas väsentligt över längre transportavstånd.

Olika idéskisser, modeller och prototyper avlöste varandra i snabb följd.

Influensen av flygteknik, som skulle översättas till landtransportmedel, är
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uppenbar, åtminstone så här i efterhand. Man kan möjligen också kon-

statera att den stora boomen i denna trend uppstod till följd av sysselsätt-

ningsproblem för den amerikanska flygplansindustrin i slutet av 60- och

början av 70-talet.

Spårtaxiidén var ett av förslagen, där man i stort sett individuellt skulle

kunna resa i komplexa nätverk baserade på elektrisk framdrift med hjälp

av avancerade datorprogrammerade styrsystem. Ett antal sådana anlägg-

ningar har byggts, bl a i Morgantown och vid Dallas Fort Worth flygplat-

sen i USA. Några prototyper byggdes också i Europa, t ex "Kabinentaxi", i

Västtyskland eller spårvagnar i hängbana i Japan.

Totalt sett har säkert 500 olika förslag till avancerade transportsystem

lancerats. Flertalet lämnade inte ens ritbordet. Idag finns ett antal

prototyper i drift, som dock inte ens byggts ut i den omfattning som man

från början tänkt sig, t o m i prototypversionen. Det är således svårt att

se en positiv fortsättning.

Genom åren har många olika motortekniska förslag diskuterats, bl a

vankelmotorn, ångmotorn, sterlingmotorn, olika typer av turbiner etc.

Prototyperna finns men de komersiella genombrotten låter vänta på sig.

En liknande bedömning kan man göra av eldrivna fordon. I närmare 20 år

har tekniska genombrott och åtföljande kommersiella etableringar förebå-

dats. De låter dock fortfarande vänta på sig. Framför allt är det

batteriteknologin som inte utvecklas i fullt den snabba takt med avseende

på lagringstäthet och pris/prestanda-relationer som krävs.

De senaste 5 åren har visat att de konventionella transportmedlen kan

utvecklas vidare. Införande av elektronik och hjälpaggregat, t ex turbo,

visar att den konventionella motortekniken kan fortsätta att utvecklas.

Även i fråga om konstruktionsteknik och val av konstruktionsmaterial

finns förändringspotentialer som förmodligen endast delvis utnyttjats.

Även inom konventionell transportteknik kan man säga att utvecklingen

går långsammare än vad många bedömare angivit som troligt, men att den

åtminstone har påbörjats i kommersiell skala.
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De senaste 5-10 åren har busstekniken Upplevt en renässans, trots att den

i praktiken egentligen inte haft någon nedgång, utan utvecklats stabilt de

senaste 10-20 åren. En förklaring till den främst psykologiskt betingade

upplevelsen kan vara att investeringarna i spårbundna trafiksystem i u-

länderna och andra stora delar av världen bromsats och i stället delvis

läggs över på utveckling av landsvägstrafik, d v 3 bussar, lastbilar och små

enkla personbilar. Förklaringen är enkel, med landsvägsbunden teknik kan

man investera gradvis i såväl trafiknät som fordon. Järnvägstekniken

fordrar större systeminvesteringar redan från början, och med tanke på u-

ländernas ökande skuldbörda framstår benägenheten till dessa som allt

mindre trolig. Viktiga undantag finns naturligtvis, t ex Kina.

Trots detta har även järnvägstekniken utvecklats. Det kanske största

steget var införandet av Shinkansen i Japan, där man med relativt

konventionell järnvägsteknik, kunnat framföra persontåg med över 200

km/h allt sedan idrifttagandet år 1964. I Japan, liksom för det franska

snabbtåget TGV ökas f n de högsta hastigheterna till 260 km/h och man

har även 300 km/h i sikte. Men inriktningen tycks här tämligen väldefinie-

rad. Det är främst de existerande järnvägsförvaltningarna som graderar

upp befintliga järnvägsnät eller bygger separata linjer i tungt trafikerade

relationer. Antalet tänkbara nya sträckningar är därför begränsat till

Västeuropa, östra USA och Japan.

Förbättrad tågdriftövervakning ger dock möjlighet att öka hastigheterna

även på konventionella spår. Sådan elektronikbaserad teknik kan införas i

takt med normala återinvesteringar.

Inom sjöfarten tycks vi ha passerat toppen för både marschhastighet och

fartygsstorlekar. De snabbaste kommersiella fartygen byggdes i slutet av

1960-talet med ångturbiner, varav de flesta numera utbytts mot mer

energiekonomiska låg- och medelvarviga dieslar. Storleksmässigt nådde

man taket i mitten av 1970-talet med ca 500 000 dwt och långt gående

projekteringsplaner på 1 miljon dwt. De fartyg som numera projekteras är

långsammare resp mindre. Bunkerkostnader bromsar hastigheten, medan

problem med att utnyttja kapaciteten slår ut det största tonnaget.
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En annan idé inom sjöfarten var den s k BORO-linern. Ett fartyg avsett

för både flytande och fast bulk tillsammans med ro/rogods. Alltså

flexibilitet i val av last som medel att höja kapacitetsutnyttjandet.

Andra påtagliga trender är att fartygen utrustas med omfattande lasthan-

teringsutrustning, bogpropellrar etc, och allt detta för att kunna gå in i

primitiva hamnar och vara oberoende av assistans från såväl bogserare

som från kaj.

För närvarande införs snabbt olika avancerade elektroniska hjälpmedel för

såväl navigering som framförandet av fartyget, t ex satellitnavigerings-

system resp kontroll- och övervakningssystem ombord etc.

Inom flygplansområdet har man också passerat en topp i och med att

Concorden tycks bli en parentes i flyghistorien. I stället är det bredbukiga

medelstora plan med god driftekonomi som tycks vara den nya "utveck-

lings-nischen" som komplement till de stora jumbo-planen, som dock

framför allt är förbehållna de längre distanserna. Samma trend uttrycker

även utvecklingen av SAAB-Fairchild 340, som är ett avancerat flygplan i

konstruktionshänseende men med modesta prestanda med avseende på

hastighet och antal passagerare.
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BEBYGGELSESTRUKTUR, PERSONTRANSPORT OCH ENERGIFÖR-

BRUKNING

Flemming Larsen, Anders Nyvig A/S Danmark

Sten Lorentzon, Göteborgs universitet

I studien görs en genomgång av olika forskningsprojekt i de nordiska

länderna vad avser energiförbrukning till persontransporter med hänsyn

till bebyggelsens utformning. Genomgången av projekten har som målsätt-

ning att ta fram konkreta resultat med avsikt att kunna dra generella

slutsatser. Vidare ingår en värdering av behovet av ytterligare forskning,

varvid tVå çentrala frågeställningar framträder:

- Är ämnet relevant som forskningsobjekt, dvs varierar persontranspor-

ternas energiförbrukning så mycket med bebyggelsestrukturen, att

reella energibesparingar kan Uppnås genom det sätt varpå vi utformar

bebyggelsen?

Och om svaret härpå är positivt:

- Kan den hittills genomförda nordiska forskningen belysa sambanden

tillräckligt bra eller krävs ytterligare forskning?

Studien syftar till att:

- bestämma vilka åtgärder som i planeringshänseende kan vidtas för att

minska transportarbetet och därmed energiförbrukningen i orter i

Norden,

- värdera effekten av olika strategier vad gäller energibesparingar i

stadstrafiken.

Vad avser den första frågeställningen dras i rapporten slutsatsen att

bebyggelsestrukturens inverkan på persontransportarbete och energian-

vändning är relevant som forskningsobjekt. Vad gäller den andra fråge-

ställningen efterlyses empiriska undersökningar för att öka kunskapen om
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på vilket sätt persontransportarbete och energiförbrukning varierar med

bebyggelsestrukturen.

Ifråga om åtgärder konstateras att den del av bebyggelsestrukturen som

kan varieras är begränsad, vilket medför små potentiella energieffekter.

FUNKTIONELLA SAMBAND

Kännetecknande för bebyggelseförändringarna under 1970-talet är den

inomregionala utspridningen av främst bostäderna med åtföljande längre

avstånd mellan bl a arbetsplatser och bostäder. Det i rapporten angivna

avstånder 15-20 km som funktionell gräns framstår i detta perspektiv som

en alltför snäv avgränsning när möjliga bebyggelseåtgärder skall analyse-

ras. Denna kritik blir än mer framträdande om även andra ortsstorlekar än

det i rapporten behandlade storleksintervallet 20 000-200 000 inVånare

uppmärksammas. Här bör således beaktas att möjligheterna att vidtaga

åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen är beroende av såväl

ortsstorlek som orternas geografiska läge.

Bebyggelseförändringarna under 1970-talet - med vidgade funktionella

områden - aktualiserar frågan om inte de mest relevanta orterna att

studera är de mindre och de större, dvs orter som inte uppmärksammats i

rapporten. Det är inom de större orternas influensområde som obalansen

mellan arbete och boende ökat mest; kännetecknad av alltfler perifera

"sovstäder" i kontrast till centralt belägna arbetsplatser. Att uppmärk-

samma de mindre och större orterna motiveras också - åtminstone i

svenskt perspektiv - av att huvuddelen av befolkningen är bosatt i dessa

orter. Se tabell 1.
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Tabell 1 Tätortsbefolkningen i Sverige år 1980 fördelad på ortsstorlekar

   

(%).

Storleksklass Antal orter % % av tätortsbefolkn

200- 9 999 94 33

10 000- 19 999 3 13

10 000-199 999 3 30

>200 000 0 24

Anm Tätortsfolkmängden var 6910000 år 1980, vilket motsvarade

83,1% av rikets folkmängd.

Källa: Bearbetning av T. Falk (1983) och Folk- och Bostadsräkningen

1980.

Som framgår av tabell 1 bor närmare hälften av den svenska tätortsbe-

folkningen i orter med färre än 20 000 inVånare, medan omkring 1/4 bor i

orter med > 200 000 invånare (Stockholm, Göteborg och Malmö). Även om

omgivningar på 15-20 km från stadscentrum är medtagna vid analysen av

bebyggelseförändringarna antyder Uppgifterna ovan att en stor del av

befolkningen - och därmed bebyggelsestrukturen - inte behandlas i den

genomförda studien.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Bland de åtgärder som diskuteras märks, att om förtätning inte är möjlig

eller önskvärd att genomföra, är en utbyggnad av bostäderna nära

existerande stadsområden fördelaktigare än en spridd utbyggnad eller

utbyggnad av satellitförorter. Avgörande är emellertid om de nya områ-

dena kan fungera som självständiga samhällen eller som förorter. Att

lokalisera bostäder och arbetsplatser så att reslängden minskar är viktigt

men svårt att verkställa. Kvaliteten på bostaden och/eller arbetsplatsen

betyder nämligen mer för den enskilde än arbetsresanslängd.
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Vidare observeras att det är viktigt att beakta boendemöjligheterna både

på kort och på lång sikt. Dessutom betonas koordineringen mellan

bostädernas kvalitet och utbudet av arbetsplatser vad gäller fördelningen

på branscher och kraven på arbetskraften. Samlokalisering underlättas om

det är fråga om arbetsplatser som kräver mindre välutbildad arbetskraft,

medan specialiserade verksamheter med höga kvalifikationskrav bör pla-

ceras i stadskärnan. I rapporten framförs också att en god lokal självför-

sörjning i alla statsdelar avsevärt kan reducera såväl transportarbete som

energiförbrukning per person.

Givetvis är de åtgärder som kan föreslås beroende av vilka ortstyper och

vilket tidsperspektiv som avses. Ett resultat som anges är att energiför-

brukningen och transportarbetet växer med ortsstorleken. Exempelvis

anges att förbrukningen är mer än dubbelt så stor per inVånare i en ort

med 225 000 som i en ort med 25 000 invånare.

AVSLUTANDE KOMMENTAR

Med de presenterade resultaten är det naturligt att efterlysa åtgärder

som kan forma en från energisynpunkt fördelaktig bebyggelsestruktur;

t ex bestående av orter med 25 000 invånare. Att studien inte avslutas

med några sådana övergripande planeringsförslag torde förklaras av dels

att intresset riktas mot ett från energisynpunkt relativt fördelaktigt

storleksintervall (20 000-200 000 inVånare), dels att sådana förslag endast

kan bära frukt på längre sikt.

Därmed kan också invändningar göras mot ansatsen i rapporten, dvs att

den i högre grad borde uppmärksammat funktionella områden. En sådan

ansats förordar studier av större orter i relation till mindre orter. Detta

ger också intressanta möjligheter att belysa bebyggelseförändringarna

under längre tidsepoker. Exempelvis har 1970-talets inomregionala sprid-

ning föregåtts av en längre tids koncentration till inte minst storstadsom-

rådena.

I detta perspektiv är det naturligt att efterlysa empiriska undersökningar
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(i likhet med rapporten), men med intresset riktat mot möjliga bebyggel-

seförändringar i relationen stora kontra små orter. Därmed kanske också

potentiella energibesparingar framträder tydligare.

Trots dessa invändningar bör framhållas att en rad intressanta resultat

presenteras i rapporten och att den ger en bred och insiktsfull samman-

ställning Över forskning kring bebyggelsestrukturens inverkan på trans-

portarbete och energiförbrukning i Norden.

1983-12-14 Sten Lorentzon
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PARATRANSIT SOM ENERGISPARGRIS - VISIONER OCH VERKLIGHET

Bengt Sahlberg, Nordplan

VAD ÄR PARATRANSIT?

Oljekrisen 1973/74 påminde handgripligt samhället om hur sårbart trans-

portsystemet är vid yttre störningar i oljetillförseln. I det statliga

energiforskningsprogram som startade 1975 initierades flera demonstra-

tionsprojekt på det s k paratransitområdet. Avsikten var att i full skala

praktiskt pröva olika idéer och samtidigt undersöka idéernas bärkraft i ett

vidare samhällsperspektiv.

Med begreppet paratransit menas olika trafikformer som befinner sig i

fältet mellan resor med privatbil och resor med kollektivtrafik. Det kan

gälla organiserad samåkning och samutnyttjande av personbilar och mini-

bussar. Taxi, färdtjänst, turistbusstrafik m m ingår också i paratransitbe-

greppet, men inrymmes även under benämningen "kompletteringstrafik".

Om kompletteringstrafiken kan sägas fylla ut mer eller mindre permanenv

ta "luckor" i kollektivtrafiken, har övriga paratransitformer ofta utveck-

lats för att möta kris- eller bristsituationer och för att öka effektiviteten

itransportarbetet.

Utöver kompletteringstrafik och annan paratransit finns vad man skulle

kunna kalla "kombinationstrafik", där personbilen används under en del av

den totala ressträokan och kollektivtrafiken under en annan del. Kombina-

tionstrafik kan också bestå av en kombination av paratransit och kollek-

tivtrafik t ex samåkning till kollektivtrafikteminal.

PARATRANSIT I PRAKTIKEN

Den finns gott om exempel på hur paratransit, och då i första hand

samåkning, utnyttjats för att lösa olika typer av "flaskhalsproblem" bl a i

USA. Redan under andra världskriget drevs en aktiv samåkningspolitik i
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USA för att minska bl a energi- och gummiförbrukningen. Den snabba

tillväxten i bilresandet under 1960-talet, som resulterade i att vägnät och

parkeringsplatser i vissa regioner blev överbelastade, gav samåkningsidén

ny vind i seglen, bl a uppläts då de för bussar reserverade körfälten även

för samåkare.

När miljöproblemen, och då framförallt luftföroreningarna, i början av 70-

talet började upplevas som besvärande, försökte man stimulera till

samåkning genom att erbjuda speciella parkeringsplatser för samåkare i

storstäderna. Oljekrisen 1973/74 satte så ordentlig fart på intresset för

samåkning. Bl a startades en intensiv forsknings- och försöksverksamhet,

inte bara i USA, utan även i många andra länder.

Även i Sverige finns en viss tradition vad gäller t ex organiserad samåk-

ning. De troligen långvarigaste, men minst omtalade erfarenheterna finns

inom skogsindustrin. Personaltransporterna är där sedan länge delvis

baserade på avtalsbunden, företagsorganiserad samåkning.

Volvo-Olofströmsverken är ett annat exempel. Där praktiseras sedan 1978

en form av avtalsbunden samåkning. Företaget bekostar vissa bussturer

för de anställdas arbetsresor. Om resandeunderlaget blir för litet har de

anställda möjlighet att av företaget få förmånliga lån för köp av begagnad

tjänstebil. I gengäld förbinder sig låntagaren i kontraktet att skjutsa fyra

arbetskamrater till och från jobbet, samt att vid sjukdom ställa bilen till

deras förfogande.

Sommaren 1981 startade Craelius AB, efter omlokalisering från Sundby-

berg till Märsta, samåkning för personalen till och från arbetsplatsen.

Åtta minibussar började då dagligen trafikera sträckan Stockholm-Märsta

tor.

Flera likartade arbetsgivarinitiativ finns dokumenterade i landet. I många

fall har samåkningsprogrammet då utvecklats i samband med omlokalise-

ring av verksamheten, eller vid utbyggnad som ställt krav på nyrekryte-

ring av personal.
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FORSKNING KRING PARATRANSIT

Under de senaste tio åren har det bedrivits en mycket aktiv forskning

kring paratransitproblematiken i Sverige och utomlands. Det intressantas-

te med denna forskning är kanske att den mer skett på fältet än vid

skrivbordet. I Sverige har olika modeller för samåkning och samutnyttjan-

de av fordon prövats i full skala. Anslagsgivare till de flesta projekten har

varit Transportforskningsdelegationen. Några sammanfattande erfarenhe-

ter från denna forskning redovisas i det följande.

?smak9.199.325!!93511192299_

En forskargrupp vid Chalmers genomförde under 1977 och 1978 fyra

demonstrationsprojekt vid SKF i Göteborg, Perstorp AB i Perstorp,

Bofors-Nohab i Trollhättan samt för en central stadsdel i Sundsvall. Syftet

var i första hand att studera effekterna av intensiva informationskampan-

jer och erbjudande av matchningsservice.

Resultaten visade bl a att intresset för erbjuden matchningsservice var

litet. Mindre än tio procent av soloåkarna med över tio kilometers resväg

till arbetet anmälde intresse. Vid de trafikräkningar som utfördes vid

infarterna till aktuella parkeringsplatser före och efter försöken kunde

inte heller några mätbara förändringar av den spontana samåkningen

registreras.

Stockholmsprojektet

Nära i tiden till Chalmersprojektet genomfördes ett mycket omfattande

projekt i Stockholmsregionen, där över 400 000 hushåll erbjöds match-

ningsservice för att hitta lämpliga samåkningspartners. I något fall

erbjöds också samåkarna att utnyttja kollektivfiler. Resultaten bekräftade

och förstärkte erfarenheterna från Chalmersprojektet trots den massiva

satsning som gjordes i Stockholm. (Projektet kostade flera miljoner

kronor.) Att detta resultat inte är unikt för Sverige visar en rad liknande
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försök i andra länder. Tvâ omfattande matchningsprojekt i Norge - det

ena i elva mindre kommuner, det andra i Oslo - fick obetydliga eller inga

effekter alls ifråga om ökad samåkning. Flera mycket stora projekt i USA,

jämförbara med Stockholmsprojektet har inte ens marginellt påverkat

resandet.

T.âl<âEEêD§_:_E§ le?9.831393Halls: 933.83: ?5391119591513

Teletransprojektet genomfördes 1979/81 av en forskargrupp vid Nordiska

Institutet för Samhällsplanering och bestod av tre fullskaleförsök med

samåkning vid Vattenfall i Stockholm, Volvo i Göteborg och Luftfartsver-

ket i Norrköping. Vid Vattenfall fick tolv personer (nio ordinarie och tre

reserver) disponera en niositsig minibuss. Vid Volvo samåkte 13 personer

(åtta ordinarie och fem reserver) som disponerade en femsitsig personbil.

Körsträckorna t o r mellan bostadsområdet och arbetsplatsen var 55 km i

Stockholm, 95 km i Göteborg och 140 km i Norrköping.

Grundidén till modellen byggde på arbetsplatsbaserad samåkning med

arbetsgivarens medverkan. Resultaten blev mycket positiva. Beläggnings-

graden för Vattenfallspoolen uppgick under tvåårsperioden till i genom-

snitt 80 procent (7,2 platser av 9 var belagda under hela perioden). Volvo-

gruppens medelbeläggning uppgick till 77 procent och Luftfartsverkspoo-

lens till 76 procent.

Under försöksperioden gjordes sammanlagt drygt 16000 enkelresor i

samåkningsfordonen, vilket motsvarar närmare 700 000 personkilometer

och drygt 130 000 fordonskilometer. Energibesparingen blev ca 40 000

liter drivmedel. Av intervjuundersökningar med poolmedlemmarna fram-

gick att den höga närvarofrekvensen till stor del förklarades av den

ekonomiska och organisatoriska uppläggningen av samåkningen.

Byabuss

Under Våren/sommaren 1980 började man på Chalmers att utforma ett
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projekt för grannskapsbaserad samåkning i förorter - byabuss. Försök har

hittills genomförts i Ingared (Alingsås kommun) och i Uddared (Lerums

kommun).

Ingared ligger ca en mil från Alingsås och ca fyra mil från Göteborg.

Försöket startade i oktober 1980. Byabussen kördes som matarfordon till

de mest frekventerade tågen, vid Norsesunds station, en sträcka på 2-3

kilometer. Under vintermånaderna 1981/82 hade man drygt 30 åkande per

dag i genomsnitt.

Uddared ligger ungefär två mil från Alingsås och ca tre mil från

Göteborg. Försöket med byabuss startade i oktober 1981. Den 1 april 1982

fick Uddared anslutning till i stort sett varje tåg i Floda.

Sammantaget har under ett år 15 000 passagerare transporterats med

byabuss, ett transportarbete på uppskattningsvis 45 000 personkilometer.

Bilandelsförening

En bilandelsförening bygger på idén om sambruk av personbilar. Idén har

testats av forskare vid Lunds Tekniska Högskola. Den s k bilpoolen i Lund

fungerade som en ideell förening i tre år (1975-1978). Den fick ca 150

medlemmar, varav 20 var bilägare. Bilägarna lånade ut sina bilar när de

inte själva behövde dem. Privatbilsutlåningen omfattade totalt 6 000 mil

och 7 000 timmar.

Lundaforskarna har nu arbetat fram en modell för "andelsbil". Ett

praktiskt försök utgör den kooperativa bilandelsförening som utvecklats i

Vivalla i Örebro. Detta försök pågår fortfarande och resultaten är ännu

inte kända.

Sambil

Ett projekt liknande bilpoolen i Lund startade 1980 i Västerås under
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benämningen "Västerås Sambil Användare". 51 hushåll deltog i projektet

varav 25 bilägare och 26 hyrare. Ägarnas årliga körsträckor låg i

intervallet 500-1 000 mil. Hyrarnas körsträckor uppgick för många till

100-300 mil per år. Vid utvärderingen efter ett år hade de flesta hushållen

enligt egen uppgift övervägande positiva erfarenheter.

Vid Tekniska Högskolan i Lund genomfördes 1980-81 demonstrationspro-

jektet Hyr 125. Det var ett försök att förena kollektivtrafik med

biluthyrning. Med det regionala periodkortet för buss och tåg kunde man

för nästan halva priset hyra bil hos vanliga biluthyrare.

Försöket varade i ett år. Ca 15 procent av personbilsförhyrningar i Lund

under försöksåret gjordes med Hyr 125-villkor. Totalt körde Hyr 125-

kunderna 17 000 mil. Vanliga körlängder var 30-40 mil och tidsutnyttjan-

det ca två dygn. Förhyrningar under helger var vanligare i Hyr 125.

Förhyrarna var ofta yngre och oftare kvinnor. Småbilar svarade för en hög

andel av uthyrningsfordonen.

501599_S_8312é_'2yêêrrefili

Storstockholms Lokaltrafik (SL) provade under perioden augusti 1980-

januari 1982 ett system med anropsstyrd busstrafik i Nynäshamn. 11

minibussar hyrdes för provperioden. Dessa rymde 16 sittande och 13

stående passagerare.

Färdtjänstberättigade, pensionärer och hemarbetande var de trafikant-

grupper som förändrade sitt resande mest. Färdtjänstresandet med taxi i

tätorten minskade t ex med 20 procent. De heltidsarbetande använde sig

vid inköps- och serviceresor till centrum ofta av den nya busstrafiken

istället för den egna personbilen. Före prOVperioden användes bilen i 54

procent av resorna och bussen i 3 procent. Under perioden användes bilen

till 40 procent och busstrafiken till 13 procent. Drygt 440 000 resor

gjordes med minibussarna inom projektet.
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UNDERLAG FÖR PARATRANSIT

Paratransit har, som tidigare konstaterats, inte sällan utvecklats för att

lösa akuta problem och/eller för att spara resurser. I diskussionerna kring

energisparandet har det ofta ställts stora förhoppningar till samåkningen

som energisparare. Eftersom erfarenheterna av sambruk av personbilar

fortfarande är mycket begränsade och sambruk i sig inte har någon

avgörande effekt på beläggningsgraden i fordonen och därmed inte heller

på den direkta energieffektiviteten, kommer diskussionen i fortsättningen

att koncentreras på samåkningen och då samåkning vid arbetsresor

eftersom dessa svarar för en betydande del av trafikarbetet och Uppvisar

en jämförelsevis låg beläggningsgrad.

Samåkning är redan idag en vanlig resandeform. 20-30 procent av arbets-

resorna med bil beräknas ske i form av samåkning. Den genomsnittliga

beläggningen vid fritidsresori bil uppges vara så hög som 2,5-2,7.

Att bedöma den faktiska potentialen eller marknaden för samåkning vid

arbetsresor är minst sagt en svår Uppgift. Vissa grundläggande villkor

måste naturligtvis vara uppfyllda för att samåkning överhuvudtaget skall

vara praktiskt möjlig. Bostad och arbete, alternativt bostad och kollektiv-

trafikterminal, bör vara lokaliserade på ett likartat sätt för de samåkan-

de. Men ovanpå detta skall också läggas en rad mer eller mindre tvingande

förutsättningar som är beroende av ekonomiska, sociala, psykologiska etc

förhållanden som ofta varierar från fall till fall, område till område och

från en tidpunkt till en annan. De uppgifter som redovisas i fortsättningen

skall därför ses som skattningar och riktvärden med betydande osäker-

hetsmarginaler.

Storstockholm får representera tätortskategorin storstäder. Av bilpend-

larna i Storstockholm synes 60-70 procent geografiskt sett kunna samåka.

Tas hänsyn till arbetstidens förläggning, reduceras samåkningspotentialen

betydligt. Av den heltidsarbetande befolkningen utgörs ca 2/3 av dagtids-

arbetare. Deltidsarbete omfattar dessutom ca 25 procent av samtliga

förvärvsarbetande. Tar man hänsyn till arbetstiderna sjunker potentialen

samåkare bland bilpendlarna i Storstockholm till drygt 40 procent. Sedan
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även andra faktorer tillåtits påverka valet av färdmedel, Uppgår markna-

den för samåkning i Storstockholm till 25 procent av bilpendlarna.

Uppsala län får utgöra typexempel på en mellanstor region. Länet utgör

inte en sammanhängande arbetsmarknad, utan innehåller ett antal avgrän-

sade tätorter, vilka delvis utgör lokala arbetsmarknader för befolkningen.

Ca 40 procent av inVånarna i regioner av denna typ går eller cyklar till

arbetet. Även i Uppsala län har marknaden för samåkning skattats till 25

procent av de nuvarande bilåkarna.

Ser man slutligen på glest befolkade regioner är dessa ofta Uppbyggda av

små tätorter och har ett fast be'folkningsunderlag på landsbygden. Pend-

lingen i dessa områden sker ofta över längre sträckor med bil eller buss

och sker huvudsakligen mellan tätorterna eller in till tätorterna från

glesbygden. Även här har marknaden för samåkning skattats till ca 25

procent av de nuvarande bilpendlarna.

Sammantaget för hela riket skulle ca 350 000 människor av de nuvarande

bilpendlarna kunna samåka mellan bostad och arbete tVå eller flera i

samma fordon. Beläggningsgraden skulle därmed uppgå till drygt 1,3.

Dagens beläggningsgrad vid "arbetsresor" (l,2-l,3) med bil avslöjar ingen-

ting om de samåkande passagerarna ställt den egna bilen, gått över från

kollektivtrafiken eller från cykel och gång. Vi vet inte heller om samåka-

ren gör en resa till arbetet eller till barndaghem, skola, affär m m. Enligt

kalkylen ovan torde det under alla omständigheter finnas ett visst

ytterligare underlag för bilister att samåka med varandra, men hur stort

detta kan vara är svårt att säga.

PARATRANSIT SOM ENERGISPARGRIS

Ofta frågar man sig vad som är vision och vad som är verlighet när det

gäller paratransit och energiförbrukning. Visioner, ofta underbyggda med

till synes tillförlitlig statistik, kan beroende på vilken situation som avses

vara mer eller mindre verklighetsnära eller verklighetsfrämmande. För

att ta ett ytterlighetsexempel är det uppenbart att underlaget för
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samåkning i fredstid inte är detsamma som i kris och krig.

I experiment å andra sidan, tex av typen fältförsök, kan en annan

verklighet än dagens simuleras fram genom att förändra kostnader,

organisationsförutsättningar m m i själva försöket trots att omvärlden

utanför experimentet är oförändrad. Men resultat av experiment måste

just därför tolkas med försiktighet och kanske mer ses som indikationer på

vad som skulle kunna hända om dagens faktiska situation förändrades åt

det håll experimentsituationen beskriver. Att studera verkligheten utan

att påverka den ger å andra sidan begränsad kunskap om vad som skulle

kunna göras.

Det kan råda delade meningar om vad som kan betraktas som utopiska

experiment eller verklighetsnära fältförsök. Ett illustrationsexempel på

detta utgör den subventionering av samåkningen inom Teletransprojektet

som forskarna ansåg vara en grundförutsättning för experimentet i sig och

ett verksamt instrument för att skapa förutsättningar för samåkning

generellt i dagens samhälle. Subventionen i experimentet innebar att

kostnaderna för deltagande likställdes med månadskortet inom kollektiv-

trafiken. Denna subvention bemöttes med en starkt negativ inställning

från visst centralt håll. Idag pågår ett projekt i Göteborg under benäm-

ningen "Samåkeri" med stöd från samma centrala håll med motiveringen:

"Flera försök har tidigare gjorts för att stimulera samåkning i privatbilar.

De flesta projekten har dock inte lyckats att i någon nämnvärd grad

förändra bilisternas resvanor. Orsaken härtill har bl a varit avsaknaden av

'incentives' tex ekonomiska förmåner för den som ställer upp i en

samåkargrupp.

Syftet med detta KTB-projekt har varit att ta fram en ny modell som

bygger på att trafikföretaget 'hyr in' privatbilar för samåkning och betalar

föraren/privatbilsägaren per körd mil enligt en uppgjord taxa. Såväl förare

som passagerare löser månadskort för den aktuella sträckan."

När det gäller energibesparingspotentialen för olika paratransitformer,

och då främst samåkning, får en kort redogörelse för amerikanska och
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svenska erfarenheter illustrera kunskapsläget idag. Materialet bygger på

erfarenheter från projekt i full skala och på mer traditionella beräkningar

vid skrivbordet. Om samåkning i USA sägs i National Energy Plan 1977:

"Samåkning i privatbilar kan spara avsevärda kvantiteter drivmedel. Om

fyra bilpendlare av tio medförde ytterligare en passagerare, kunde 2,5

procent av den totala oljeförbrukningen sparas."

Genom att kombinera olika strategier för ökad samåkning (ransonering

undantagen) skulle man enligt Federal Energy Administration kunna uppnå

en samlad reduktion av bensinförbrukningen för arbetsresor med upp till

15 procent.

En kalkyl för Sverige, baserad på tidigare redovisad beräkning av underla-

get för samåkning samt de faktiska beläggningsgraderna i Teletranspro-

jektet, visar följande.

Om 350 000 signelresenärer i bil skulle samåka med samma beläggnings-

grad som i Teletransprojektet, dessa förutsättningar utgör något av en

glädjekalkyl, skulle den årliga besparingen i drivmedel uppgå till 210 000

ton. Av landets totala oljeförbrukning innebär detta 08 1,2 procent. Sett i

förhållande till den totala energiförbrukningen i landet (olja, el etc)

motsvarar besparingen omkring 0,6 procent. Eftersom storleksordningen

350 000 personbilar redan idag utnyttjas för samåkning vid arbetsresor blir

potentialen för ytterligare samåkning naturligtvis väsentligt myoket

mindre. En ökad beläggningsgrad i fordon som redan utnyttjas för samåk-

ning och ett visst tillskott i nya samåkningsfordon skulle ge en viss

besparing, men sett i sitt större sammanhang är denna besparing i fredstid

av marginell betydelse.

AVSLUTANDE KOMMENTAR

Från 1979 till 1983 har oljeförbrukningen i Sverige sjunkit med ca 30

procent. Riksdagens sparmål för 1990 är redan passerat. Och allt det här

har skett utan att samhället varit utsatt för någon mer påtaglig kris.

VTI RAPPORT 272



29

Inom transportsektorn har oljeförbrukningen inte minskat i samma takt

som inom Övriga sektorer. Personbilen används också fortfarande i stort

sett lika mycket som tidigare, men bilarna har sammantaget blivit något

energisnålare.

Inom paratransitområdet har inte mycket hänt ifråga om energibesparing.

Snarare har utbyggd service och ökat bilinnehav inneburit mer transpor-

ter. Samåkning som rent teoretiskt har en inte ointressant besparingspo-

tential har i realiteten, efter vad statistiken avslöjar, varit förhållandevis

oförändrad till sin omfattning.

Erfarenheterna av de senaste tio årens forskning och utredning ger en

förhållandevis tydlig bild av samåkningens väsen. Två huvuddrag är klart

urskiljbara:

- Att styra över arbetsresor från singelåkning i privatbil till samåkning i

privatbil eller minibuss låter sig under normala förhållanden inte göras

i någon nämnvärd utsträckning. För att ändra beteenden i samband

med arbetsresor måste incitament alternativt restriktioner vara av så

drastisk art att de knappast är realistiska i fredstid.

- Potentialen för samåkning är stor i situationer som kräver radikala

åtgärder för att minska resursförbrukningen vid arbetsresor. Anpass-

ningsutrymmet vid större kriser är med andra ord betydande.

Till dessa slutsatser skall läggas att samåkning som tidigare konstaterats

naturligtvis har andra effekter än de rent energirelaterade. Samåkning

reducerar antalet bilar i trafiken, ökar tillgängligheten mellan olika

arbetsområden för icke-bilister osv.

När det gäller kortare eller mer långvariga krissituationer utgör samåk-

ningen ett av flera anpassningsalternativ. Arbetsresorna kan också er-

sättas av telefonkontakter, arbete i bostaden, byte av jobb, byte av bostad

osv. Övergång från bil till kollektivtrafik ingår självklart också i den

büden.
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Paratransit, och då främst samåkning, spelar troligen i Sverige mer rollen

av bekväm lösning på gemensamma transportbehov, än rollen som energi-

spargris. Mycket talar för att det är framförallt som säkerhetsventil vid

oförutsedda händelser i vår omvärld som samåkningen har sin stora

potential.
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GODSTRAFIKENS TRANSPORTMÖNSTER EFTER 10 ÅRS ENERGI-

DISKUSSIONER

Rune Svensson, Volvo Transport AB

Ett lands utveckling är till stor del beroende på effektiviteten i transport-

apparaten. Vi har i Sverige varit framgångsrika genom en god kombination

av en mycket fin industriutveckling och en innovativ transportnäring.

Givetvis med stöd av myndigheter och politiker.

Under 60- och 70-talet gick industrin mot en centralisering av produktio-

nen för att med större serier reducera produktionskostnaderna i många

fall kombinerad med hög automatisering. Detta medförde att transportar-

betet ökade dels mätt i ton/km men också i kostnadsandel av varans

slutpris.

Trots detta var vi kanske inte tillräckligt uppmärksamma på transportar-

betets betydels i den "tillväxtfilosofi" som vi arbetade med under större

delen av den här perioden.

Under slutet av 60-talet och början av 70-talet genomgick transportbran-

schen en kraftig strukturföränding.

Jag avser dåenhetstrafikens genombrott.

Detta medförde en investeringsvåg, förmodligen den största i transporter-

nas historia, i container- och Ro/Ro-fartyg, nya flygplanstyper (Jumbo-

Jets, DC-lüzor etc), nya landsvägsfordon (Dragfordon och Trailer) samt

nya järnvägsvagnar. Enhetstrafiken krävde också betydande förändringar

av hamnar och omlastningsterminaler men även industriterminaler och

lager.

Under slutet av 60-talet hade diskussionerna påbörjats om tillämpning av

ett logistiskt synsätt som i hög grad kom att påverka hastigheten i det

externa transportarbetet. Detta präglade i viss mån konstruktion, design

och fartresurser av de nya transportmedlen.
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Bland annat beställdes under början av 70-talet många containerfartyg

med fartresurser på omkring 35 knop som betydde en bunkerförbrukning

av ca 400 ton per dygn.

Genom att överdimensionera fartresurserna kunde turlistor hållas med

större säkerhet och i vissa trafiker kunde man reducera antalet ransport-

enheter i systemet.

Hastigheten har en dominerande inverkan på bränsleförbrukningen och en

mindre ökning av farten ger en avsevärt ökad bränsleförbrukning.

Det var alltå med nybyggda och mycket sofistikerade transportmedel som

vi ställdes inför den första drastiska oljeprisökningen.

Detta var en bidragande orsak till att vi inte fick några större förändring-

ar i de existerande trafikmönstren under de första åren efter prishöjning-

en.

Med en stadigt ökande energiandel i transportkostnadskalkylen aktualise-

rades frågan om reducerad hastighet av transportmedlen. För att undvika

en längre transporttid i det totala systemet koncentrerades snabbt in-

tresset för en effektivare och snabbare hantering i hamnar och omlast-

ningsterminaler.

Medvetenheten om att man genom effektivisering av andra länkar i

transportkedjan kunde kompensera sig för de ökade energikostnaderna

blev den mest intressanta reaktionen av oljeprisökningarna under mitten

av 70-talet.

Detta ledde till en mycket snabbare utveckling av totala eller som vi idag

talar om integrerade transportsystem.

Steget blev då inte långt till den intensiva debatt i olika konferenser och

seminariet som uppstod under slutet av 70-talet och som ledde till att

man inom handeln och industrin alltmer började tillämpa ett materialad-

ministrativt synsätt.
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Inom materialadministrationen strävar man efter att integrera de interna

transporterna och de externa transporterna och med det här synsättet

kom ändå energifrågorna att spela en underordnad roll.

Trots den intensiva energidebatt som vi upplevde i Sverige vid den här

tidpunkten påverkades transportverksamheten inte i någon nämnvärd grad.

Den förväntade överflyttningen mellan transportmedel kom inte till stånd

och det finns många förklaringar till detta.

För det första svarade transporterna för en betydligt mindre del av

energiförbrukningen än t ex industriproduktionen. Av de 20% som trans-

porterna representerade omfattade godstrafiken omring 5-6%. Med andra

ord blev effekten av oljeprisökningarna marginell i vårt lands totala

oljeförbrukning.

Den andra orsaken till det som många Upplevde ett bristande intresse från

transportbranschen att effektivisera energiförbrukningen var att övriga

parametrar inom den materialadministrativa sektorn hade större betydel-

se och blev betydligt intressantare att åtgärda.

Inflationen och de ökade räntekostnaderna medförde att företagets kapi-

talkostnader blev en mer bekymmersam faktor än de ökade energikostna-

derna.

Effektiviteten, men framför allt frekvensen och snabbheten i distribu-

tionssystemen, visade sig vara det mest effektiva sättet att öka företa-

gens kapitalomsättning.

Under den här perioden har vi också sett en viss stagnation i fråga om

massgods medan däremot parti- och styckegodset ökat.

Parti- och styckegodset innebär också att vi ser en högre grad av

halvfabrikat och färdiga produkter, som i sin tur medför en ökad trans-

portspecialisering.

Det vore naturligtvis överdrivet att som transportman påstå, att energisi-
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tuationen i fråga om godstrafiken inte i någon nämnvärd grad påverkat

våra transportmönster. Så har naturligtvis varit fallet, men givetvis i

betydligt mindre omfattning än på andra områden.

Naturligtvis påverkas i hög grad konstruktionen av de nya transportmedel

som kommer att tas i bruk under den närmaste tiden och de som kommer

att utnyttjas under andra hälften av 80-talet och början av 90-talet.

När det gäller fartygsenheterna har de kraftigt dimensionerade fartresur-

serna reducerats till en ur energisynpunkt acceptabel hastighet.

Motsvarande satsningar har givetvis skett inom andra transportmedel.

Inom lastbilssektorn har en betydande teknisk satsning skett och säkerli-

gen kommer de kommande åren att ge ytterligare energibesparingar.

Att vi idag fått ett visst andrum i fråga om oljeprisökningar kan kännas

tillfredsställande, men det bör naturligtvis inte hindra oss från att

utnyttja de möjligheter vi har att reducera Vårt oljeberoende.

Trots olika åtgärder kommer förmodligen oljan att svara för en stor del av

Sveriges energiförsörjning och skulle man i en framtid tvingas till

ransoneringar eller andra besparingsåtgärder så bedömer vi att godstrans-

porterna är av sådan vikt för vårt land att vi får sträva efter besparingar

inom andra sektorer i samhället.

Vi kan också konstatera att transportsektorn under lång tid kommer att

vara beroende av tillgången på råolja och vi ser idag inga ekonomiskt

försvarbara alternativ som kan ersätta dagens fordonsbränslen.

Inom andra områden, t ex uppvärmning och tillverkning finns alternativa

bränslen vilkas andel snabbt kan öka.

Saudi Arabiens beslut att inte höja oljepriset under tvâ år 1984 och 1985

är ju ett för oss glädjande besked.

Vad man sedan länge talar om är ju en sänkning av oljepriset. Trycket mot
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vissa av leverantörerna har som bekant ökat och det tycks ju framför allt

vara en fråga om hur länge Nigeria håller ut med den officiella prissätt-

ningen.

Att spotpriset gått ner till 28 dollar kan vara tillfälligt men vad som är

viktigt är, att det för närvarande finns för mycket olja på marknaden i

förhållande till efterfrågan.

Det bör resultera i ett tryck på priserna och det kanske inte är helt

otänkbart att ett så lågt pris som 22-24 dollar kan bli aktuellt.

Om jag därför mot den här bakgrunden skulle Våga mig på att beskriva

dagens, men framför allt morgondagens transportmönster gör jag det mot

en förhållandevis optimistisk bedömning av 80-talets tillgång på energi.

Den nya generationen av transportmedel, som vi kommer att successivt ta

i bruk, kommer till stor del att vara anpassade till Dagens energisituation,

där man realistiskt nog lämnat den extrema bild av brist på bland annat

olja som diskuterades under slutet av 70-talet.

De koleldade bilar och segelfartyg som skisserades har fått vila i frid och

kommer förmodligen att få göra så.

Det hindrar inte att den utveckling som tidigt påbörjades avseende

förbränningsmotorerna kommer att fortsätta och vi kommer säkert att se

ytterligare förbättringar med mycket intressanta resultat under de när-

maste åren.

På de stora dragfordonen för fjärrtrafik är t ex redan idag en förbättring

av motoreffektiviteten möjligt med i storleksordning 8-100/0.

Som representant för Volvo Transport, d v 3 köpare av transporttjänster,

så måste jag erkänna att jag tror på en kraftigare ökning av landsvägs-

transporterna än vad många organisationer och framtidsplanerare gör.

Orsaken till detta är de krav som industrin kommer att ställa framöver
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om högfrekventa, effektiva direkttransporter.

Den rationaliseringspotential som ligger i detta för näringslivet är av så

enorma tal, att jag utan tvekan kan säga att det är den största och mest

betydelsefulla åtgärd vi kan vidta inom näringslivet.

En Ökad omsättning av det bundna kapitalet har en mycket hög priorietet

och för att åstadkomma den rationaliseringen blir landsvägstransporterna

en viktig del.

Jag tror ändå att järnvägen inom många områden har en mycket intres-

sant utveokling. På de långa, tunga transportområdena är järnvägen en

självklarhet, men också i fråga om kombinationstrafik. Kombinationstrafi-

ken avser inte endast de nationella transporterna utan kan i hög grad

utveckla järnvägens system till och från kontinenten.

Vad som är intressant när det gäller väg- och järnvägstransporterna är den

fantastiska rationalisering som kan ske genom ett bättre utnyttjande av

fordonen. 1% bättre utnyttjande av ett fordon motsvarar mellan 6-7%

bränslebesparing. Bättre planerade transporter, bättre terminalstruktur

och en effektivisering av planering och marknadsföring kan bli de medel

som bidrar till en mycket större bränsle- ooh energibesparing än de många

gånger dyrbara tekniska innovationer som vi arbetar med. Det här leder

mig osökt in på diskussionen om bruttovikter och längder.

Erfarenheter från USA har visat att man gjort betydande bränslebespa-

ringar genom att man har ökat tillåten bruttovikt. Det har visat sig att,

om man kan öka den normala lastförmågan i en trailer från 20 ton till 30

ton, d v 3 en volymökning med hela 50% så åtgår för denna ökning endast

15% mer bränsle per bil, d v 3 bränsleåtgången per transporterat ton

minskar med 25%.

Skulle man t ex om man som transportman får drömma om en verkligt

aktiv besparingskampanj få möjlighet att öka längden till 28 meter och

bruttovikten till 68 ton så innebär detta direkt en energibesparing av 13%.

Nu är det här en förh0ppning att stilla bedja om, men det skulle onekligen

VTI RAPPORT 272



38

vara ett ordentligt steg i viljan att Spara energi.

28-meters längden skulle då innebära en uppdelning i dubbla trailer för att

möjliggöra en anpassning till de internationella europeiska bestämmel-

serna.

Det här kräver avgjort en bättre satsning på vårt svenska vägnät som

under många år varit eftersatt. Jag tror det är viktigare än någonsin om

vi siktar på besparingar i framtiden att vi bygger ut, underhåller och

satsar på en förbättring av vägnätet.

Möjligheterna att förbättra Vårtransportekonomi genom olika typer av

fordon är också en väg som borde röna mycket större intresse än vad som

sker idag.

Att för de långa fjärrtransporterna använda lämpliga enhetslaster som vid

den lokala distributionen i tätbebyggda samhällen kunde tas om hand med

mindre distributionsfordon, skulle förmodligen också i hög grad kunna

förbättra Vårmiljö.

Vi står alltså idag med en utomordentligt väl fungerande teknik som ur

energisynpunkt i och för sig kan förbättras, men som genom en utveckling

av bättre planerade och flexiblare system kunde bidra till en väsentlig

rationalisering till gagn för konsumenterna, transportörerna men framför

allt för Sveriges energiberoende.

Att det krävs ett ökat samarbete och förståelse över företagsgränser men

också mellan företag, myndigheter och organisationer det tror jag vi alla

länge har varit på det klara med. Men jag tror aldrig tiden har varit mera

mogen för att också konkret realisera de idéer och därigenom ta tillvara

på den kunskap, den teknik men framför allt den erfarenhet som vi idag

har, inte minst av 10 års energidiskussioner.
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BRÄNSLEBESPARANDE PRODUKTER TILL BILAR - INNOVATIONER I

ENERGIKRISENS SPÅR?

Olle Odsell, Volvo Personvagnar AB

FÖRORD

Innan jag börjar mitt föredrag vill jag påpeka att i inbjudan till detta

seminarium saknas ett frågetecken efter titeln på föredraget. Det ändrar

meningen från ett påstående till en fråga, och som kommer att framgå av

föredragningen är det en väsentlig skillnad. Jag vill också klargöra att jag

håller detta föredrag i egenskap av forskare på VTI under åren 1976 -1981,

och alltså inte som representant för min nuvarande arbetsgivare Volvo

Personvagnar AB.

INLEDNING

Energikrisen 1974 medförde en kraftig ökning av priset på drivmedel, och

det ledde bl a till att intresset för bilars energiförbrukning ökade starkt.

Bilfabrikanternas utvecklingsprogram ändrades mot mindre och effektiva-

re bilar, och lagstiftning eller frivilliga överenskommelser mellan bilin-

dustri och myndigheter infördes i flera länder i syfte att minska bränsle-

förbrukningen. Så är fallet i exempelvis USA, där en succesiv skärpning av

det s k CAFE-värdet för nya bilar fastställts i lag för perioden 1978-1985,

och i Sverige där överenskommelse träffats mellan billeverantörerna och

Transportrådet att den försäljningsvägda medelförbrukningen för 1986 års

modeller ej ska överstiga 0.85 l/10 km.

Forskningen om fordonsteknik på VTI var fram till mitten av sjuttiotalet

koncentrerad kring trafiksäkerhet, dvs forskning om exemplevis däck,

bromsar, köregenskaper osv. Efter energikrisen 1974 ökade behovet av

forskningsinsatser kring vägtrafikens energiförbrukning, och i detta

sammanhang fanns det behov av att bl a studera bilars bränsleförbrukning

ur teknisk synpunkt. Därför byggde VTI under senare delen av sjuttiotalet

upp resurser för studier av bilars bränsleförbrukning, och detta innebar
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bl a utrustning av bilar för mätning av bränsleförbrukning, utveckling av

mätmetoder, samt utveckling av dataprogram för simulering av bilars

bränsleförbrukning. Dessa resurser har sedan använts i forskningsuppdrag

med bla Energisparkommittén, Konsumentverket, Transportforsknings-

delegationen, Transportforskningskommissionen och Transportrådet som

uppdragsgivare. Detta föredrag kommer att redovisa en del av de resultat

som framkommit i dessa forskningsprojekt.

Tekniska åtgärder för minskning av bränsleförbrukningen kan indelas i tre

kategorier:

- åtgärder som syftar till att undvika en ökning av befintliga bilars

 

förbrukning

- åtgärder som syftar till att minska befintliga bilars förbrukning

- åtgärder som syftar till att minska nyutvecklade bilars förbrukning.

Åtgärder i den första kategorin handlar främst om underhåll avbilen och

dess system, så att den inte drar mer bensin än vad som är avsett.

Åtgärder i den andra kategorin innefattar bla olika tillbehör som kan

eftermonteras på bilen för att minska bränsleförbrukningen. Båda dessa

kategorier omfattar alltså åtgärder som skulle kunna sättas in på hela den

befintliga bilparken, och som därmed skulle få en snabb genomslagskraft.

Åtgärder i den tredje kategorin innebär konstruktionsändringar på nya

bilmodeller som görs för att minska bränsleförbrukningen, och som

svårligen kan göras i efterhand på befintliga bilar. Det innebär att dessa

åtgärder får ganska långsam genomslagskraft, eftersom medellivslängden

på bilar i Sverige ligger kring 15 år.

Forskningsuppdragen på VTI har huvudsakligen behandlat åtgärder i den

andra kategorin, dvs åtgärder för att minska förbrukningen hos den

befintliga bilparken, men även åtgärder i de övriga kategorierna kommer

att behandlas kortfattat.
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TEKNISKA MÖJLIGHETER ATT MINSKA BILARS BRÄNSLEFÖRBRUK-

NING

Först ska sägas att åtgärder som syftar till att påverka föraren att köra

mer ekonomiskt, och som alltså inte tekniskt inverkar på bilens bränsle-

förbrukning, inte behandlas i detta föredrag. Detta kommer istället Hans

Laurell behandla i ett föredrag senare idag.

Ett fordons totala färdmotstånd kan uttryckas enligt följande:

färdmotst = rullmotst + luftmotst + stigningsmotst+ accelerationsmotst

Matematiskt kan detta uttryckas:

I'_tot :ao-m-9+g-Cd-A-v2+m-g-sin0a+m.a

Av formeln ser man att tre av termerna är direkt proportionella mot

bilens vikt m. De övriga faktorerna som är möjliga att tekniskt påverka är

rullmotståndskoefficienten ao, luftmotståndskoefficienten Cd och fordo-

nets tvärsnittsarea A.

Vid nykonstruktion av bilar är det möjligt att påverka alla de nämnda

faktorerna, men när det gäller befintliga bilar är det sällan möjligt att

nämnvärt minska vikten eller tvärsnittsarean. Det som då återstår är att

minska rullmotståndet genom val av däcktyp och lufttryck i däcket, samt

att försöka minska luftmotståndskoefficienten.

Det finns dock en annan möjlighet att minska bränsleförbrukningen och

det är att öka verkningsgraden hos motorn, eller populärt uttryckt att få

ut mer energi till drivhjulen från varje tillförd liter bränsle. De allra

flesta s k bränslebesparande produkter som finns till befintliga bilar hör

till denna senare kategori.
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ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA ÖKNING AV BEFINTLIGA BILARS

FÖRBRUKNING

Egna prov, beräkningar och studier av andra forskningsrapporter har visat

att bränsleförbrukningen hos en personbil vid blandad körning, dvs med

inslag av både stadskörning och landsvägskörning, kan öka av bl a dessa

orsaker:

För lågt lufttryck i däcken upp till + ca 7 0/0

Dubbdäck av radialtyp + ca 2 %

Dubbdäck av diagonaltyp + ca 7 %

Dåligt justerad motor upp till + ca 20 0/0

Extra last i bilen upp till + ca 6 0/0

Tomt takräcke + 3 - 4 %

Lastat takräcke + 7 - 16 0/o

Körning med husvagn + 30 - 60 %

Luftkonditionering (även öppna bilfönster) + 5 - 10 %

Servostyrning + 1 0/o

Obligatorisk användning av halvljus/varselljus + 1 0/0

Tabellen kan föranleda några kommentarer:

- Kör inte med lägre lufttryck i däcken än specificerat i instruktions-

boken, och undvik att köra med vinterdäck när de inte behövs.

Diagonaldäck finns knappast längre att köpa, vilket är bra med tanke

på deras högre rullmotstånd. Det finns dock numera även speciellt

lättrullade s k lågrullmotståndsdäck i marknaden, som ger någon

procents lägre bränsleförbrukning än konventionella stålradialdäck.

- Motorn bör ekonomitrimmas med jämna mellanrum, men beräkningar

visar att det inte lönar sig att utföra trimning oftare än vid de

ordinarie servicetillfällena efter ca 1000-1500 mils körning.

- Kör inte med onödig last i bilen, undvik om möjligt att använda

takräcke eller skidställ, och framför allt tag bort takräcke och skid-

ställ då de inte används.
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- När det gäller körning med husvagn Så är det ganska självklart att

bränsleförbrukningen ökar p 9 a den högre vikten och husvagnens stora

luftmotstånd. Den lägre siffran 30 % anger en normal ökning av

bränsleförbrukningen då man jämför körning i normalt landsvägstempo

70-110 km/h utan husvagn, med lagstadgad hastighet 70 km/h med

husvagn. Om man jämför förbrukningen vid tekniskt lika förutsätt-

ningar, dvs samma hastigheter och körtid, blir merförbrukningen

betydligt större, ca 60 % eller mer.

- I samband med införandet av obligatoriskt halvljus/varselljus i Sverige

diskuterades hur mycket detta ökade bilarnas bränsleförbrukning. Prov

och teoretiska beräkningar visar att den ökade belastningen på genera-

torn medför en ökad bränsleförbrukning med ca 1-2 % när ljuset är

påslaget. Om man räknar bort den körtid under mörker som ljuset ändå

måste vara påslaget så blir ökningen i genomsnitt under en procent,

vilket är en ganska låg kostnad om det kan förhindra olyckor. Samma

resonemang visar dock att även exempelvis en påslagen elbakruta kan

ge en ökning av bränsleförbrukningen med ca 2 0/0, varför onödiga

elförbrukare bör stängas av.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA BEFINTLIGA B'ILARS FÖRBRUKNING

De snabbt ökande bränslepriserna efter energikrisen 1974 medförde att en

stor flora av s k bränslebesparande produkter för bilar dök upp på

tillbehörsmarknaden. Produkterna marknadsfördes ofta med rundhänta

löften om besparingar på upp mot 20 0/0, om man bara monterade eller

använde produkten i sin bil. Det dröjde heller inte länge förrän frågor kom

in från allmänheten till bl a Konsumentverket och VTI om dessa löften var

sanna. För att få underlag för bedömning av detta genomfördes på VTI ett

stort antal prov av sådana produkter.

Mätmetod

Proven genomfördes i allmänhet genom körning på landsväg, en provrunda
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med inslag av simulerad stadskörning, blandad landsvägskörning och

motorvägskörning med konstant fart 90 km/h och 110 km/h. Hastigheter,

accelerationer och stopp styrdes av ett på bandspelare intalat schema,

vilket föraren följde under hela körningen. Detta gjordes för att i

möjligaste mån minimera inverkan av trafik och olika körsätt under

provningarna.

För att kunna kontrollera inverkan av vind, temperatur och eventuella

andra yttre faktorer kördes proven alltid med två bilar i par med ca 50-

150 meters mellanrum. Den ena bilen kördes då med respektive utanden

provade produkten, medan den andra bilen kördes oförändrad som refe-

rensbil. Med varje provad produkt kördes minst tre likadana körningar, och

sedan räknades förbrukningens medelvärde ut för provbilen respektive

referensbilen. Bränsleförbrukningen mättes med bränsleflödesmätare som

har en noggrannhet av i 0.5 0/0 vid jämförande mätningar. Med denna

metod kunde förbrukningsskillnader som var större än ca :1% med

säkerhet fastställas. Det är viktigt att påpeka att a_ll_a de åtgärder som

vidtogs för att minimera mätfel och inverkan av körsätt och yttre

förhållanden, är nödvändiga för att kunna uppnå denna noggrannhet.

Utan dessa åtgärder kan man med lätthet få skillnader i förbrukning på

10-20 % mellan prov på väg som "ytligt sett" verkar vara identiska.

Sådana enkla prov har i vissa fall åberopats som bevis för bränslebespa-

rande produkters nytta, men sådana prov är alltså utan värde.

De bränslebesparande produkter som har utvärderats kan delas in i några

olika grupper:

- Aerodynamiska anordningar

- Tillbehör till bränslesystemet

- Tillbehör till tändsystemet
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- Övriga motortillbehör

- Smörjmedel

Aerodynamiska anordningar

 

Det är väl dokumenterat i litteraturen och i utländska forskningsrapporter

att det går att sänka bilars luftmotstånd och därmed även bränsleförbruk-

ning genom montering av aerodynamiska anordningar. Det kan vara

exempelvis olika typer av spoilers för personbilar och s k vindavvisare för

lastbilar. Gemensamt för dessa tillbehör är att det är nödvändigt att

utformning och placering utprovas i vindtunnel för att någon nämnvärd

förbättring ska uppnås. Det är sällan fallet med tillbehörsspoilers som

säljs via olika biltillbehörsaffärer, utan de får mer hänföras till "kosmeti-

ka". Sådana spoilers som standardmonteras på bilar från fabrik är dock

oftast väl utprovade och kan ge bränslebesparingar på några procent.

Det är viktigt att påpeka att aerodynamiska anordningar har störst

inverkan vid höga hastigheter då luftmotståndet är betydligt större än

rullmotståndet. Detta är speciellt märkbart när man ser på inverkan av

vindavvisare för lastbilar, som monteras på hyttaket.

Då lastbilen är olastad blir luftmotståndet större än rullmotståndet vid

ca 65 km/h, medan då lastbilen är fullastad detta inte inträffar förrän vid

ca 100 km/h, (se figur 1). För en personbil gäller ungefär samma för-

hållande mellan luft- och rullmotstånd som för den olastade lastbilen i

figuren.
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Figur 1 Erforderlig drivhjulseffekt för övervinnande av luftmotstånd och

rullmotstând vid 20 tons respektive 50 tons bruttovikt. (Ur VTI

Meddelande 171)

Om man sedan också tar hänsyn till accelerations- och stigningsmotstánd

så minskar inverkan av luftmotstândet ytterligare, vilket åskådliggöra av

figur 2.
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Figur 2 Drivhjulsenergins fördelning på rullmotstând, accelerations- och

stigningsmotstånd samt luftmotstånd, för en lastbil med släpvagn

lastad till bruttovikt 38 ton. (Ur VTI Meddelande 171)

När man ser på testresultat för exempelvis en vindavvisare för en lastbil

är det därför nödvändigt att känna till vilken last bilen hade vid provet

och under vilken typ av körning provet gjordes, för att det ska vara

möjligt att bedöma besparingspotentialen vid praktiskt bruk.

Ett exempel på vilka besparingar som angetts i reklamen för vindavvisare

och vilka besparingar som rapporterats från bilar i praktiskt bruk, visas i

figur 3. Detta mönster är tyvärr ganska typiskt för de flesta typer av

bränslebesparande tillbehör. Dock skall påpekas att den högra figuren

faktiskt visar att betydande besparingar har uppnåtts med vindavvisare
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Figur 3 Utlovade besparingar och rapporterade besparingar vid användning

av luftmotståndssänkande tillbehör. (Ur VTI Meddelande 171)

Tillbehör till bränslesystemet

 

Utvärdering gjordes av ett stort antal tillbehör till motorns bränslesy-

stem. Tillbehören bestod av anordningar för vätsketillförsel till insug-

ningsluften, bränsletrycksregulatorer, luftventiler och strypbrickor. Med

två av tillbehören, CLEAN-AIR vatteninblandningsutrustning och FLO-

RITE bränsletrycksregulator, genomfördes omfattande prov enligt det

tidigare beskrivna provförfarandet. Resultaten av provningarna visade

ingen statiskt signifikant ändring av bränsleförbrukningen, (se nedanståen-

de tabell).
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Bränsleförbrukning (1/10 km)

    

utförande Volvo 244 utförande Saab 99

original 1.050 i 0.005 original 0.924 i 0.007

CLEAN-AIR 1.042 i 0.004 original 0.917 3: 0.005

förändring - 0.8 % förändring - 0.8 0/0

original 1.046 : 0.003 original 0.925 i 0.003

FLO-RITE 1.034 : 0.003 original 0.926 i 0.002

förändring - 1.1 0/0 förändring + 0.1 %

 

Teoretiska övervägande om olika vätskeinblandningsutrustningar (t ex

CLEAN-AIR, MELLAMIX och GASAVER) visar också att det inte finns

förutsättningar för att de ska spara några nämnvärda mängder bränsle,

såvida inte förgasaren före monteringen gett för fet bränsleblandning.

Apparaternas funktion motsvarar en luftläcka på insugningsröret och det

medför att motorn får en magrare bränsleblandning främst på tomgång.

Vätskan har i sammanhanget endast en marginell betydelse och därför är

apparaterna närbesläktade med andra typer av luftventiler som monteras

på insugningsröret, som t ex JET-BLAST och RECO avgasrenare.

Bränsletrycksregulatorer har testats på flera andra håll med mycket

varierande resultat. Det är troligt att det går att uppnå besparingar med

vissa bilar, men det beror bl a på typen av förgasare och förslitningen av

flottörventilen, varför det är svårt att ange någon generell besparing.

Ett tillbehör till bränslesystemet som har börjat säljas det senaste året

främst i Tyskland är en anordning som stänger av bränsletillförseln vid

retardation med uppsläppt gaspedal. Några prov med sådana anordningar
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har inte utförts vid VTI, men funktionen finns som standard på många

moderna bränsleinsprutningssystem. Det är för dessa system väl dokumen-

terat att sådan bränsleavstängning kan spara några procent bränsle, och

det kan förväntas att även nya förgasarmotorer kan komma att utrustas

med denna funktion i framtiden.

Tillbehör till tändsystemet

Elektroniska tändsystem har funnits på tillbehörsmarknaden i ett tiotal år,

och det börjar bli allt vanligare som standardutrustning på nya bilar.

Beteckningen "elektroniskt tändsystem" kan dock vara vilseledande efter-

som det finns system med mycket olika uppbyggnad och funktion som

utnyttjar elektronik i olika hög grad. Man kan urskilja tre huvudtyper av

elektroniska tändsystem.

Den enklaste typen utnyttjar det befintliga tändsystemets komponenter,

men man kopplar in en förstärkare mellan tändspole och brytarkontakter.

Systemen kallas ofta även transistortändning eller kondensatortändning.

En något mer utvecklad typ av system är de brytarlösa elektroniska tänd-

systemen, där brytarkontakterna i tändfördelaren ersätts med detaljer för

induktiv eller optisk styrning av tändtidpunkten. Dessa system finns

numera även som standardutrustning i ett flertal bilar.

I den mest avancerade typen av elektroniskt tändsystem har man även

tagit bort den mekaniska varvtals- och undertrycksregleringen av tändtid-

punkten i tändfördelaren och ersatt den med helt elektroniskt styrning av

tändtidpunkten. Detta sker med hjälp av en mikroprocessor som via ett

antal givare känner av motorns belstning och därefter bestämmer optimal

tändtidpunkt. Denna typ av system, som ofta kallas fullelektroniskt

tändsystem, lämpar sig bara som originalutrustning på nya bilar och finns

alltså inte som tillbehör.

Generellt kan sägas att tillbehörssystemen inte ger någon märkbar minsk-

ning av bränsleförbrukningen när man jämför med ett perfekt inställt
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originalsystem. Däremot har de brytarlösa systemen den fördelen att de

håller tändinställningen konstant oavsett körsträcka, och de kan därför ge

några procents bränslebesparing. Underhållsfriheten är en av anledningar-

na till att bilar på USA-marknaden ofta har brytarlösa tändsystem,

eftersom bilarna där måste uppfylla avgasreningskraven under minst 8000

mil.

Alla elektroniska system kan i allmänhet ge en kraftigare gnista än

konventionella system, och detta kan teoretiskt ge möjlighet till att köra

motorn på en magrare bränsleblandning. Till de marknadsförda tillbehörs-

systemen finns det dock inga anvisningar om hur man ska kunna justera

förgasaren för att uppnå detta, och det är knappast heller att rekommen-

dera. Med ett fullelektroniskt tändsystem finns det dock goda möjligheter

att optimera tändtidpunkt och bränsleblandning för låg bränsleförbruk-

ning, men det är som tidigare nämnts bara möjligt på fabriksmonterade

system.

Med löften om minskad bränsleförbrukning och ökad motoreffekt säljs på

tillbehörsmarknaden flera fabrikat av s k tändförstärkare. Dessa består

oftast av kondensatorer som kopplas i serie med tändkablarna. Teoretiskt

kan man på detta sätt erhålla en kraftigare gnista vid tändstiftet, och

man skulle därmed kunna använda en något magrare bränsleblandning. I

praktiken torde det dock vara omöjligt att uppnå några mätbara ändringar

i förbrukning eller effekt. Ofta begärs priser på över 100 kronor för dessa

mycket enkla komponenter, vilket får betraktas som en klart olönsam

affär.

Många tändstiftstillverkare hävdar att byte av tändstift kan medföra

stora bränslebesparingar. Provningar har dock visat att enbart byte av

tändstift inte påverkar bränsleförbrukningen märkbart, såvida inte något

eller några stift är i det närmaste helt ur funktion. Tändstift är dock en

förbrukningsartikel som bör bytas enligt bilens serviceinstruktioner, bla

för att undvika kallstartsvârigheter. Flera undersökningar har visat att en

service inklusive tändstiftsbyte samt tändnings- och förgasarjustering i

allmänhet medför sänkt bränsleförbrukning med 4-8 % direkt efter

justeringen, men då har alltså betydligt fler åtgärder gjorts på motorn än

bara byte av tändstift.
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Övriga motortillbehör

Bland övriga motortillbehör som kan spara bensin kan nämnas termostat-

styrda kylfläktar, som i prov har visat bespringar på ca 2 % vid blandad

körning. Numera standardutrustas de flesta nya bilar med termostatstyrda

fläktar varför marknaden för detta tillbehör minskar efterhand.

Ett område som har visats ganska liten uppmärksamhet är bränsleförbruk-

ningen under kallstart, vilket är ganska förvänande med tanke på vårt

klimat i Sverige. I tvâ olika forskningsprojekt vid VTI har studerats hur

mycket mer bränsle bilar förbrukar efter kallstart i olika temperaturer,

och hur användning av en elektrisk motorvärmare påverkar denna merför-

brukning.

Efter ett antal genomförda prov i olika temperaturer formulerades en

generell formel för merförbrukningen som funktion av yttertemperatur

och körsträcka. Om man med hjälp av denna formel ritar upp

bränsleförbrukningen vid kallstart vid några olika temperaturer, i

förhållande till förbrukningen med fullt uppvärmt fordon, kan kurvorna se

ut som i figur 4. För ett fordon som fullt uppvärmt har en genomsnittlig

bensinförbrukning av 1.0 l/mil kan Y-axelns gradering utläsas som

bensinförbrukningen i l/mil. Som exempel kan ur figuren avläsas att ett

sådant fordon efter 5 km körning får en genomsnittlig förbrukning av ca

1.21/mil vid +200 C, ca 1.6 l/mil vid i 00 C och ca 2.0 l/mil vid - 200 C.
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Figur 4 Förhållande mellan bensinförbrukning vid kallstart och bensin-

förbrukning med fullt uppvärmt fordon, (ur VTI Meddelande 214).

Inkoppling av en elektrisk motorvärmare 1-3 timmar före start kan ge en

besparing av ca 1-2 dl bensin vid temperaturer under 00 C. Besparingarna

blir större, och den optimala inkopplingstiden längre, ju kallare det är.

Det lönar sig dock inte att ha värmaren inkopplad längre än ca 3 timmar,

för då börjar kylförlusterna bli lika stora som den tillförda värmen.

En beräkning av kostnaden för insparad bensin kontra förbrukad elenergi

ger med dagens prisnivå en möjlig besparing på ca 25 öre perkallstart, om

man använder en elektrisk motorvärmare med tidur. Det betalar knappast
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monteringskostnaden för värmaren i längden, men om man tar in aspekter

som mindre motorslitage, snabbare defrosterverkan på rutorna och Ökad

komfort så blir kanske installeringen lönsam. Dessutom skulle ett ökat

bruk av elektriska motorvärmare faktiskt marginellt förbättra vår han-

delsbalans genom att importerad bensin ersätts av inhemsk elenergi.

Smörjmedel

 

Under senare år har allt fler oljebolag och fristående företag börjat sälja

oljor och oljetillsatser (i vissa fall även bränsletillsatser) som ska ge sänkt

bränsleförbrukning. Många stora oljebolag utlovar bränslebesparingar på

3-5 0/0, och fristående försäljningsföretag har ibland utlovat besparingar

på 10-20 % med hjälp av olika tillsatser till oljan eller bensinen. För att

bedöma vilka besparingar som är möjliga att uppnå gjordes vid VTI både

teoretiska studier och praktiska prov med ett antal olika oljeprodukter.

Som exempel kan nämnas prov med en semisyntetisk lågfriktionsolja av

viskositeten lOW-30, som jämfördes med en konventionell motorolja med

viskositeten 15W-50. Som framgår av resultaten i nedanstående tabell så

erhölls en besparing på ca 1.5 % med uppvärmt fordon och en något större

besparing vid kallstart vid yttertemperatur ca + 200 C.

  

  

 
 

   

Bränsleförbrukning (1/10 km)

Fordon Motorolja Kallstart Uppvärmd bil

Super + 1.053 i 0.013 0.964 1 0.002
Saab +

SMO 1.024 i 0.008 0.949 _ 0.001

Förändring _ _
med SMO 2 8 % 1.6 %

Volvo Super + 1.285 i 0.009 1.118 i 0.005

244 SMO 1.250 i 0.005 1.102 i 0.004

Förändring _ _ 0
med SMO 2 7 % 1 4 6
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Besparingarna beror troligen till största delen på den lägre viskositeten

hos lågfriktionsoljan, och skillnaden i viskositet blir ännu större vid låga

yttertemperaturer. Därför har de syntetiska och semisyntetiska oljorna

sin största fördel vid kallstart på vintern, då besparingarna kan bli större

än de som erhölls i proven. Dessa oljor är dock betydligt dyrare än

konventionella motoroljor, och det är inte säkert att bränslebesparingen

alltid uppväger merkostnaden.

Provningar utfördes också av några andra oljeprodukter, bl a en oljetill-

sats som marknadsfördes under namnen Lubrilon, Tfe Cote 2 och Slick 50.

Tillsatsen innehöll bl a teflon i finfördelad form som skulle avsätta sig på

motorns sli'tytor och därmed minska friktionen. Trots relativt omfattande

tester med två bilar kunde inga besparingar påvisas som var större än

mätnoggrannheten. Beräkningar visade också att det inte finns några

teoretiska möjligheter att uppnå de tVåsiffriga procentuella besparingar

som hävdades i reklamen.

INNDVATIONER I ENERGIKRISENS SPÅR?

Som avslutning bör jag väl försöka besvara frågan i titeln på föredraget,

- dvs har energikrisen gett oss några bränslebesparande produkter som är

att betrakta som innovationer?

För det första kan man säga att den stora flora av produkter som dök upp

på tillbehörsmarknaden under senare delen av sjuttiotalet är ett tecken på

att bilägare i allmänhet blev mer medvetna om betydelsen av bilars

bränsleförbrukning, och detta är i sig positivt. Sedan måste man väl

konstatera att många av produkterna i stort sett var tekniskt

verkningslösa, men att de ändå ibland fungerade som "sockerpiller åt

sjuka", dvs tron på att en produkt sparar bränsle kan mycket väl innebära

att man följer upp sin bränsleförbrukning mer noga och kanske kör lite

mer ekonomiskt.

De produkter som visat sig ge verkliga bränslebesparingar har snabbt

anammats av bilindustrin och används som standard på nya bilar. Exempel
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på sådana produkter är lågrullmotståndsdäck, spoilers, elektroniska tänd-

system, termostatstyrda kylfläktar och lågfriktionsoljor. Följden av detta

blir att marknaden för bränslebesparande produkter för "eftermontering"

minskar på sikt. Dessutom finns numera i de flesta länder lagstiftning om

avgasemissioner, som i princip förbjuder ingrepp i motorns bränsle- och

tändsystem.

Vid utveckling avnya bilmodeller så integreras bränslebesparande åtgär-

der som tidigare varit tillbehör i grundkonstruktionen, så att exempelvis

karossen formges med lågt luftmotstånd utan hjälp av påhängsdetaljer. På

nya bilar har man också möjlighet att införa innovationer som är svåra att

eftermontera på befintliga bilar. Exempel på detta är femväxlade manu-

ella växellådor och fyrväxlade automatlådor med lock up-koppling.

Slutsatsen är att det är svårt att nämnvärt påverka bränsleförbrukningen

på befintliga bilar, utan att man får mer lita till den långsamma

effektivisering av den totala bilparken som införandet av nya och bräns-

lesnålare bilar innebär. Helt klart är att för nya bilar har energikrisen

medfört en kraftig sänkning av bränsleförbrukningen. Detta framgår

tydligt av figur 5, som visar den försäljningsvägda medelförbrukningen för

nya bilar i USA och Sverige under de senaste åren.
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Figur 5 FörsälJningsvägd medelförbrukning i USA och Sverige
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ENERGI - MILJÖ - PRESTANDA

Stig Håkansson, Konsumentverket

En svär avvägning för konsumenter och biltillverkare?

Inledningsvis vill jag betona att den underrubrik jag har lagt till är viktig.

Jag är nämligen personligen av den uppfattningen att det här verkligen är

en svår avvägning både för konsumenter och för biltillverkare. Naturligt-

vis har biltillverkarna såsom företag av betydande storleksordning stora

möjligheter att forska och planera för framtiden men de vet lika litet som

konsumenterna om vad framtiden egentligen kommer att medföra. Man

ska ha klart för sig att konsumenten befinner sig i en relativt svår

situation då han eller hon ska köpa bil. Det är en mängd olika faktorer

som man måste ta hänsyn till och det är oerhört svårt att optimera dessa

faktorer på kort och lång sikt utifrån egna erfarenheter och förutsätt-

ningar. Det har väl aldrig varit särskilt lätt att köpa bil men i början av

50-talet då bilförsäljningen i Sverige så sakteliga sköt fart var utbudet

inte så stort av olika modeller vilket gjorde det lättare att välja.

Marknadsföringen av bilar var då inte heller så utmanande och påträngan-

de vilket även det förenklade köpsituationen. Bränsleförbrukning och

bilkostnader var ganska viktiga faktorer för bilägaren. "Åke Mjuk" var ett

begrepp som fanns med i undervisningen av körskoleelever på den tiden

och det framförallt för att minska bränsleförbrukningen. Vi köpte ofta

mindre bilar. De mest sålda bilmodellerna under mitten av 50-talet var

Volov PV, Austin/Morris, VW, Ford Prefect/Popular och Fiat. Under 1960

och början av 70-talet ändrade sig utvecklingen. "Åke Mjuk" försvann ur

körskolelitteraturen och bilarna blev större och tyngre och drog allt mer

bensin. Passiv säkerhet blev ett nytt modeord och det spelade då inte så

stor roll vilken bränsleförbrukning bilen hade. Våra vanligaste bilar blev

alltmer rejäla pjäser som vi kunde känna oss litet säkrare i. Bensinen

kostade bara något över en krona per liter. Så varför bekymra sig om

bränsleförbrukningen. Istället vände vi Våra blickar mot miljöfrågorna. Vi

genomförde en lagstiftning ombättre rening av bilars avgaser. Någon

debatt om energifrågornas betydelse inom transportsektorn eller något

större intresse från konsumenternas sida för bilarnas bränsleförbrukning
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kunde inte förmärkas. Man skulle istället kunna säga att energipolitiken

fram till början av 70-talet helt var inriktad på tillförselsidan och att en

bra energipolitik var en politik som snabbt förSâg samhället med så billig

energi som möjligt.

HUR SÅG DET UT 1973?

Helt plötsligt ändrades situationen mycket påtagligt. Oktoberkriget i

Mellersta Östern bröt ut och de oljeproducerande länderna kom överens

om att höja priserna på olja och bensin väsentligt. Även tillförseln

minskades och vi befann oss i en situation som vi inte kände igen från

tidigare, nämligen energiknapphet. Den successiva förskjutningen mot

bilar i allt högre tjänsteviktklasser föranledd av en tydlig attitydföränd-

ring hos bilköparna mot bilar med mer komfort och prestanda hade

naturligtvis ökat fordonsparkens genomsnittliga bränsleförbrukning. I en

utredning om drivmedelsförbrukningen i Sverige konstaterade Transport-

forskningsdelegationen att genomsnittsvikten för sålda bilar ökade under

1960 och början av 1970-talet med 100 kg samt att den specifika

bränsleförbrukningen därmed ökade ca 15%. De 10 mest sålda bilmodeller-

na 1973 var:

Volvo l40-serien

Saab 99

Saab 95/96

VW typ 1

Opel Rekord

Ford Taunus

Fiat 128

MB 200/220/230

Opel Ascona

Peugeot 504

Den nya situationen med energiknapphet borde rimligtvis ha påverkat

trenden mot större bilar. Ser man närmare på fördelningen av registrerade

personbilar i olika tjänsteviktklasser finner man att en viss förskjutning
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mot lättare/mindre personbilar faktiskt ägde rum under 1974 jämfört med

åren innan men att denna förändring blev kortvarig. Under de närmast

följande åren efter energikrisen ökade försäljningen av nya personbilar i

landet till nivåer som tidigare aldrig uppnåtts och bilarna blev inte

mindre. Detta förhållande är märkligt av flera skäl. Energikrisen förde

med sig en debatt om jordens ändliga resurser och skapade - åtminstone

kortsiktigt - en energimedvetenhet, som teoretiskt borde ha lett till

minskad efterfrågan på personbilar. Under 1974 kunde svårligen den

framtida tillförseln av drivmedel förutses av den enskilde konsumenten.

Dessutom ökade bensinpriserna markant under åren efter oljekrisen. De

högre bensinpriserna förefaller dock ha haft endast marginella effekter på

hushållens "transportkonsumtion". Bilisterna anpassade sig tämligen

snabbt till en ny bensinprisnivå. Oron för framtiden under och kort tid

efter energikrisen kom således ganska snart att övergå i en optimism

bland hushållen vad beträffar framtidens konsumtion. De mindre personbi-

larna fick inte den renässans många trodde. Som ett exempel på att

svenskarna under mitten av 70-talet valde dyrare och exklusivare bilar

utgör det faktum att Mercedes Benz belade en fjärde plats i registrerings-

statistiken 1976. Småbilarna var lätt räknade bland de 10 mest Sålda

bilarna under året.

Mot bakgrund av "oljekrisen" och den domedagsstämning som då rådde

frågar man sig varför vi i Sverige inte påverkades mer och under längre

tid. En förklaring var sannolikt att hushållens reala disponibla inkomster

förbättrades märkbart under den här tiden. Ökningen av hushållens

disponibla inkomster var särskilt markant mellan åren 1973 och 1976. En

annan förklaring kan vara en intensivare marknadsföring av andra egen-

skaper än bränsleförbrukning hos bilarna vilket medförde att vi snabbt

kom över den första "chocken".

Den goda inkomstutvecklingen neutraliserade således de relativt stora

prishöjningarna under mitten av 70-talet. Bilindustrin började tala om

"nischer" dvs att tillverka bilar med hög komfort och utrustningsstandard

som apellerade till en köpstark publik istället för bilar med utpräglad låg

bränsleförbrukning. Det här passade nu bra på den svenska marknaden

eftersom hushållens inkomster hade ökat starkt både nominellt och realt.
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Vi hade råd med ganska stora bilar.

Även om inte energikrisen avsatte omedelbara spår i våra köp av nya

personbilar var den ändå en väckarklocka för samhället till att åtgärder

och högre beredskap måste vidtas inför framtiden. I direktiv 23 okt 1975

uppdrog därför regeringen år Konsumentverket att studera hushållens

energikonsumtion. Efter en genomgång och analys av energiförbrukningen

inom olika hushållssektorer publicerade verket i slutet av 1976 rapporten

"Hushållens energikonsumtion". I rapporten ingick ett antal förslag till

förbättringar inom transportsektorn, bla föreslogs införandet av en

bränsledeklaration för nya personbilar. Den information som bilföretagen

lämnade om bränsleförbrukning vid det här tillfället företedde en splittrad

och för konsumenten närmast förvirrande bild beroende på att en enhetlig

norm saknades för att mäta bilars bränsleförbrukning. Mot denna bakgrund

och med stöd av marknadsföringslagen utarbetade därför Konsumentver-

ket i samarbete med bilbraschen en "bränsledeklaration" för nya personbi-

lar. Den här benämnda "bränsledeklarationen" kallas formellt "Riktlinjer

för information om nya personbilars bränsleförbrukning". De första rikt-

linjerna kom från trycket i Konsumentverkets författningssamling i slutet

av 1977 men trädde i kraft från och med den 1 januari 1978. Riktlinjerna

har senare reviderats och de reviderade riktlinjerna gäller fr 0 m 1 jan

1980.

I korthet innebär riktlinjerna att alla som marknadsför nya personbilar

måste lämnauppgift om bilarnas bränsleförbrukning. Informationen skall

lämnas enligt i stort sett följande:

- Märkningsetikett påbilens vindruta

- Affisch på säljställe med uppgift om förbrukning för alla företagets

bilar

- Bränsledeklaration i annonser, broschyrer m m

- Bränslefolder som sammanfattar förbrukningsuppgifter för i stort sett

samtliga nya personbilar på marknaden.
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Jag vill i det här sammanhanget starkt betona att riktlinjerna framförallt

skall ses som ett informationssystem och inte en fråga om olika tekniska

detaljer i en vald mätmetod. Jag tror att många under en följd av år har

missuppfattat riktlinjerna i det här avseendet.

En fråga som oundvikligen infinner sig när man pratar om bränsleförbruk-

ning och bränsledeklaration är naturligtvis hur väl de av fabrikanterna

deklarerade förbrukningsvärdena överensstämmer med verklig körning.

Man kan förmodligen inte tillräckligt många gånger understryka att

bränsledeklarationen inte kan förutsäga den verkliga bränsleförbrukningen

för en enskild bilägare. Deklarationen är och har alltid avsetts vara en

förbrukningsuppgift för jämförelse framtagen med hjälp av en standardi-

serad och relativt komplicerad mätmetod. Då och då kommer den här

frågan upp i massmedia utan att man tar hänsyn till det här i och för sig

ganska elementära förhållandet.

Det ligger i sakens natur att de förbrukningsvärden bilägaren får vidolika

tillfällen kan variera stort beroende på körsätt, hastighet, trafikrytm,

väder och vind m m. Med tanke på alla dylika förhållanden skulle man

kunna tro att bilägare i allmänhet i Sverige får förbrukningsvärden som

väsentligen avviken från fabrikanternas deklarerade värden. Så är inte

fallet!

Konsumentverket har genomfört 3 stora bilunderhållsundersökningar under

senare år (1976-80-83). Den senaste har nu i dagarna börjat generera

datatabeller och det är med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera

att med mycket få undantag är bilägarnas verkliga bränsleförbrukning

identisk eller nära nog identisk med bränsledeklarationen (1983 års

modeller). Resultaten, som avser "sommarförbrukning" och som omfattar

ca 50 olika bilmodeller, får nog anses utgöra slutdokumentet i den långa

diskussionen om bilars "verkliga" förbrukning.

Benämningen riktlinjer ger en fingervisning om att det inte är fråga om

bindande föreskrifter utan en vägledning för vilken typ av information

som skall vara med i annonsering och annan marknadsföring. För att få

fastslaget vilka krav som verkligen ytterst skall gälla prövades riktlinjer-
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na i tre fall i marknadsdomstolen i början på 1980-talet. De tre fallen

rörde Saab-Ana AB, Ford Motor Co AB och Svenska Renault AB. KO/Kon-

sumentverket valde att testa tre av hörnstenarna i informationssystemet

nämligen märkningsetiketten på bilens vindruta, informationen via annon-

ser och bränslefoldern.

I beslut från marknadsdomstolen vid årsskiftet 1981/82 fastställdes rikt-

linjernas krav på alla de punkter som här omnämnts. (MD 1981:20, 21, 22).

Domstolen fastslår att konsumenterna har behov av information om

bränsleförbrukning och bränslekostnad i samband med bilköp.

Trots marknadsdomstolens beslut har det under senare år förekommit en

hel del nybilsannonser där bränsledeklarationen antingen utelämnats helt

eller inte varit i linje med riktlinjerna. Detta har föranlett Konsumentver-

ket/KO att i ett 10-tal fall utfärda s k informationsförelägganden. Skulle

företag som berörs av dessa förelägganden ändå bryta mot riktlinjerna

kommer frågan om utdömande av vitet (100 000 kr) att bli aktuell inför

allmän domstol. Personligen är jag därför av den Uppfattningen att vi nu

efter ett antal års arbete äntligen nått den informationsniVå som motsva-

rar Vår ursprungliga ambition.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING - ÄR DET SÅ VIKTIGT LÄNGRE?

Från och till under 1970-talet har bilars bränsleförbrukning varit en fråga

av stor betydelse. Som jag tidigare framhållit gick den första, överrump-

lande energikrisen 1973 över relativt snabbt och allt verkade frid och

fröjd fram till dess att Khomeini kom. I början på 1979 spelades nästan

samma film upp igen som 1973. Tillförseln av olja från Mellersta Östern

minskade och priserna steg. Men den här gången föreföll oljechocken att

bli djupare än 1973. Återigen följde internationellt en ekonomisk kris

efter oljekrisen. Inte minst bilindustrin fick känna av att klimatet blivit

bistrare. På mycket kort tid kunde man i USA konstatera att amerikanen

inte längre föredrog stora bilar med hög bränsleförbrukning utan hellre

önskade mindre och energieffektivare bilar. Några av de största biltillver-

karna hade inte förstått budskapet i början på 70-talet utan levde
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fortfarande i tron att allt skulle förbli som det varit.

Men situationen i Sverige då - betyder bränsleförbrukningen någonting för

landets konsumenter? Ja, rent objektivt är svaret givet. Bränslekostnaden

svarar idag för i genomsnitt en tredjedel av bilkostnaderna om man ser på

nyare bilar och upp mot hälften av kostnaden för lite äldre personbilar.

Frågan är snarare på vilket sätt som bränsleförbrukningen har påverkat

konsumenternas preferenser. Ser vi åter på nybilsregistreringarnas fördel-

ning på olika tjänsteviktklasser finner vi att markanta förändringar till

förmån för mindre och bränslesnålare bilar knappast har ägt rum. Har då

preferenserna inte ändrats? Jo sannolikt till en del men framförallt tVå

faktorer har motverkat en kraftigare förändring mot bränslesnåla bilar

nämligen den höga andelen registreringar på juridiska personer (nästan

50%) och marknadsföringen av andra egenskaper än låg bränsleförbruk-

ning.

Även om vi inte säkert vet den inbördes rangordningen av de mest

betydelsefulla faktorerna i samband med köp av ny bil, vet vi dock att

bränsleförbrukning tillhör gruppen "betydelsefulla". Vid en efterkontroll

av bränsledeklarationens tillämpning hos ca 160 bilåterförsäljare 1980

visade det sig bla att mer än 80% av bilförsäljare uppgav att de

regelmässigt blir tillfrågade om bilarnas bränsleförbrukning av presumtiva

bilköpare.

Inom ramen för Konsumentverkets senaste stora bilundersökning försökte

vi få svar på frågan hur bilägare skulle vilja rangordna olika tänkbara

förbättringar på nya bilar. Erhållna svar ger säkerligen även en antydan

om den vikt konsumenten åsätter vissa faktorer i samband med köp av ny

bil.

De tre (av fem möjliga alternativ) högst prioriterade och tämligen

likvärdiga alternativen blev Livslängden, Säkerheten och Bränsleförbruk-

ningen. Därefter följde, på visst avstånd, Driftsäkerhet och med ytterliga-

re markerad skillnad Avgasrening.

Rangordningen ändras en del om man betraktar resultaten utifrån olika
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bekgrundsvariabler. I korta drag ser bilden ut som följer:

- Säkerheten är överlägset viktigast för de kvinnliga bilägarna

- Avgasrening är lägst prioriterat även bland kvinnorna men inte lika

utpräglat

- Manliga bilägares rangordning är Livslängd, Bränsleförbrukning och

Säkerhet

- Ju högre hushållsinkomst desto lägre prioritet åt avgasrening och

högre åt bränsleförbrukning

- Bränsleförbrukning viktigaste faktorn för norrlandsbilister

Som tidigare nämnts ledde amerikanernas medvetenhet om bränsleför-

brukningens betydelse till en attitydförändring till förmån för mindre och

bränsleeffektivare personbilar. Nya undersökningsresultat visar nu att

bränsleförbrukningen har minskat något i betydelse vid val av ny bil. Den

viktigaste faktorn för närvarande är driftsäkerheten följd av lågt pris,

bränsleekonomi och säkerhet. Det här är en mycket intressant scenföränd-

ring som enligt min bedömning väl återspeglar situationen även i Sverige.

Den relativa nedgången för bränsleförbrukningen som viktig köpfaktor kan

förklaras på flera sätt!

Konsumenterna har uppmärksammat att nästan alla bilmodeller numer har

lägre bränsleförbrukning.

Konsumenterna kan uppleva förbrukningen som rimlig i förhållande till

bilens storlek.

Skillnaderna mellan olika bilmodellers förbrukning inom samma storleks-

klass har minskat under senare år.

Bränslepriserna har stabiliserat sig.
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Bilägaren har vant sig vid att betala ett relativt högt pris för bensin, och

bränsleprishöjningar har inte längre samma traumatiska ,ef-fekti'på allmän-

heten som de hade på 70-talet.

Amerikanska undersökningar visar vidare att skillnader i förväntningar om

framtida bränslepriser har ett litet eller dåligt förklaringsvärde när det

gäller konsumenternas intresse för bilars bränsleförbrukning. Konsumenter

förefaller i allmänhet handla intuitivt och låter inte sitt köpbeteende

styras av beräkningar om framtida bränsleekonomiska besparingar. Man

skulle med andra ord kunna säga att konsumenten - åtminstone i denna

fråga - har en relativt låg planeringshorisont när han eller hon köper en ny

bil.

Jag nämnde tidigare att bränslekostnaden utgör ca 1/3 av totalkostnaden

för attäga en nyare bil. Ett enkelt sätt att förbättra sin ekonomi, inte

minst på sikt, är att välja en bränslesnål bil vid bilbytet. Går man ned

något i bilstorlek kan man minska bränsleförbrukningen med kanske ett

par deciliter per mil. Under ett femårigt bilinnehav kan det betyda en

besparing på mallan 5 000 till 8 000 kronor enbart för bränslet. Låga

bränslekostnader och låga totalkostnader för bilen följs oftast åt varför

den verkliga besparingen enligt ovan blir minst det dubbla eller 10 000 till

16 000 kronor.

ENERGI, PRESTANDA, MILJÖ - VILKEN AVVÃGNING GÖR BILTILL-

VERKAREN?

Att välja bil är inte särskilt lätt för konsumenten. Det finns idag över 300

olika bilmodeller att välja mellan och för var och en av dessa modeller

kan man ställa upp ett helt spektra av olika faktorer som har olika

betydelse för olika konsumenter. Bland alla de faktorer som är mer eller

mindre viktiga vid köp av bil finns driftsäkerhet, reparationskostnader,

andrahandsvärde, inköpspris, bränsleekonomi, säkerhet, kvalitet, bilens

utseende, komfort, prestanda m m. Det säger sig självt att man inte kan

optimera alla dessa på kort och lång sikt i en handvändning. I själva verket

är det nästan omöjligt att göra det eftersom många av faktorerna är
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okända i samband med eller före köpet. Det behövs alltså en hel del

information till bilköparna för att de ska ha en chans att välja rätt.

Frågan är då om dagens marknadsföring av nya personbilar ger den här

informationen till bilägarna. Tyvärr får man nog säga att så inte är fallet.

Bilreklamen idag faller ofta in i samma form som all annan livsstilsre-

klam. Den rena informationen med fakta om produkten av betydande

värde för konsumenten är inte särskilt framträdande i dagens marknadsfö-

ring. Tendensen är snarare att de informativa inslagen minskar. När

konkurrensen hårdnar brukar marknadsföringen bli mer aggressiv och

mindre informativ. Det tycks vara en lagbunden ordning att det förhåller

sig så. Samtidigt behöver konsumenterna som fått sin köpkraft minskad en

bättre informatiom som underlättar för dem att göra sina val. De

suggestiva och irrationella elementen i marknadsföringen förekommer

emellertid ganska ymnigt inom bilområdet eller vad sägs om följande:

Franska fullblod, säger Peugeot i sin reklam och Fransk finurlighet är ett

annat alternativ från samma firma. För dig som inte följer i andras spår,

säger Philipsons om Mercedes Benz och Saab uttrycker det så här: Kan

man tämja en Turbo. Skilj dig från mängden, säger Citroen men också

Volvo. I sitt livs form är den informativa upplysningen från Volvo om

deras 340/360-serie. Nu är Volkswagens Passat 84or lovliga, säger VW och

visar en bild på en kräftsjö. En dynamisk skapelse, säger Ford om sin

Sierra XR 41 som har en bränsleförbrukning som inte direkt är något att

skryta över trots att man i annonsen kraftigt framhåller det låga

luftmotståndsvärdet och den fina tekniken. Formad för framgång, säger

Ford om den vanliga Sierran och Mazda tycker att driftsekonomi nog är

bra men man måste få uppleva körglädje också.Det här med körglädje är

en enastående egenskap som alla bilmodeller förefaller ha inbyggt i sig.

Jag undrar egentligen hur många vanliga svenska bilägare som under

normala omständigheter upplever direkt körglädje när de är på väg till

jobbet i sin bil. Och man kan också fråga sig om de verkligen skulle

uppleva någon skillnad i körglädje mellan flertalet av de vanligaste

bilarna.

Man frågar sig då vad den här lilla genomgången av dagens bilreklam har

med rubriken enrgi, prestanda och miljö att göra. Jo, vi ser här nämligen
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att de tvâ faktorerna energi och miljö kommer ganska mycket i skymun-

dan av andra faktorer av prestandakaraktär. Det är alltför sällsynt att

bilföretag idag tar upp bränsleförbrukningen som ett viktigt tema och

talar om dess kort- och långsiktiga bilekonomiska betydelse.

Om bränsleförbrukning nu förekommer sparsamt som tema så förekommer

miljöfrågorna nästan aldrig. Att miljöfrågorna inte har något större

reklamvärde inom bilbranschen det har vi nog alla kunnat konstatera

under årens lopp. Miljöfrågorna har nu åter fått hög aktualitet beroende

på bilavgaskommitténs betänkande från i somras och den utveckling som

skett nere på kontinenten i riktning mot blyfri bensin. Allt talar nu för att

vi i Sverige om ett par år anammar USAs avgaskrav dvs bilavgaskrav som

kräver katalytisk rening. Under alla år som jag har följt den här debatten

har ökade miljökrav och då i synnerhet krav motsvarande de amerikanska,

framställts som ett viktigt hinder i samhällets och bilföretagens strävan

att reducera bilarnas bränsleförbrukning.

Jämför man emellertid bl a Våra tVå svenska bilmodeller som säljs i USA

med motsvarande modeller i Sverige finner man att de amerikanska

bilarna har en lägre bränsleförbrukning än de svenska. Oaktat skilda

tekniska lösningar som fördyrar de amerikanska varianterna kvarstår

faktum, de amerikanska drar mindre trots katalytisk rening. Detta för-

hållande torde inte vara känt för en bredare svensk allmänhet. Vid ett

SAE-möte i USA i somras redovisade den kanadensiske ECE-delegaten Mr

Gullon en analys av skillnaden mellan amerikanska och europeiska fordon

när det gäller bränsleförbrukning. Jämförelsen hade gjorts med utgångs-

punkt från ECE-mätmetoden. Resultaten visade att den genomsnittliga

bränsleförbrukningen hos de amerikanska bilarna låg ca 5% under motsva-

rande europeiska. Cirka hälften av den här skillnaden skulle kunna

förklaras med att bränsleblandningen för de europeiska bilarna normalt

var fetare medan resterande differens skulle kunna förklaras av dagens

höga tekniska niVå vad gäller katalytisk rening. Dessa uppgifter stämmer

illa med den mytbildning som har florerat i kölvattnet av en tämligen

animerad och lång debatt om svenska bilavgasregler. Såvitt jag kan förstå

har härmed ett viktigt argument mot hårdare bilavgaskrav bortfallit.
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PRISUTVECKLINGEN PÄ BENSIN (PEGULAR) OCH TOTALT (KPI)

1973 - 1983 (1973 = 100)

 

1400 KPI

350 - BENSINPRISINDEX

300

250

200

150

100

50

 

  

1973 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83
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NYREGISTRERADE

1965 - 1983

FÖRDELADE PÅ TJÄNSTEVIKT (%)

  

 

TJÄNSTEVIKT KG

ÅR -999 1000 - 1199 1200-

1965 48 51 6

1973 27 26 47

1975 31 21 48

1979 25 26 49

1980 26 26 48

1981 28 23 49

1982 27 26 47

1983 (29) (24) (47)
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PÅ VILKA OMRÅDEN VILL BILÄGARNA FÖRBÃTTRA

FRAMTIDENS BILAR

MÄN KVINNOR TOTALT

SÄKERHET 21% 28% 23%

LIVSLÃNGD 25% '20% 24%

BRÃNSLEFÖRBRUKNING 23% 19% 22%

DRIFTSÃKERHET 18% 17% 18%

AVGASRENING 12% 16% 13%
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