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FÖRORD

Pâ uppdrag av Nordisk ämbetsmannakommitté för transportfrågor har

denna rapport utarbetats vid statens väg- och trafikinstitut (VTI).

Under projektets genomförande har en referensgrupp sammanträtt och

diskuterat projektets olika delar. Referensgruppen har bestått av Jon

Bang, Statens teknologiske institutt Norge, Harri Kallberg, Neste OY

Finland, Per Thost, Anders Nyvig A/S Danmark, Bo Carlsund, Anders

Börjesson, båda kommunikationsdepartementet Sverige och Börje Thunberg,

VTI. Rapporten har utarbetats av Karin Westman, VTI.
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NYTTAN AV ATT ANVÄNDA ELEKTRISK MOTORVÄRMARE I BIL

av Karin Westman
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Förutom att användandet av motorvärmare medför att bilen startar

lättare, har det också visat sig att bl a bränsle sparas.

Denna rapport syftar till att visa hur mycket bränsle som dels den enskilda

bilföraren och dels alla bilförare kan spara under ett är genom att använda

elektrisk motorvärmare. Vidare är syftet också att visa i fall det finns

någon privat- och/eller samhällsekonomisk lönsamhet i att använda elek-

trisk motorvärmare och i så fall när.
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THE BENEFITS OF USING ELECTRIC ENGINE HEATERS IN CARS

by Karin Westman
National Swedish Road and Traffic: Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

In addition to easier starting, engine heaters have also been found to

produce fuel savings.

The report is intended to show how much fuel the individual motorist and

motorists in general can save in one year by using an electric engine

heater. A further objective is to determine it and when profitability can

be expected by the individual and/or the community through using electric

engine heaters.
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NYTTAN AV ATT ANVÄNDA ELEKTRISK MOTORVARMARE I BIL

av Karin Westman
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Under vintern och då speciellt i de norra delarna av Norden är motor-

värmare ofta ett nödvändigt tillbehör för att bilen skall starta. Förutom

att bilen startar lättare finns det också andrafördelar med att använda

motorvärmare. Följande punkter grundar sig på resultat från nordiska

studier (l, 2, 3, 4)*.

o Mindre bränsleförbrukning. Man kan spara upp till 0,5 l bensin per
start. Mängden bensin beror bl a på lufttemperaturen och inkopplings-
tiden av motorvärmaren.

o Mindre emissioner. Den procentuella reduktionen av t ex gram CO vid
-lOOC och en provsträcka på 4 km har visat sig vara ca 60 %.

o Mindre motorslitage. Mängden järn i motoroljan minskade från
ca 900 pg/l till ca 300 vid en provsträcka på 4 km och vid en lufttempe-
ratur mellan -10 och -20°C.

o Mindre belastning på batteriet. Strömstyrkan till startmotorn minskade
från 130 A till 90 A vid en lufttemperatur på -8°C.

0 När motorvärmare används uppvärms också kupén snabbare, vilket är
gynnsamt för hälsa och komfort.

Denna utredning syftar till att undersöka värdet under ett år för såväl den

enskilde bilföraren (individstudien) som samhället (populationsstudien) då

elektriska motorvärmare används. som mått på värdet anges förändringen i

bränsleförbrukning. Vidare behandlas kostnaden för inköp och drift av

elektrisk motorvärmare och andra konsekvenser av att använda motor-

värmare - t ex emissionseffekter.

Enligt en litteraturstudie finns det få undersökningar om nyttan av att

använda motorvärmare. De rapporter som publicerats i denna fråga

redovisar resultat från experimentella studier, där man har fått fram

värdet på bränsleförbrukningen med och utan motorvärmare under vissa

* Referenser enligt litteraturförteckning.
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specifika förutsättningar. Problemet är att översätta och generalisera

resultaten från laborativa studier till den verklighet som gäller under ett år

för en bilförare eller ett kollektiv av förare. Den bränslevinst som man

kan göra genom att använda elektrisk motorvärmare beror på många

faktorer. För att beräkna bränslevinsten är det tex i och för sig

nödvändigt att veta hur lufttemperaturen inverkar på bränsleförbrukning-

en - kunskap om teknikfaktorer - men det är också minst lika viktigt att ha

en uppfattning om bilförarnas beteende vad gäller res-och parkeringsvanor,

hur motorvärmaren används 0 s v - kunskap om beteende- och attitydfak-

torer.

Tabell I. Exempel på faktorer av betydelse för att beräkna bränslevins-
ten vid användning av elektriska motorvärmare.

A 0 Typ av bil (storlek på motorn, typ
av choke etc.)

"Teknikfaktorer" o Utrustning/tillbehör (smörjolja,
dubbdäck etc.)

0 Klimatdata (lufttemperatur, vind-
förhållanden etc.)

0 Motorvärmarens effekt

o Motortemperatur vid start

o Parkeringsförhållanden (uppställ-
ning i varmgarage, kallgarage,
carport eller "pålgatan")

 

o Parkeringstid före start (tid för
4* I motorn att svalna)

0 Antal starter

o Körlängd

o Stadskörning/landsvägskörning

"Beteende- och 0 Tomgängskörning, chokeanvänd-
attitydfaktorer ning

o Körsätt

o Möjlighet till elanslutning av
motorvärmare

 

V 0 Inkopplingstid för motorvärmare.
(tidur eller ej)
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För att en få bättre bild av hur många som idag har motorvärmare och hur

dessa används, har en mindre enkätundersökning genomförts av VTI vid

bilprovningsstationerna i Helsingborg, Linköping och Luleå. Totalt deltog

ca 800 bilar/personer i undersökningen.

  

Tabell II. Innehav och bruk av elektrisk motorvärmare.

Helsingborg Linköping Luleå

Andel bilar utrustade med ll % 26 % 90 %

elektrisk motorvärmare (28 st) (76 st) (250 st)

 

Andel bilar där motorvärmaren

någon gång har använts under .57 % 58 % 88 %
vinter 83/84

Vissa parkeringsplatser är mindre intressanta ur motorvärmarsynpunkt. Det

är dels gatuparkering eftersom möjligheten att elansluta motorvärmaren är

liten och dels varmgarage som gör att användandet av motorvärmare inte

är meningsfullt. Enkätundersökningen visar att ca 30 % av de utfrågade

parkerar bilen på gatan eller i varmgarage vid bostaden. Motsvarande siffra

vid arbetet är ca 10 %.

I och med att aktuella parametrar och parametervärden kan kombineras på

en mängd olika sätt är det svårt att göra några generella uttalanden

 

angående att skaffa motorvärmare eller ej. Även om resultat från olika

experimentella studier visar på skillnader i möjlig bränslevinst, så beror

osäkerheten i skattningen av den årliga bränslevinsten kanske mest på

bristfälliga kunskaper och data om de s k beteendefaktorerna.

Beräkningarna i denna rapport grundar sig på finska och svenska bränsle-

mätningar (l, 3). Eftersom skillnader finns mellan dessa studier, som t ex

olika chokesystem i provbilarna, har vi valt att redovisa beräkningarna

uppdelade på respektive studie. Den svenska studien kan i det närmaste

jämföras med landsvägskörning medan den finska mer liknar stadskörning.
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INDIVIDSTUDIEN

Hur skall motorvärmare användas?

 

I de flesta fall minskar nyttan av motorvärmaren då ink0pplingstiden är
längre än 1 timme. I vissa fall kan till och med den ökade inkopplings-
tiden medföra att kostnaderna för elenergin är större än värdet på
bränslevinsten. Detta beror på att ökad inkopplingstid inte ger en
motsvarande lika stor ökning av bränslevinsten.

Längre inkopplingstider av motorvärmaren än 3-4 timmar är inte att
rekommendera. Detta beror på att kylvatten- och motoroljetêm_pera-
turen närmar sig ett jämviktsläge vid ca 4 timmar. För att det skall
vara 'praktiskt möjligt att begränsa inkopplingstiden, är tidur ett
nödvändigt tillbehör. '

Privatekonomiskt sett är det ingen större skillnad på att från det ena-
dygnet till det andra variera inkopplingstiden efter lufttemperaturen*
eller att ha motorvärmaren konstant inkopplad i 1 timme. Däremot är
1 timme att föredra, eftersom inställningen på tiduret inte då behövs
ändras.

Det är mer privatekonomiskt att använda motorvärmaren ända upp till
+10°C än bara då det är minusgrader.

Hur mycket bränsle kan sparas om motovärmaren används en gång om

 

dagen då det är minusgrader?

 

Med den finska studien (østadskörning) som underlag och om motor-
värmaren används i ca 1 timme varje gång kan en bilförare i norra
Sverige spara ca 601 bensin per år varvid elförbrukning för motor-
värmaren är ca 85 kWh per år. Motsvarande siffror för en bilförare i
södra Sverige är ungefär 20 i och 30 kWh.

Med den svenska studien (åländsvägskörning) som grund för beräkning-
arna blir motsvarande siffror 20 1 och 85 kWh respektive 5 1 och 30 kWh.

När är det privatekonomiskt lönsamt att skaffa elektrisk motorvärmare om

 

den används 1 timme före start de dagar då det är +103C eller kallare ute?

  

-X-

Om motorvärmaren används i genomsnitt 1 gång om dagen är det enligt
den finska studien alltid lönsamt att skaffa motorvärmare, oavsett var
man bor i landet. Enligt den svenska studien är det lönsamt endast om
man bor i norra Sverige.

Ett exempel på hur inkopplingstiden kan varieras med lufttemperaturen

 

Temperaturintervall Ink0pplingstid

t < -15 3 tim
-15 i t < -5 2 tim
-5_<_t<:0(+10) ltim
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I tabellen nedan visas hur många gånger (kallstarter) motorvärmareno
måste användas, jämt fördelat över säsongen, för att det skall vara
lönsamt att skaffa motorvärmare

Tabell III.

Antal dagar/år

Norra Södra Södra
Norra Sverige . . .

mellansverige mellansverige Sverige

  

: +100C 285 259 228 216

Antal starter
baserat på mätn. 60 65 65 65
fr finsk. stud.

baserat på mätn. 350 380 400 400
fr svensk. stud.

POPULATIONSSTUDIEN

Hur mycket bränsle kan sparas i Sverige om alla bilförare använder
motorvärmare i 1 timme före start från bostaden, de dagar då det är +10°C
eller kallare ute?

 

Om hänsyn tas till att många bilar redan är utrustade med motorvär-
mare samt att flera bilförare inte har någon möjlighet till elanslutning
blir det totala bränslevinsten, med den finska undersökningen som
underlag för beräkningarna, ca 100 000 m3 bensin per år. Motsvarande
siffra utifrån den svenska undersökningen är ca 30 000 m3. Motorvär-
marens elförbrukning motsvarar ca 200 000 MWh per år.

Eftersom fler bilar är utrustade med motorvärmare i de norra delarna
av Sverige än i de södra och att det största trafikarbetet utförs i de
södra delarna finns så gott som hela den potentiella bränslevinsten att
hämta i södra Sverige.

När är det samhällsekonomiskt lönsamt att förse de bilar som idag inte har
motorvärmare med sådana?

För att det skall vara lönsamt med motorvärmare måste - utöver
bränslevinsten - även andra positiva effekter av att använda motorvär-
mare, t ex minskade emissioner, värderas. Med den finska undersökning-
en som underlag måste dessa effekter uppgå till minst 50 miljoner kr.
Motsvarande siffra utifrån de svenska mätningarna blir 115 miljoner.
Detta gäller under förutsättningen att motorvärmarna används i 1 tim-
me före start från bostaden då det är minusgrader ute.

Om motorvärmarna används upp till +10°C blir det enligt den finska
studien en vinst på ca 85 miljoner kronor, redan innan hänsyn har tagits
till värdet av de övriga positiva effekterna. Med de svenska mätningar-
na som grund måste däremot de övriga positiva effekterna värderas till
110 miljoner för att det skall vara lönsamt att förse de ca 2 miljoner
personbilar som idag inte har motorvärmare med sådana.
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ÖVERVÄGANDEN OCH SLUTSATSER

I ett samlat perspektiv är det vår bedömning att fördelarna med elektrisk
motorvärmare överväger jämfört med kostnaderna. Dessutom är det för
framtiden en fördel om olja successivt kan bytas ut mot el. Förutom
bränslevinsten, som kan uppgå till 1-4 % av den årliga bränsleförbrukning-
en, är det nog så betydelsefulltatt motorvärmaren säkerställer/underlättar
start av motorn vid låga temperaturer. Detta förhållande kan ses som
något av ett komfortvärde för bilföraren. Vidare medför användning av
elektrisk motorvärmare mindre motorslitage mindre belastning på batteriet
och minskade avgasutsläpp.
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THE BENEFIT OF USING ELECTRIC ENGINE HEATERS IN CARS

by Karin Westman
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI

5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

During the winter, especially in the northern parts of Scandianvia, engine

heaters are often an essential aid in starting a car. However, in addition to

easier starting, there are other advantages in their use. The following

points are based on results from Scandinavian studies (l, 2, 3, 4).*

o Lower fuel consumption. Up to 0.5 litres gasoline per start can be
saved. The exact amount of fuel depends on air temperature and
operating period.

0 Lower emissions. The percentage reduction in, for example, CO at
-lOOC on a 4 km test stretch was found to be about 60 %.

o Reduced engine wear. The amount of iron in the engine oil decreased
from about 900 'ug/l to about 300 on a 4 km test stretch at an air
temperature of -10 to -12°C.

o Reduced battery load. The starter motor current fell from 130 A to

90 A at an air temperature of -8°C.

0 When engine heaters are used, the passenger compartment is also
heated faster, which benefits health and comfort.

The investigation aims at determining the value of using an electric engine

heater for one year for both the private motorist (individual study) and the

community (population study). The measure used is the change in fuel

consumption. Attention is also paid to the cost of purchasing and operating

electric engine heaters and other consequences of their use, such as

emission effects.

A literature study indicates that there are few studies of the benefits of

engine heaters. The reports published on this topic describe the results of

experimental studies to evaluate fuel consumption with and without an

* See 'referencelist.
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engine heater under certain specific conditions. The problem is to convert

and generalize the results of laboratory studies to the practical conditions

affecting an individual motorist or population of motorists during the

course of one year. The fuel savings achievable through using electric

engine heaters depend on many factors. To calculate the savings, it is

necessary, for example, to know how air temperature influences fuel

consumption, i.e. knowledge of technical factors, while it is at least of

equal importance to have an idea of motorists' behaviour concerning

journeys and parking habits, use of engine heaters etc, i.e. factors of

behaviour and attitude.

Table l. Examples of factors significant in calculating fuel savings
through using electric engine heaters.

Ao Type of car (engine size, type of
choke, etc.)

"Technical factors" 0 Equipment/accessories (lubrica-
ting oil, studded tyres, etc.)

0 Climatic data (air temperature,
wind conditions, etc)

0 Engine heater effect

o Engine temperature at starting

o Parking conditions (parking in
heated garage, cold garage, car-
port or kerbside)

 

Parking time before starting
4' | (cooling period of engine)

l *V
0 Number of starts

0 Driving distance

0 Urban driving/rural driving

"Behaviour and 0 Idling, usage of choke
attitude factors"

o Driving technique

o Facilities for electrical connec-

tion of engine heater

 

\L 0 Operating period for engine hea-
ter (timer/no timer)
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To obatin a better picture of the number of motorists currently possessing

engine heaters and how these are used, a limited questionnaire survey was

carried out by the VTI at the Vehicle Testing Stations in Helsingborg,

Linköping and Luleå. A total of about 800 cars/people took part in the

  

survey.

Table II. Possession and usage of electric engine heaters.

Helsingborg Linköping Luleå

No. of cars fitted with ll % 26 % 90 %
electric engine heater (28) (76) (250)

 

Proportion of cars where the

engine heater had been used at 57 0/o 58 0/o 88 %
least once during winter 1983/84

 

Certain parking places are less interesting from the engine heater aspect.

These include street parking since facilities for coneecting engine heaters

are minimal and heated garages where an engine heater is of little

practical use. The questionnaire showed that about 30 % of the motorists

parked their car on the street or in a heated garage at home. The

corresponding figure for parking at workplaces was about 10 %.

Since relevant parameters and values can be combined in a number of

different ways it is difficult to make any general statements on the

benefits of installing an engine heater. Even if the results of various

experimental studies reveal differences in possible fuel savings, the uncer-

tainty in estimating the annual fuel saving is perhaps mostly due to

insufficient knowledge and data on behavioural factors.

The calculations in this report are based on Finnish and Swedish fuel

measurements (l, 3). Since differences exist between these studies, such

as in the choke systems in the test cars, we have chosen to document the

calculations individually for each study. The Swedish study can best be

compared to rural driving while the Finnish study reflects urban conditions.
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INDIVIUAL STUDY

How should engine heaters be used?

In most cases, the benefit of the engine heater decreases when the
opertaing period is longer than one hour. In certain cases, the extended
operating period may incur an electricity cOst higher than the value of
the fuel saving, which no longer corresponds to the operating cost.

Operating periods longer than 3-4 hours are not recommended, since the
coolant and engine oil temperatures reach equilibrium after about
4 hours. A timer is necessary to make it possible to limit the operating
period.

From the aspect of the individual's economy, there is no difference in
adjusting the Operating period day by day according to the air tempera-
ture* or in having the heater continously in operation for 1 hour.
However, a period of 1 hour is preferred since the timer will not then
need to be adjusted.

It is more economic for the individual to *use the engine heater up to
+lO°C than only in temperatures below freezing point.

How mUch fuel can be saved if the engine heater is used once a day when

 

the temperature is below freezing point?

On the basis of the Finnish study (urban driving) and if the engine
heater is used' for about _1 hour each time, a motorist in northern

Sweden can save about 601 gasoline per. year, the engine heater's
electricity consumption being about 85 kWh per year. '

On the basis of the Swedish study (rural driving), the corresponding
figures are 20 1, 85 kWh and 5 1, 30 kWh respectively.

When is it more profitable for the individual to install an electric engine
heater if the heater is used lhour before starting on days with a
temperature of +109C or below?

If the engine heater is used on average once a day it is, according to the
Finnish study, always profitable' to install an engine heater, regardless
of where the motorist lives in Finland. 'According to the Swedish study
it is profitable only in northern Sweden.

Example of how operating period may be adjusted according to air
temperature.

Temperatur range Operating period

t<-15 3tim
-15:t<-5 2tim
-55t<_+_0(+10) ltim

VTI RAPPORT 285



XIII

  

0 The following table shows how many times (cold starts) the engine

heater must be used, evenly distributed throughout the season, for its
installation to be profitable.

Table III.

Northern Northern Southern Southern

Sweden central central Sweden

Sweden Sweden

No. of days/
/year : +IOOC 285 259 228 216

No. of starts

based on measure-

ments from Finnish 60 65 65 65

study

based on measure-

ments from Swedish 350 380 400 400

study

POPULATIONS STUDY

How much fuel can be saved in Sweden if all motorist use engine heaters
for lhour before starting from home on days when the temperature is
+109C or lower?

 

If the fact that many cars in northern SWeden are already fitted with
engine heaters is taken into account and considering also that many
motorists have no facilities for electrical connection, the total fuel

saving on the basis of the Finnish study would be about 100,000 m3 per
year. The corresponding figure based on the Swedish study would be
about 30,000 m3 per year.

Since there are more cars fitted with engine heaters in northern Sweden
than in southern Sweden and the greatest traffic mileage is in southern
Sweden, nearly the entire fuel saving potential is to be found in
southern Sweden.

When will it be profitable from the community's viewpoint to install engine
heaters in cars which at present have nor heaters?

For engine heaters to be profitable, other positive effects besides fuel
savings, such as reduced emissions, must be evaluated. According to
the Finnish study, these effects must have a value of at least 50 million
SEK. The corresponding figure based on the Swedish study is 115 million
SEK. This assumes that engine heaters are used for 1 hour before
starting from home when the temperature is below freezing point.
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0 If engine heaters are used up to +lOOC the profit, based on the Finnish
study, would be about 85 million SEK, even before taking into account
the value of the other positive effects. Based on the Swedish
measurements, however, other effects must be valued at llO million

SEK before it becomes profitable to install engine heaters in the
2 million cars currently without these.

CONSIDERATIONS AND CONCLUSIONS

In a general perspective it is our view that the advantages of electric
engine heaters outweigh the costs. It is a further advantage if oil can
successively be replaced by electricity. Apart from the fuel saving, which
may be 1-4 % of annual fuel consumption, it is a significant benefit that
the engine heater ensures and facilitates starting at low temperatures. This
may be regarded as being of value for the motorist's comfort. In addition,
the use of electric heaters leads to reduced engine wear, battery load and
emissions.

VTI RAPPORT 285



1 INLEDNING

Under vinterhalvåret och speciellt i de norra delarna av Norden är

motorvärmare ofta ett nödvändigt tillbehör för att bilarna över huvudtaget

skall starta. Förutom att användning av motorvärmare underlättar själva

starten har det också visat sig att bl a bränsle sparas. Detta är konsistent

med kända fakta om att bränsleförbrukningen ökar med fallande luft-

temperatur och att förbrukningsnivån är högre vid start av kall motor än

vid start av driftvarm motor. I figur 1 visas ett exempel på hur stor

bränslebesparing som kan göras då motorvärmare används.

bränsle-
besparing

(1)
.4

0.6 _
2 timmar

0.5

0.4

 

0.3

0.2-;

001..

 

O
1 l 5 x_lufttemp ( C)

--20 -10 0

Figur 1. Bränslebesparing vid olika lufttemperaturer med motorvärma-
ren inkOpplad 1 respektive 2 timmar för en VW Passat.
Provsträcka på 7,3 km. Källa(l). 4

Figure l. Fuel saving in different temperatures with engine heater
connected for 1 and 2 hours respectively in a VW Passat. Test
stretch 7.3 km. Source (l).

Figuren visar att

0 vid -ZOOC kan ca 0,551 bensin sparas då motorvärmaren har varit
inkopplad i 2 timmar

0 med motorvärmaren ink0pplad i 1 timme vid -lOOC kan ca 0,35 1 sparas
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2 PROJEKTBESKRIVNING

2.1 Bakgrund '

Inom ramen för Nordisk ämbetsmannakommittés för transportfrågor (NÄT),

verksamhet har en projektgrupp behandlat frågor om bilars bränsleekonomi.

Projektgruppen har haft i uppgift att utarbeta ett informations- och

utbildningsprogram riktat till personbilsförare, i vilket man skall klargöra

hur bränsleförbrukningen påverkas av körsätt, fordonsunderhåll och före-

komst av olika fordonsutrustningar.

En del i detta program gäller bilars drivmedelsförbrukning vid låga

temperaturer. I detta sammanhang har statens väg- och trafikinstitut, VTI,

fått i uppdrag att studera vad användning av elektrisk motorvärmare kan

betyda för bränsleförbrukningen.

2.2 Syfte

Syftet med projektet har varit att beräkna effekterna på energiförbruk-

ningen samt de privat- och samhällsekonomiska konsekvenserna av att

använda elektrisk motorvärmare i privatbilar.

Ett mål har varit att studierna så långt som möjligt skall utgå från

förhållanden i samtliga nordiska länder.

Ett annat har varit' att *belysa motiv/svårigheter i att använda motorvär-

mare samt olika faktorer som påverkar bränslevinstens storlek.

2.3 Genomförande

 

Hur mycket bränsle-dels en viss bil (individen), dels alla bilar (popula-

tionen)-kan spara under ett år genom att använda motorvärmare, har

beräknats. Vidare har värdet på det inbesparade bränslet ställts mot

motorvärmarens anskaffnings- och användningskostnad. Övriga effekter

som t ex minskade avgaser har också belysts. Utifrån detta har motor-

värmarens privat- och samhällsekonomiska lönsamhet utvärderats.
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2.4 Avgränsningar

Projektet har delats in i en individstudie och i en populationsstudie.

Beräkningarna avser bensindrivna bilar som används för privat bruk. I

huvudsak baseras beräkningarna på hittills utförda studier inom berörda

ämnesområden. I individstudien har några fall definierats som till viss del

är representativa för samtliga nordiska länder. I populationsstudien utgår

beräkningarna från svensk resvane- och klimatstatistik, vilket medför att

resultatet inte generellt kan sägas gälla för de övriga länderna.
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3 PROBLEMDISKUSSION

Vilken kunskap och vilka datakrävs för att skatta bränslevinsten av at

använda motorvärmare? För att svara på denna fråga är det lämpligt at

utgå från bilförarnas faktiska resvanor och körbeteenden. Figur 2 nedal

illustrerar - starkt förenklat - ett exempel på resmönstret för en bil undel

ett dygn med minusgrader. Vidare visas hur motorns temperatur ocl

bränsleförbrukningen varierar under dygnet.
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med resp utan motorvärmare.

Figur 2. Ett exempel på resmönstret, motorns temperatur och bränsle-
i förbrukning för en bil under ett dygn.

Figure 2. An example of travel pattern, engine temperature and fuel
consumption of a car during a 24 hour period.
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Enligt figur 2 har vi som exempel valt följande reskedja under dygnet:

bostaden - arbetet - affären - arbetet - bostaden. Vidare har vi för-

utsatt att exemplets bilägare kan elansluta motorvärmaren vid både

bostaden och arbetet. Nästa antagande i vårt exempel är att tidpunkten

för varje delresas start är sådan att det endast är meningsfullt att använda

motorvärmaren vid färd till och från arbetet. Detta beror nämligen på

motorns avsvalningstid. Bränsleförbrukningen (B) och bränslevinsten (AB)

visas nederst i figur 2. Nivån på bränslevinsten kan egentligen sägas vara

individuell, eftersom den beror på vilken typ av bil som körts, bilförarens

körsätt, ifall bilen körts i tätort eller på landsbygd, hur mycket choken har

använts etc.

Om samtliga bilars (populationen) AB summeras under ett år fås ett mått

på den teoretiska besparingspotentialen för ettland. Detta totala mått på

bränslevinsten är emellertid inte relevant i alla lägen. Om man överväger

att på nationell nivå driva en kampanj för ökad användning av elektriska

motorvärmare i syfte att minska den totala bränsleförbrukningen och

därmed få ett bidrag till minskad oljeimport, är det nödvändigt att ta

hänsyn till att många bilägare redan använder elektriska motorvärmare.

Vidare måste man ta hänsyn till att bilföraren i vissa fall - t ex vinter-

sportresor - inte kan utnyttja sin motorvärmare eftersom det inte finns

någon möjlighet att ansluta motorvärmaren till elnätet. Tillgång till

varmgarage är ett ytterligare exempel på yttre omständigheter som måste

beaktas, när man i detta perspektiv vill skatta bränslevinsten.

Diskussionen ovan visar att man måste ta hänsyn till flera faktorer för att

kunna beräkna bränslevinsten. Vissa av dessa är av teknisk/fysikalisk natur

under det att andra hänför sig helt och hållet till den mänskliga faktorn.

När det gäller vilka faktorer som är av betydelse kan det vara lämpligt att

göra en indelning i två huvudgrupper - teknikfaktorer respektive beteende-

 

faktorer.
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Tabell 1. Exempel på faktorer av betydelse för att beräkna bränslevins-
ten vid användning av elektriska motorvärmare.

Table l. Examples of factors significant in calculating fuel savings
through using electric engine heaters.

"Teknikfaktorer"

"Beteendefaktorer"

I vissa fall kan det diskuteras om en faktor hör hemma i "teknik-"

"beteende-"gruppen.

  

Typ av bil (storlek på motorn, typ
av Choke etc.)

Utrustning/tillbehör
dubbdäck etc.)

(smörjolja,

Klimatdata (lufttemperatur, vind-
förhållanden etc.)

Motorvärmarens effekt

Motortemperatur vid start

Parkeringsförhållanden (uppställ-
ning i varmgarage, kallgarage,
carport eller "på gatan")

Parkeringstid före start (tid för
motorn att svalna)

Antal starter

Körlängd

Stadskörning/landsvägskörning

Tomgângskörning, chokeanvänd-
ning

Körsätt

Möjlighet till

motorvärmare

elanslutning av

Inkopplingstid för motorvärmare.
(tidur eller ej)

eller

Ett av skälen för att göra denna uppdelning är attvi

vill framhålla nödvändigheten av att - förutom kännedom om teknikfakto-

rerna - ha kunskap och data om beteendefaktorerna för att man skall kunna

beräkna bränslevinsten.
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4 BRÄNSLEFÖRBRUKNING/BRÄNSLEVINST

Som det framgår av tabell 1, förra sidan, måste flera faktorer beaktas när

bränslevinsten skall beräknas.

I figur 3 visas hur faktorerna inverkar på bränslevinsten. Dessutom

påpekas att det finns ett inbördes beroende mellan flera av dessa faktorer.

PARKERINGSTID
FÖRE START

INKOPPLINGS- MUJLIGHET TILL
TID AV ELANSLUTNING
MOTORVÃRMARE _

TYP AV PAR-

       

 

STADSKURNING/
LANDSVÄGSKURNING

 

  
    

 

   

   

  

  

   
  

MOTORVÄRMARENS KERINGSPLATS
EFFEKT

KLIMAT

(temperatut,

m á
INTRESSANTA

TOMGÅNGSKÖR-
NING OCH CHOKE-
ANVÄNDNING

 

  

  

  
pA

  

  

Figur 3. Faktorer som inverkar på beräkningarna av bränslevinsten.
Pilarna i figuren illustrerar det inbördes beroendet mellan
olika faktorer.

Figure 3. Factors influencing fuel saving calculations. The arrows
illustrate the interrelationship between various factors.

I fortsättningen av detta kapitel redovisas således den kunskap man har om

bränslevinstens beroende av faktorerna i figur 3.. Dessutom redovisas vilka

beräkningsförutsättningar som förutsätts gälla för våra kalkyler av bränsle-

vinsten. Diskussionen grundar sig främst på nordiska undersökningar (l, 2,

3, 4) som publicerats inom området.
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4.1 Motortemperatur vid start

 

4.1.1 Lufttemperatur ochmotorvärmarens inkopplingstid

 

En faktor som bl a påverkar bränslevinstens storlek är motorvärmarens

inkopplingstid. I figur 4 visas ett exempel på hur temperaturen i motor-

blocket beror på motorvärmarens inkopplingstid.

temp i
mpgorblocket

C )
4

40 --

30 "

20 .4.

      
A
7

1 2 3 inkopplingstid (h)

 

Figur 4. Exempel på temperaturen i motorblocket som funktion av
motorvärmarens inkopplingstid med -ZOOC som startemperatur.
Lufttemperaturen visas i den nedre kurvan. Källa (2).

Figure 4. Example of engine block temperature as a function of engine
heater connection period in -ZOOC starting temperature. Air
temperature is shown by the lower curve. Source (2).

F_i_guren visar att

o temperaturen (på kylvattnet) ökar mest under de första timmarna

0 efter ca 3-4 timmar börjar temperaturen närma sig ett jämviktsläge

Eftersom temperaturen inte höjs nämnvärt efter ca 3-4 timmar har vi i

beräkningarna förutsatt att motorvärmare används som längst i. 3 timmar

före start. För att detta skall vara praktiskt möjligt har vi också antagit

att tidur används. I figur 5 visas vad motorvärmarens inkopplingstid

betyder för bränslevinsten vid olika lufttemperaturer.
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merförbruk-

ning i
bränsle

 

 

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

lufttemp (OC)

Figur 5. Merförbrukning vid kallstart i jämförelse med driftvarm bil, vid
olika inkopplingstider av motorvärmare för Saab 99 vid körning
33.7 km. Källa (3).

Figure 5. Overconsumption in cold starting compared to a warmed-up car
(Saab 99) with engine heater in use for different periods. Driving
distance 33.7 km. Source (3).

Figuren säger att

 

o bränslevinsten ökar med ökad inkopplingstid av motorvärmaren (bräns-
levinst : skillnad i merförbrukning)

0 en ökning av ink0pplingstiden från 1 till 3 timmar ger inte en motsvar-
ande lika stor ökning av bränslevinsten

o en ökning av ink0pplingstiden från 1 till 3 timmar ger, relativt sett, mer
bränslevinst vid kallare än varmare lufttemperaturer

I den svenska undersökningen föreslås olika inkopplingstider vid olika

lufttemperaturer. Som en "grov rekommendation" anges följande tider:

Tabell 2. Exempel på rekommenderade tider för ink0ppling av elektrisk
motorvärmare. Källa (3).

Table 2. Example of recommended connection periods for an electric
engine heater. Source (3).

  

Temperaturintervall Inkopplingstid

I t < -lSOC 3 h

11 -15°C_<_t<-50C 2h

III -5°C_<_t<+lOOC lh
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Beräkningarna av bränslevinsten har i denna studie av praktiska skäl delats

upp på temperaturintervall som i tabell 2. Dock är det inte alldeles rimligt

att anta, som temperaturintervall III visar, att motorvärmare används då

det är plusgrader ute. Beräkningarna är därför utförda de_ls_ med antagan-

det att motorvärmare används de dagar under året då lufttemperaturen är

+lO°C eller kallare och dels då det är minusgrader ute.

Eftersom bränslevinsten beror på vid vilken lufttemperatur kallstarten

görs, varierar den totala bränslevinsten under ett år med klimatet. Därför

har Sverige delats in i fyra klimatzoner med så homogena temperaturför-

hållanden som möjligt, se bilaga 1. Utifrån Sveriges meteorologiska och

hydrologiska instituts, SMHIs, klimatdata har antalet dagar i varje tem-

peraturintervall bestämts, se bilaga 2. Mätvariabeln har varit dygnsmedel-

temperaturen, vilken har ansetts hanterbar med tanke på svårigheten i att

veta när under dygnet en start görs. Vidare är temperaturintervallen

ganska vida och temperaturvariationen under ett dygn sällan så stor att

starten hellre skulle placeras i ett annat intervall. Av de starter som ändå

hamnar fel är det de starter som görs på morgonen som är av störst

betydelse. Man kan anta att dessa starter placeras i ett för varmt

intervall, vilket medför en underskattning av bränslevinsten eftersom den

ökar med fallande temperatur.

4.1.2 Motorvärmarens effekt

Ute i marknaden finns det givetvis motorvärmare med varierande effekt.

De bränslemätningar som ligger till grund för våra beräkningar är utförda

med motorvärmare med effekter på 520-600 W. Vid ett högre effekttal

kan samma motortemperatur (kylvattentemperatur) uppnås vid' en kortare

inkopplingstid av motorvärmaren. I våra beräkningar av den elenergi som

åtgår då motorvärmare används har vi räknat med effekttal på 500 W.

När det blåser är den värme som tillförs motor via motorvärmaren inte lika

effektiv som när det är vindstilla. Detta beror på att vinden avkyler
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motorn. Om detta kan jämföras med en lägre lufttemperatur, ur bränsle-

synpunkt, så skulle man ha större användning av motorvärmaren vid blåst

eftersom bränslevinsten ökar med fallande temperatur. Detta resonemang

kan man ifrågasätta och kanske ännu mer hur man skall kunna ta hänsyn till

vinden på ett rimligt vis.

Eftersom det finns klara svårigheter i att översätta olika vindhastigheter

till rätt lufttemperatur med avseende på bränsleförbrukningen samt att

dessutom bestämma vid vilka förhållanden som kallstarterna görs, har det i

beräkningarna ingen hänsyn tagits till inverkan av olika vindförhållanden.

Om diskussionen ovan är riktig, leder detta till en underskattning av den

beräknade totala bränslevinsten, eftersom det ofta blåser mer eller mindre.

4.1.4 Parkeringstid före start

 

Motortemperaturen är i verkligheten högre än utetemperaturen vid många

starttillfällen. Orsaken till detta är attmotorn inte hunnit svalna mellan

två på varandra följande resor. Motorns temperatur vid start beror

nämligen både på hur långt bilen körts före den aktuella resan och

parkeringstidens längd.

I tabellen 3 nedan redovisas hur lång tid, i timmar, det tar innan motorn

kommer ner i omgivande lufttemperatur vid några olika utgångstempera-

turer på motorn.
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Tabell 3.

Lufttemperatur
Aktuell
Temperatur -20 -15 -10 -5

Utgångstemperatur Ti : 80°C

Tz'l'o 11,5 11,4 11,3 11,1
TzTo+5° 7,5 7,4 7,2 7,1
TzTo+10° 5,8 5,6 5,5 5,4

Utgångstemperatur Ti : 50°C

TzTo 10,6 10,4 10,2 10,0
TzT0+5° 6,6 6,4 6,2 6,0
TzTo+10° 4,9 4,8 4,5 4,3

Utgångstemperatur Ti : 25°C

TcTo 9,5 9,2 8,9 8,5
TzTo+5° 5,5 5,2 4,9 4,5
TzTo+100 3,8 3,5 3,1 2,7

Tabellen år framräknad ur sambandet.

T : To + (Ti-To) - e-k°t Källa (4)

där

T = aktuell temperatur efter en given tid

To : lufttemperaturen '

Ti : utgångstemperatur (när bilen parkeras)

k = 0,3-0,5 (beror på motorns storlek)

t : tiden som bilen är parkerad

0 +5

11,0 10,8

6,9 6,8

5,2 5,0

9,8 9,5

5,8 5,5

4,0 3,8

8,0 7,5

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

[0C]
[0C]
[oc]

[h]

+10

10,6

4,9

Tabellvärdena visar att det tar lång tid innan motorn svalnat - 5-10 timmar

är inte ovanliga värden. Uppenbarligen vore det en grov förenkling av

verkligheten om man antog att alla starter var s k kallstarter. I många fall

understiger parkeringstiden före start nyssnåmnda timantal. Då bilen varit

parkerad kortare tid än 5-8 timmar blir inte bränslevinsten lika stor som

om det varit fråga om en "riktig kallstart". En direkt tillämpning av

laborativa bränslestudier medför i dessa fall en överskattning av bränsle-

vinsten, eftersom dessa mätningar bygger på att provbilarna har varit

parkerade i åtminstone 8 timmar före start.
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I våra beräkningsförutsättningar behandlar vi enbart resor utgående från

antingen bostaden eller arbetet, se avsnitt 4.2. Dessa resor har, medhjälp

av 1978 års resvaneundersökning i'Sverige, RVU 78, delats i två grupper

beroende på hur länge bilen varit parkerad före starten. Den ena gruppen

innefattar resor med " kort" parkeringstid, <8timmar och den andra

gruppen innehåller resor där parkeringstiden överstiger 8 timmar. Den

senare gruppens resor behandlas som om det gällde "riktiga kallstarter" och

därmed skulle de empiriska bränslevinsterna vara direkt tillämpbara.

Beträffande den andra gruppen (kort parkeringstid) antas bränslevinsten

vara hälften så stor som vid en riktig kallstart. Detta antagande är en

rimlighetsbedömning från vår sida.

Som nämnts ovan omfattar vår studie enbart resor utgående från bostaden

eller arbetet. Denna avgränsning ger en systematisk underskattning av

bränslevinsten såsom framgår av följande exempel.

Antag att vi har en resa som startar i bostaden och pågår i två km för att

vid dagis göra ett kort uppehåll, kanske 10 minuter, för att sedan fortsätta

ytterligare fyra km fram till arbetet

Med våra beräkningsförutsättningar behandlar vi enbart den första delresan

- från bostaden till dagis. Om det nu är fråga om en resa som sker vid

minusgrader, så kommer användningen av elektrisk motorvärmare i bosta-

den i vårt exempel även vara gynnsam för bränsleförbrukningen under nästa

delresa. Detta förhållande kan vi inte ta hänsyn till i våra beräkningar.

4.1.5 :Fomgångskörning

 

Antag att en bil tomgångskörs i samma utsträckning då motorvärmare har

använts som när den inte har använts. Detta skulle medföra att tomgångs-

körning inte har någon betydelse för våra beräkningar, eftersom skillnader i

bränsleförbrukning med och utan motorvärmare i så fall är konstant. Å

andra sidan borde behovet av att tomgångsköra en bil efter att ha använt

motorvärmare minska. Hur man tomgångskör sin bil, med eller utan

motorvärmare, varierar givetvis för Lage bilförare, startoch körning. Av

praktiska skäl har vi därför inte tagit hänsyn till tomgångskörning i våra

beräkningar.
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4.2 Antal intressanta starter

 

4.2.1 Möjlighet till elanslutning

För att kunna beräkna den bränslevinst som dels individen och dels

populationen kan göra under ett är genom att använda motorvärmare måste

antalet starter skattas.

För att kunna nyttja elektrisk motorvärmare måste givetvis möjlighet till

elanslutning finnas. De mest realistiska platserna för elanslutning är

egentligen bara bostaden och arbetsplatsen, vilket innebär att endast de

starter som utgår från dessa platser är intressanta i beräkningsarbetet.

Utifrån RVU 78 kan konstateras att den mest frekventa reskedjan för

bilförare under vardagar är bostad-arbete-bostad. Under helgdagarna är

det bostad-fritid, släkt, vänner etc-bostad som är vanligast. Den bilförare

som har möjlighet till elanslutning både vid bostaden och arbetet skulle

alltså ha anledning använda motorvärmaren vid ca 40 starter per månad

eller ca 500 per år. Egentligen är det inte alla dessa starter som är

intressanta, tex är det inte rimligt att använda motorvärmare under

sommarens varma dagar. Vilka starter som är mer intressanta för

beräkningarna tas upp längre fram i detta kapitel.

För att kunna skatta alla starter som hela populationen gör under ett år har

alltså en speciell bearbetning av RVU 78 gjorts. I bearbetningen har

starterna, som tidigare nämnts, delats upp på de som utgår från bostaden

och de som utgår från arbetet. Undersökningen visar att det under 1978

totalt gjordes ca 1 miljard starter från bostaden och ca 400 miljoner från

arbetet i Sverige.

4.2.2 Typ av parkeringsplats

Ur motorvärmarsynpunkt är vissa parkeringsplatser vid bostaden respektive

arbetsplatsen mindre intressanta än andra. Det är dels gatuparkering

beroende på att det oftast inte finns någon möjlighet till att elansluta

motorvärmaren och dels varmgarage därför att man kan anta att tempera-
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turen i ett dylikt garage åtminstone är 10 plusgrader. I det senare fallet är

det enligt rekommendationerna inte någon större idé att använda motor-

värmare.

I beräkningarna har vi antagit att motorvärmare enbart används vid de

starter som utgår från "särskilt ordnad parkeringsplats"*, kallgarage eller

carport. Egentligen är det bara "särskilt ordnad parkeringsplats" som

motsvarar de bränslemätningar som utförts. Kallgarage och carport mot-

svarar till viss del en högre lufttemperatur. Detta innebär att bränsle-

vinsten kan vara en överskattning, eftersom vinsten minskar med ökad

lufttemperatur. Det har dock ansetts orimligt att försöka översätta för-

hållanden i kallgarage och carport till annan lufttemperatur, vilket medfört

att bränslevinsten i våra kalkyler har värderats lika stor oavsett om starten

utgår från särskilt ordnad parkeringsplats, kallgarage eller carport.

4.2.3 Utrustning och användning av motorvärmare

 

Om det i populationsanalysen förutsätts att alla bilförare införskaffar

motorvärmare och använder dessa vid kallstart, fås egentligen ett teore-

tiskt värde på den totala bränslevinsten. Denna vinst är i praktiken en

överskattning av den reella vinsten, eftersom ett flertal bilar idag redan är

utrustade med motorvärmare.

Å ena sidan kan man inte räkna med att alla fordon utan motorvärmare

står för den reella vinsten, eftersom parkeringsmöjligheterna och därmed

möjligheten till elanslutning varierar vid varje bostad och arbetsplats.

Å andra sidan finns det också en viss energivinst att hämta hos de bilägare

som redan har sina bilar utrustade med motorvärmare. Det är främst bland

de som inte använder motorvärmaren trots möjlighet och de som använder

sina motorvärmare "felaktigt", dvs i för långa inkopplingstider samt att

kupevärmare används samtidigt. Huruvida man kan säga att det är fel att

använda kupévärmare kan diskuteras och då speciellt när det gäller landets

norra delar, där det i vissa fall kan vara nödvändigt med kupévärmare.

* Med "särskilt ordnad parkeringsplats" menas de parkeringsplatser som
inte är på gatan, i carport, i kall- eller varmgarage.
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Genom en mindre enkätundersökning, som VTI har utfört, har utrustnings-

och användningsfrekvensen av motorvärmare bestämts för varje klimatzon.

Vidare har också frekvensen av olika parkeringsmöjligheter vid bostad

respektive arbetsplats bestämts för varje klimatzon. Undersökningen visar

också ifall kupévärmare använts parallellt och även hur många timmar som

motorvärmaren har varit inkopplad. I beräkningarna har resultatet från

enkäten utnyttjats, dock har ingen reducering av elförbrukningen beräknats

utifrån användandet av kupévärmare och för "lång inkopplingstid" av

motorvärmare. I bilaga 3 redovisas enkätundersökningen mer ingående.

4.3 Typ av bil

Förutom att lufttemperaturen och därigenom motortemperaturen påverkar

en bils bränsleförbrukning spelar givetvis också själva bilen, bilens kon-

struktion, bilens utrustning och tillbehör en viktig roll. Ett känt faktum är

ju t ex att dubbdäck medför en ökning av bränsleförbrukningen. Svårigheten

ligger egentligen inte i att klargöra varje faktors betydelse. Däremot är

det så gott som omöjligt at veta hur faktorerna varierar för varje bilförare,

start och körning. Därför har vi av praktiska skäl inte tagit hänsyn till

faktorer som motorstorlek, typ av chokesystem, typ av smörjolja, dubbdäck

etc.

4.4 Resans karaktär

4-44 Eêzlänaé

I figur 6 visas den ackumulerade merförbrukningen av bränsle vid kallstart i

jämförelse med en driftvarm bil.
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ackumulerad
merförbrukning
av bränsle

   

   

 

  

0 timme

0.5 4_ A i 4
fw.)

0.4 __
- _ J

0.3 ..

1 timme

0.3 <

4

0.1 --
4

4 i 4 a : 3 :

O 5 10 15 20 25 30 körlängd (km)

Figur 6. Ackumulerad merförbrukning av bränsle i jämförelse mellan kall
och driftvarm bil som funktion av körlängd vid -8°C. Källa (3).

Figure 6. Cumulative overconsumption of fuel in a comparison between a
cold car and a warmed-up car as a function of driving distance in
-8°C. Source (3).

Figuren säger att

 

0 skillnaden mellan merförbrukningskurvorna är den bränslevinst som kan
göras med motorvärmaren inkopplade i 1 timme

0 merförbrukningen och därmed bränslevinsten tenderar efter ca 6 km att
inte öka mer

Eftersom bränslevinsten beror på hur långt bilen körs efter start, har

starterna i bearbetningen av RVU 78 delats upp i resor med kort körlängd

och resor med lång körlängd. Gränsen mellan kort och lång körlängd har

satts till 7 km, vilket är en "medelgräns" för tillgängliga bränslemätningar.
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I figur 7 redovisas den bränslevinst 'som kan göras vid kort och lång

körlängd med olika långa inkopplingstider vid olika lufttemperaturer. I

tabellen jämförs svenska, norska och finska mätningar.
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Figur 7. Bränslevinst vid olika lufttemperaturer och olika inkopplings-
tider av motorvärmareberoende av körlängd. Källa (l,2,3,4).

Figure 7. Fuel saving in different temperatures and engine heater
connection periods independent of driving distance. Source (l,
2, 3, 4).

Kommentarer till figur 7

 

o I samtliga mätningar har medelstora bilar använts
Sverige: Saab 99 av årsmodell 1973,
Norge: VW Passat av årsmodell 1974,
Finland: VW Passat av årsmodell 1973
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0 Den svenska bränslemätningen kan i det närmaste jämföras med lands-
vägskörning medan den norska och framför allt den finska mer liknar
stadskörning. Detta förhållande förklarar till viss del skillnaden i
bränslevinsten (vid högre hastigheter värms motorn snabbare upp vilket
medför att skillnaden i bränsleförbrukning blir mindre)

0 En annan orsak till skillnader i bränslevinsten är att den finska och
norska provbilen har kylvattenstyrd choke, vilken medför en speciellt
hög bränsleförbrukning då inte motorvärmare har använts (den svenska
provbilen har manuell Choke)

o Ännu en orsak till skillnader i bränslevinsten är olika effekttal på
motorvärmarna, i den svenska har en motorvärmare på ca 520W
använts, i den norska 550 W och i den finska 600 W (vid ett högre
effekttal kan samma bränslevinst uppnås vid kortare ink0pplingstid)

Vid beräkningen av bränslevinstens storlek har vi utgått från värdena i

figur 7 på sidan 18.

4.4.2 Stadskörning/landsvägskörning

 

Hur bilen framförs, i stadstrafik eller på landsväg, har också betydelse för

bränslevinstens storlek. På en landsväg körs en bil oftast i högre hastighet

och med större motoreffekt än i stadstrafik, vilket gör att motorn snabbare

värms upp som i sin tur gör att skillnaden i bränsleförbrukning, med och

utan motorvärmare, på landsväg är mindre än i stadstrafik.

I likhet med tidigare resonemang är det praktiskt omöjligt att veta vilka

bilar som framförs på landsväg eller i stadstrafik och i så fall under vilka

temperaturer, körsträckor etc. Detta har vi således inte tagit hänsyn till i

våra beräkningar. Däremot har vi antagit att de svenska bränslemätning-

arna, se figur 7 sidan 18, mer motsvarar landsvägskörning och att de finska

mer liknar stadskörning. Utifrån detta har vi vidare valt att redovisa

beräkningarna uppdelade på respektive studie.

4.4.3 Körsätt

Till sist skall också nämnas att bilförarens individuella körsätt har betydel-

se för bränsleförbrukningen. Det är väl känt att t ex häftiga acceleration-
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er och täta inbromsningar medför en ökad bränsleförbrukning. I våra

beräkningar är det givetvis omöjligt att skilja ut hur varje bilförare kör sitt

fordon.
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5 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

I individstudien har några fall definierats som till viss del är representativa

för samtliga nordiska länder, klimatmässigt sett. I populationsstudien

utgår beräkningarna från svensk resvane- och klimatstatistik, vilket medför

att resultatet inte generellt kan sägas gälla för de övriga länderna.

Nedan visas vilka antaganden och förutsättningar som har gjorts i beräk-

ningarna.

Lufttemperatur och motortemperatur vid start

 

0 för att ta hänsyn till variationer i klimatet har Sverige indelats i fyra
regioner (se bilaga 1)

o två variationer i beräkningarna på när motorvärmaren kan komma till
användning har gjorts, dels de dagar under året då det är +lO°C eller
kallare och dels då det är _4_- OOC eller kallare.

o i beräkningarna har varierad inkopplingstid (beroende på lufttempera-
turen) jämförts med fasta inkopplingstider, d v 5 att alltid ha motor-
värmaren inkopplad i l, 2 eller 3 timmar (detta förutsätter att tidur
används)

 

o bränslevinsten har skattats med hjälp av datafrån i första hand finska
och svenska studier - se figur 7 på sid 18.

o bränslevinsten har bearbetats så attden delats upp på temperaturinter-
vall (se tabell 2 sid 9, beräkningarna blir mer lätthanterliga vid beräk-
ning över intervall)

o utifrån SMHIs klimatdata har antalet dagar inom intressanta tempera-
turintervall bestäms för varje klimatzon (se bilaga 2)

0 genom en kvotfördelning

antalet starter * antalet dagar i respektive temperaturintervall
totala antalet dagar

fås antalet starter inom varje temperaturintervall (därmed bortsorteras
starter som görs vid varmare temperaturer)

o det tas ingen hänsyn till olika vindförhållanden

0 från starterna har "riktiga" kallstarter utsorterats, det innebär att
parkeringstiden före start är tillräckligt lång så att kylvatten- och
motoroljetemperaturen ungefär är lika med lufttemperaturen, gränsen
har satts till 8 timmar, (de mätningar som finns bygger på riktiga
kallstarter)
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o det återstår således starter som inte kan kallas kallstarter men som
ändå är intressanta, för dessa har bränslevinsten uppskattats till hälften
i jämförelse med de riktiga kallstarterna (detta är en gissning för att
över huvudtaget ha ett mått på bränslevinsten, några empiriska belägg
finns inte)

0 det tas ingen hänsyn till tomgångskörning och chokeanvändning

Antal intressanta starter

o endast starter/resor som utgår från bostad och arbete avses (enda
plasterna där det är rimligt att anta att bilföraren kan och vill elansluta
motorvärmaren)

0 för attbestämma antalet starter som populationen gör under ett år har
1978 års resvaneundersökning, RVU 78, bearbetats (starterna är upp-
delade på de som dels utgår från bostaden och dels de som utgår från
arbetet, alla dessa starter ingår dock inte i beräkningarna av skäl som
framgår nedan)

0 det har antagits att alla bilar står för lika andelar av de starter som
görs, oberoende av motorvärmare, parkeringsplats etc

0 det har också antagits att varje bil används ungefär lika mycket året
om

0 för att komma den reella bränslevinsten närmare har antalet starter
reducerats med utrustningsfrekvensen av motorvärmare, frekvensen av
olika parkeringsmöjligheter etc (frekvenserna har inhämtats från en
enkätundersökning som VTI har genomfört, se bilaga 3)

0 de starter som utgår från särskilt ordnad parkeringsplats, kallgarage
och carport har likställts ur bränslevinstsynpunkt (bränslemätningarna
kan i de närmaste jämföras med "särskilt ordnad parkeringsplats")

o det har antagits att särskilt ordnad parkeringsplats, kallgarage och
carport har elanslutning för motorvärmare

0 de starter som utgår från varmgarage och gatuparkering har inte
ansetts intressanta (ingen större idé att använda motorvärmare i
varmgarage och ingen möjlighet till elanslutning vid gatuparkering)

o varje start/resahar inte undersökts med avseende på förarens körsätt,
stadskörning/landsvägskörning, typ av bil, utrustning/tillbehör (det finns
ingen praktisk möjlighet att ta hänsyn till dessa faktorer)

Typ av bil

0 endast personbilar som används för privat bruk är medräknade (upp-
dragsformuleringen)

o endast bensindrivna bilar avses (undersökningar (6), visar att användan-
det av motorvärmare inte medför någon större bränslebesparing för
dieselbilar)
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medelstora bilar som Saab 99 och VW Passat får representera bilparken
(de bränslemätningar som är utförda är med dylika provbilar)

Resans karaktär_

 

starter/resor har indelats på korta (: 7 km) och långa (> 7 km) (mindre
bränslevinst vid korta än långa resor)

i fråga om de empiriska studierna av bränslevinstens storlek avses de
svenska mätresultaten representera "landsvägskörning" under det att
finska mätdata motsvarar "körning i tätort" (se figur 7 på sid 18).

Antaganden för den ekonomiska kalkylen

 

bensinpriset har satts till 4kr/l varav 1,80 kr i skatt (ungefärligt
gällande pris juni 1984)

elpriset har satts till 30 öre/kWh varav 5 öre i skatt (elpriset varierar
över landet och även under dygnet, av praktiska skäl har ett medelvärde
uppskattats utifrån olika priskategorier gällande i januari 1984)

vissa bilförare/bilägare betalar en fast kostnad för p-plats och eluttag
oberoende hur mycket (eller litet) el som har använts, i beräkningarna
har ingen hänsyn tagits till detta utan elkostnaderna är beräknade på
antal kilowatttimmar och med nyssnämnda elpris.

motorvärmareeffekt på ca 500 W ("medeleffekt" för de olika mätning-
arna)

priset för en elektrisk motorvärmare med tidur och installation har
satts till ca 1000 kr '

livslängden på motorvärmare och tidur har satts till-ca 15 år, vilket
medför en årskostnad på ca 70 kr varav ca 20 kr är moms (i denna
kostnad ingår ränta för investerat kapital)

den indirekta skattefaktorn har satts till 20 0/0 (ett "medelvärde" av

olika skattesatser som råder inom olika sektorer i samhället)

kostnaden för elanslutningskontakt har inte medräknats

hänsyn till värdet av motorvärmarens effekter med avseende på avga-
ser, trafiksäkerhet, hälsa och komfort har inte direkt värderats i

monetära termer, istället har det ekonomiska värdet på bränslevinsten
jämförts med motorvärmarens anskaffnings- och användningskostnad
för att sedan utifrån denna skillnad visa hur mycket andra positiva
effekter måste värderas till för att samhällekonomisk lönsamhet skall
finnas.
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6 SKATTNING AV BRÄNSLEVINST OCH ÖVRIGA EFFEKTER

6.1 Resultat från individanalysen

 

I den privatekonomiska analysen har värdet på det inbesparade bränslet

ställts mot motorvärmarens anskaffnings- och användningskostnad. De

priser som har använts är enligt angivna priser, inklusive skatt, i kapitel 5.

För att kunna bedöma situationen för den enskilda bilföraren/bilägaren

måste, som framgått av det tidigare, ett stort antal parametervärden

specificeras. Antalet möjliga kombinationer av aktuella parametrar och

parametervärden är mycket stort. Beräkningarna som är utförda grundar

sig på finska och svenska bränslemätningar (l, 3). Eftersom skillnader finns

i förutsättningar för dessa studier, t ex olika chokesystem i provbilarna,

har vi valt att redovisa beräkningarna uppdelade på respektive studie. Den

svenska studien kan i det närmaste jämföras med landsvägskörning medan

den finska mer liknar stadskörning.

I bilaga 4 sidan 2 visas möjlig bränslevinst under ett är beroende på var

man bor, körlängd, inkopplingstid och när motorvärmaren används, då det

är +lO°C eller kallare eller då det är minusgrader.

I tabell 4 visas möjlig bränslevinst vid lång körlängd (: 7 km) och med

motorvärmaren inkopplad i en 1 timme före start. Siffror skrivna med fet

stil anger att det i dessa fall är privatekOnomiskt lönsamt att skaffa

motorvärmare.
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Bränslevinst, (liter), för en bilförare som varje morgon före
start från bostaden använder motorvärmaren i ltimme de

dagar då det är +10°C och kallare (öVre halvan) respektive då
det är :OOC eller kallare (undre halvan) och som har minst
7 km till jobbet. I parentesen anges motsvarande elförbrukning
(kWh) för motorvärmaren.

 

Fuel saving, (litres) for a driver using an engine heater for one
hour before starting from home on days when the temperature
is +lO°C or below (upper half) or +0°C or colder (lower half)
and driving at least 7 km to work. Corresponding electricity
consumption in kWh for the engine heater is indicated in
brackets.

 

Södra*
Sverige

Norra mellan-*Södra mellan-*

sverige sverige
Norra*

Sverige

+ 1 OOC eller kallare

 

finska mätn.

svenska mätn

sal 722

UBOkWh)

254

76!L

Ul4kWh)

231

995

U42kWh)

292 22,6

:OOC eller kallare

 

finska mätn

svenska mätn

-X-

19!

(28kWh)

6,5

611

(85kWh)

l&l

441'

(63kWh)

13Å*

272

(40kWh)

81?

Se bilaga 1

Tabellen säger att

 

med den finska studien (dstadskörning) som underlag och om motorvär-
maren används i ca 1 timme varje gång då det är minusgrader, kan en
bilförare i norra Sverige spara ca 60 l bensin per år, vilket motsvarar ca
85 kWh elförbrukning per år för motorvärmaren. Motsvarande siffror
för en bilförare i södra Sverige är ungefär 20 1 och 30 kWh.

med den svenska studien (GJ/landsvägskörning) som grund för beräkning-
arna blir motsvarande siffror 20 1 och 85 kWh respektive 5 1 och 30 kWh

om motorvärmaren används upp till +10°C ökar vinsten för bilföraren i
norra Sverige med ca 60 °/o och med ca 300 % för bilföraren i södra
Sverige. Ökningen av elförbrukning är av samma storleksordning.

Eftersom nivån på bränslevinsten i det enskilda fallet beror på en kombina-

tion av många "teknik- och beteendefaktorer" där värdet på respektive

faktor är mycket individuellt betingat, är det svårt att göra några

generella påståenden angående nyttan av motorvärmare. Nedan görs dock

ett försök i att ge några allmänna kommentarer.
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Hur skall motorvärmaren användas?

 

Det är mer privatekonomiskt att använda motorvärmaren ända upp till
+lO°C än bara då det är minusgrader.

Längre inkopplingstider av motorvärmaren är 3-4 timmar är i_n_t_e att
rekommendera. Detta beror på att kylvatten- och motoroljetempera-
turen närmar sig ett jämviktsläge vid ca 4 timmar. För att det skall
vara praktiskt möjligt att begränsa inkopplingstiden, är tidur ett
nödvändigt tillbehör.

I de flesta fall minskar nyttan av motorvärmare då inkopplingstiden är
längre än 1 timme. I vissa fall kan till och med den ökade inkopplings-
tiden medföra att kostnaderna för elenergin är större än värdet på
bränslevinsten. Detta beror på att ökad inkopplingstid inte ger en
motsvarande lika stor ökning av bränslevinsten.

Privatekonomiskt sett är det ingen större skillnad på att variera
inkopplingstiden efter lufttemperaturen* eller att alltid ha motorvär-
maren inkopplad i 1 timme. Däremot är 1 timme att föredra, eftersom
tiduret inte då behövs ändras.

När är det privatekonomiskt lönsamt att skaffa elektrisk motorvärmare om

 

den används i 1 timme före start de dagar då det är +lO°C eller kallare?

Antal dagar/år

Om motorvärmaren används i genomsnitt 1 gånger om dagen är det
enligt den finska studie alltid lönsamt att skaffa motorvärmare oavsett
var man bor i landet. Enligt den svenska studien är det lönsamt endast
om man bor i norra Sverige.

I tabellen nedan visas hur många gånger (kallstarter) motorvärmaren
måste användas, jämt fördelat över säsongen, för att det skall vara
lönsamt att skaffa motorvärmare.

Tabell 5.

Norra Södra Södra
Norra Sverige . . .

mellansverige mellansverige Sverige

 

_<_ +lOOC
285 259 228 216

Antal starter

 

baserat på mätn. 60 65 65 65
fr finsk. stud.

baserat på mätn.
fr svensk. stud. 350 380 400 400

* t < -15 3 tim

-15 5 t < -5 2 tim
-5 5t<:0(+10)it1m
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När är det privatekonomiskt lönsamt att skaffa elektrisk motorvärmare om
den används 1 timme före start de dagar då det är minusgrader ute?

o I tabellen nedan visas hur många gånger motorvärmaren måste användas
för att det skall vara lönsamt att skaffa motorvärmare.

 

Tabell 6.

Norra Sverige Norra _ Södra _ Södra
mellansverige mellansverige Sverige

Antal daÅar/år
: :Doc l 7 0 126 80 5 5

Antal starter

baserat på mätn. 60 60 60 60
fr finsk. stud.

 

baserat på mätn.
fr svensk. stud. 320 340 370 370

I bilaga 4 visas ett exempel på hur man för egen del kan beräkna i fall det

är lönsamt att skaffa motorvärmare.

6.2 Resultat från populationsanalysen

I den privatekonomiska analysen har värdet på det inbesparade bränslet

ställts mot motorvärmarnas anskaffnings- och användningskostnad. I den

samhällsekonomiska analysen skall också övriga effekter, se avsnitt 6.3,

som t ex minskade avgaser medräknas. Då detta är mycket svårt har vi

valt att först jämföra det ekonomiska värdet på bränslevinsten med

anskaffnings- och användningskostnaden av motorvärmare och sedan uti-

från denna skillnad visa hur mycket andra postiva effekter måste värderas

till för att samhällsekonomisk lönsamhet skall finnas. De priser som har

använts är enligt angivna priser i kapitel 5. I samhällsekonomiska kalkyler

skall kostnader och kostnadsinbesparingar värderas till produktionskostna-

den multiplicerat med den indirekta skattefaktor som förekommer i den

sektor från vilken resurserna tas. Detta speglar då resursernas alternativ-

kostnad till marknadspris. Denna indirekta skattefaktorer har vi i våra

beräkningar satt till 20 %, vilket kan sägas vara ett medelvärde av olika

Skattesatser som råder inom olika sektorer i samhället.
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I likhet med individanalysen finns det en mängd parametrar som kan

kombineras på olika vis, vilket medför att det är svårt att göra några

generella påståenden. Angivna värden skall därför betraktas mer som ett

mått på storleksordningen av möjlig bränslevinst etc.

I figur 8 visas ett exempel på hur mycket bensin som kan sparas under ett

år i Sverige om vi antar att alla bilförare använder motorvärmare i en

timme före start från bostaden då det är minusgrader ute. I figur 8 visas

också hur stor del av denna bränslevinst som egentligen kan tänkas vara

möjlig att uppnå idag med tanke på att många bilar redan är utrustade med

motorvärmare och att flera bilförare, även om de skaffar motorvärmare,

inte har någon möjlighet att använda dem. Beräkningarna som är utförda

grundar sig på finska och svenska bränslemätningar (l, 3). Den svenska

studien kan i det närmaste jämföras med landsvägskörning medan den

finska mer liknar stadskörning.
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Figur 8. Mängd bensin (m3) som kan sparas under ett år i Sverige om
alla använder motorvärmare i 1 timme före start från bosta-
den då det är minusgrader ute. Den vänstra stapeln avser
finska mätningar och den högra svenska. Ovan staplarna anges
den elförbrukning (MWh) som motorvärmarna kräver för att
den teoretiska respektive den verkliga bränslevinsten skall
uppnås.

Figure 8. Quantity of gasoline (m3) which can be saved in one year in

 

Sweden if every driver uses an engine heater for one hour
before starting from home when the temperature is below
zero. The left-hand column indicates Finnish measurements
and the right-hand column Swedish measurements. The elec-
tricity consumption (MWh) of the engine heaters in achieving
the theoretical and actual fuel saving is indicated aboVe the
columns.

 

Figuren visar att

 

med de finska mätningarna (9 stadskörning) som underlag för beräkning-
arna blir den totala teoretiska bränslevinsten ca 70 000 m3 bensin per
år. Motsvarande siffra utifrån de svenska mätningarna (al/landsvägskör-
ning) är ca 20 000 m3. Motorvärmarnas elförbrukning motsvarar ca
130 000 MWh el per år.

om hänsyn tas till att många bilar redan är utrustade med motorvär-
mare samt att flera bilförare inte har någon möjlighet till elanslutning
reduceras ovan nämnda bränslevinster till ca 35 000 m3 respektive
ca 10 000 m3. Motorvärmarnas elförbrukning blir ca 65 000 MWh.

eftersom fler bilar är utrustade med motorvärmare i de norra delarna
av Sverige än i de södra och att det största trafikarbetet utförs i de
södra delarna finns så gott som hela den potentiella bränslevinsten att
hämta i södra Sverige.
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o procentuellt sett återstår det att hämta in ca 15 % av den totala/teore-
tiska bränslevinsten i norra Sverige och norra mellansverige. Ca 60 % i
södra mellansverige och ca 70 % i södra Sverige.

0 skillanderna i hur mycket av bränslevinsten som kan uppnås i verklig-
heten beror givetvis i första hand på utrustningsfrekvensen av motor-
värmare, i norra Sverige är ca 90 % av bilarna utrustade med motorvär-
mare och ca 11 % i södra.

I tabell 7 visas hur mycket andra positiva effekter av att använda

motorvärmare måste värderas till för att det skall vara samhällsekono-

miskt lönsamt att förse de ca 2 miljoner bilar som idag inte har motor-

värmare med sådana, utrustas med elektriska motorvärmare. Detta mot-

svarar en investering av ca 120 miljoner kr. Som underlag för beräkning-

arna har använts dels finska och dels svenska mätningar.

Tabell 7. Högra kolumnen visar hur mycket andra positiva effekter
måste värderas till för att det skall vara samhällsekonomiskt
lönsamt att utrusta resterande fordon med motorvärmare,
under några olika användningsförhållanden.

Table 7. The right-hand column shows how highly other positive effects
must be valued for it to be socio-economically optimal to
equip remaining vehicles with engine heaters in different types
of vehicle usage.

   

Temperatur Platser Mät- Inkopplings- Bensin- Elför- Värdet av
då motor- där motor- ningar tid av vinst brukning andra
värmaren värmaren till motor- m3 MWh positiva
används används under- värmare effekter

lag 11 milj kr

+10°C bostad finska 1 100 000 202 000 (+85)*
eller kal- " " 2 102 000 403 000 030)*
lare
" " svenska 1 28 000 203 000 110
" " " 2 30 000 403 000 165
" " " 3 21 000 605 000 220

" b°$t3d° finska 1 138 000 288 000 (+160)*
arbete

" " " 2 1111 000 577 000 (+80)*

" " svenska 1 39 000 288 000 105
" " " 2 42 000 577 000 185
" " " 3 #3 000 865 000 270

+0°C bostad finska 1 3# 000 66 000 50
Eller ka1-" " " 2 36 000 131 000 65
lare
" " svenska 1 9 000 66 000 115
" " " 2 10 000 131 000 135
" " " 3 11 000 197 000 150

" Stad ° Ska 1 46 000 94 000 30
arbete

" " " 2 50 000 188 000 45

" " svenska 1 13 000 94 000 115
" " " 2 14 000 188 000 140
" " " 3 15 000 282 000 170

 

* Siffrorna inom parentes visar på en vinst redan innan hänsyn har tagits till

värdet av övriga positiva effekter.
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Hur skall motorvärmarna användas?

0 Att ha motorvärmarna inkopplade i 1 timme före start är mest
fördelaktigt. För att inkopplingstiden inte skall överskridas är tidur ett
lämpligt komplement.

o Ökas inkopplingstiden till 2-3 timmar sparas givetvis en större mängd
bränsle. Däremot är det oftast inte lönsamt eftersom energikostnad-
erna överstiger värdet på bränslevinsten.

När är det samhällsekonomiskt lönsamt att utrusta de bilar som idag inte
har motorvärmare med sådana?

 

0 Om förutsättningen är attmotorvärmarna används i 1 timme före start
från bostaden då det är minusgrader ute så måste - utöver bränslevins-
ten- andra positiva effekter uppgå till minst 50 miljoner kr. Detta är
med den finska studien som grund i beräkningarna. Motsvarande siffra
utifrån de svenska mätningarna blir 115 miljoner.

0 Om motorvärmarna används upp till +lO°C blir det enligt den finska
studien en vinst på ca 85 miljoner kronor, redan innan de positiva
effekterna har värderats. Med de svenska mätningarna som grund
måste däremot de positiva följderna värderas till 110 miljoner för att
det skall vara lönsamt att förse de personbilar som idag inte har
motorvärmare med sådana.

Vad som samhällsekonomiskt sett är riktigt att inbegripa i begreppet

"andra positiva effekter" kan diskuteras. Några menar att strikt samhälls-

ekonomiskt, skall endast minskade avgaser, s k negativa externa effekter

medräknas. Andra menar att hänsyn också skall tas till snabbare imfria

rutor (ökad trafiksäkerhet), snabbare varmt i kupén (minskade sjukhuskost-

nader) etc. Alla dessa effekter är mycket svåra att värdera och speciellt

svårt blir det att hitta samband mellan t ex imfria rutor och trafiksäker-

het.

Tidigare har vi visat på att bränsle kan sparas om elektrisk motorvärmare

används. I avsnitt 6.3 redovisas övriga effekter som användning av

motorvärmare medför.

6.3 Övriga effekter

 

En nog så viktig effekt av motorvärmare är att bilen startar lättare samt

att kupen får en snabbare uppvärmning, vilket måste vara positivt för

resenärernas hälsa och komfort.
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I detta avsnitt redovisas resultat från mätningar av motorvärmarens

betydelse för:

0 avgasutsläpp

0 motorslitage

o startmotorns strömförbrukning.

I tabell 8 visas ett exempel på hur avgasutsläppen beror på motorns

(kylvattnets) temperatur.

Tabell 8. Ett exempel på hur avgasutsläpp kan variera med tempera-
turen i kylvattnet vid start. Källa (2).

Table 8. Example of how emissions may vary with coolant tempera-
ture when starting. Source (2).

  

Kylvattentemp. Utsläpp, gram/prov

vid start

o C CO HC NOX

43 71 6,3 5,1

38 56 7,2 5,3

15 189 7,8 5,4

-2 356 > 20 6,4

-6 371 > 21 6,4

-7 358 > 21 6,4

-16 473 > 25 6,7

 

Tabellen säger att

 

o utsläppen beror i hög grad på kylvattnets temperatur

0 om kylvattentemperaturen höjs före start, tex genom att använda
motorvärmare, så minskar avgasutsläppen

I tabell 9 visas hur mycket avgasutsläppen kan minskas vid olika lufttempe-

raturer då motorvärmare används. Angivna vården är medelvärden från

fem körda provsträckor på vardera 4 km. I tabellen visas också spridningen

för varje värde.
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Tabell 9. Avgasutsläpp vid olika temperaturer med och utan användning
av motorvärmare. ECE-körprogram. Källa (4).

Table 9. Emissions at different temperatures with and without using an
engine heater. ECE driving cycle. Source (4).

 

Utan motorvärmare

 

Temperatur -lOOC -150C -200C

co g/test 142 i 4 144 i 6 173 i 17

HC g/test 6,4_+_0,3 7,34_ 1,3 11,4: 1,7

1\1oX g/test 4,6 i 0,1 5,2 4_ 0,1 5,3 :0,2

  

Med motorvärmare

 

Temperatur - 10°C -150C -200C

Co g/test 52 i 3 51 i 3 66 i l

HC g/test 3,3 i 0,6 4,0 i 0,5 4,2 i 0,3

NOx g/test 4,4 i 0,2 4,6 i 0,1 4,7 _+_ 0,1

 

Tabellen säger att

 

o den procentuella reduktionen av koloxid är störst, men även utsläppet
av kolväten minskar mycket då motorvärmare används

0 utsläppet av kväveoxider verkar däremot påverkas lite av att motorvär-
mare används

Att mäta förekomst av metallpartiklar i motoroljan är ett sätt att ange

graden av motorslitage. I tabell 10 visas resultat från mätningar av

mängden metallpartiklar i motoroljan, med och utan motorvärmare i en bil.

Mätvärdena i tabellen är hämtade från två mätserier, med resp utan

motorvärmare, där varje mätserie innefattat 15 starter plus körning 4 km i

högst 50 km/h. Yttertemperaturen låg inom intervallet -200C till -lOOC-
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Tabell lO. Exempel på mängd metallpartiklar vid start och körning under
kyla. ECE-körprogram. Källa (2).

Table lO. Example of the quantity of metal particles when starting and
driving in cold conditions. ECE driving cycle. Source (2).

   

Partikelslag

Fe Co Cr

pg/l olja ng/l olja ug/l olja

Utan motorvärmare 943-922 O,66-O,69 19-18

Med motorvärmare 339-279 O,l9-O,l3 14-10

 

Tabellen säger _att_

o mängden metallpartiklar i motoroljan är betydligt mindre då motor-
värmare har använts, vilket alltså betyder att motorslitaget har varit
mindre.

I tabell ll visas hur startmotorns strömförbrukning varierar med kylvatt-

nets temperatur.

Tabell ll. Strömstyrkan till startmotorn, med och utan motorvärmare vid
-8OC utetemperatur. Källa (2).

Table ll. Starter motor current, with and witout engine heater at -8OC
outdoor temperature. Source (2).

  

Strömstyrka

Utan motorvärmare

Kylvattentemp. - 8°C 133 A

Med motorvärmare

 

Kylvattentemp. + 40°C 88 A

Tabellen säger att

o belastningen på batteriet vid start blir mindre om kylvattnets tempera-
tur höjs.
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7 ÖVERVÃGANDEN OCHSLUTSATSER

Syftet med denna undersökning är att klarlägga nyttan av att elektrisk

motorvärmare används vid start av kall motor. I princip har vi tillämpat en

cost/benefit-analys, där vi i första hand har studerat hur bränsleförbruk-

ningen påverkas vid användning av elektrisk motorvärmare. En viktig

utgångspunkt för våra beräkningar har varit, att beräkningen av bränsle-

vinsten skall återspegla "verkliga livet"-d vs de förhållanden och de

förutsättningar som kan tänkas gälla för olika bilförare under ett år. Detta

innebär att vi i ett inledningsskede har analyserat och strukturerat vilka

faktorer som i detta sammanhang är av betydelse för bränslevinstens

storlek. Denna analys har lett fram till att det faktaunderlag, som krävs

för att skatta bränslevinsten, är omfattande och innehåller faktorer av

olika art. Vi har funnit det lämpligt att göra en indelning av dessa faktorer

i två huvudgrupper - teknikfaktorer respektive beteendefaktorer. För. att

beräkna bränslevinsten är det således i och för sig nödvändigt att veta hur

lufttemperaturen inverkar på bränsleförbrukningen-kunskap om teknik-

faktorerna- men det är minst lika viktigt att veta bilförarnas beteende

vad gäller res- och parkeringsvanor, hur motorvärmaren används

0 s v - d v 5 beteende- och attitydfaktorerna.

Enligt en litteraturstudie finns det få undersökningar om nyttan av att

använda motorvärmare. De rapporter som publicerats i denna fråga

redovisar resultat från experimentella studier, där man har fått fram

värdet på bränsleförbrukningen med och utan motorvärmare under vissa

specifika förutsättningar. Problemet är att översätta och generalisera

resultaten från laborativa studier till den verklighet som gäller under ett år

för en bilförare eller ett kollektiv av förare samt hur hänsyn skall tas till

variabiliteten beträffande resvanor, klimatförhållanden, innehav och bruk

av motorvärmare, möjlighet att ansluta motorvärmare till elnätet m m.

I och med att aktuella parametrar och parametervärden kan kombineras på

en mängd olika sätt så är redovisade bränslevinster och kostnader mycket

osäkra. Ett ställningstagande är i mångt och mycket en värderingsfråga,

där man måste avgöra vad som kan anses vara rimliga ingångsvärden på

aktuella parametrar. Genomgången i kapitel 5 visar att det är ett stort

antal delantaganden som måste göras för att kunna skatta bränslevinsten.
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Det är helt uteslutet att i statistisk mening ange osäkerheten i beräknade

värden. Enligt vår bedömning är kunskapsbristerna störst vad gäller

kunskap om "beteende-.och attitydfaktorerna". Det vore av värde att

närmare studera hur bränsleförbrukning/brånslevinst beror av flera delresor

efter varandra och kortare uppehåll mellan dessa istället för - som i vår

studie - enbart studera en delresa, den s k "aktuella resan".

I ett samlat perspektiv är det dock vår bedömning att fördelarna med

elektrisk motorvärmare överväger jämfört med kostnaderna. Förutom

bränslevinsten, som kan uppgå till 1-4 0/0 av den årliga bränsleförbrukning-

en, är det nog så betydelsefullt att motorvärmaren säkerställer/underlättar

start av motorn vid låga temperaturer för de ca 2 miljoner personbilar som

idag inte har motorvärmare. Detta förhållande kan ses som något av ett

komfortvärde för bilföraren. Vidare medför användning av elektrisk

motorvärmare mindre motorslitage, mindre belastning på batteriet och

minskade avgasutsläpp.

Vid användning av elektrisk motorvärmare är det viktigt att inkopplings-

tiden inte överskrider rekommenderade värden. Tidur är ett lämpligt

komplement till motorvärmare.
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ANTAL DAGAR INOM OLIKA TEMPERATURINTERVALL FÖR VARJE

KLIMATZON.

   

Temperatur Norra Norra mellan- Södra mellan- Södra
intervall Sverige sverige sverige Sverige

t < -lSOC 37 16 2 _

-lSOC _<_ t < -SOC 75 52 28 14

-5°C_<_ 1: < +10°C 173 (58)* 191 (58)* 198 (50)* 202 (41)*

Summa 285 259 228 216

 

* Siffrorna i parentes avser antalet dagar i intervallet:
-5OC : t < _+_ OOC
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ENKÄTUNDERSÖKNING OM ELEKTRISKA MOTORVÄRMARE

Undersökningens syfte

 

Syftet med undersökningen är att få en bild av innehav och bruk av

elektriska motorvärmare samt möjligheten till att elansluta motorvärmare,

d v 5 typ av parkeringsplats. Sådana fakta är nödvändig för att göra enså

reell medömning som möjligt av det samhällsekonomiska värdet av att alla

bilar utrustas med motorvärmare.

Undersökningsp0pulation och urval

 

Undersökningen utfördes sommaren 1984 vid bilprovningsstationerna i

Helsingborg, Linköping och Luleå. Detta subjektiva val av stationer har

gjorts med hänsyn till att aktuella undersökningsvariabler kan ha en

variabilitet betingat av regiontillhörighet.

UndersökningspOpulationen utgörs av personbilar som används för privat

bruk och som har besiktigats vid de ovannämnda bilprovningsstationerna

där bilens ägare eller annan medföljande person har besvarat enkäten.

Storleken på urvalet har bestämts utifrån att man med ca 90-95%

sannolikhet skall upptäcka skillnader på utrustnings- och användnings-

frekvensen av motorvärmare mellan de tre regionerna. Sem underlag vid

beräkning av urvalets storlek har en enkätundersökning som konsument-

verket lät genomföra under 1983 legat, där privata bilägare bl a fick svara

på frågan om bilen var utrustad med motorvärmare. Utifrån detta

bestämdes urvalets storlek till 250-300 bilar för varje bilprovningsstation.

Enkätens utformning

 

De första frågorna handlar om var bilen parkeras vid bostad respektive

arbetsplats, vilka samtliga tillfrågade fick besvara. Resterande frågor

handlar om innehav och bruk av motorvärmare, vilka naturligtvis endast de

som hade bilarna utrustade med motorvärmare fick besvara. Vidare
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besvarade endast de personer som använde bilen till jobb frågor

rörande förhållande på arbetsplatsen. Enkäten visas sist i denna bilaga.

Enkätens genomförande

 

Som mätmetod användes personliga intervjuer. Vid varje station fanns två

intervjuare. Intervjuerna pågick i tre dagar på varje station och genom-

fördes i Helsingborg under vecka 21, i Linköping vecka 23 och i Luleå vecka

19. I tabell 1 redovisas antalet deltagande bilar/personer i undersökningen.

Efter dataregistrering, logisk konsistenskontroll utfördes den statistiska

analysen med hjälp av det statistiska biblioteksprogrammet GARPSTAT.

Tabell 1. Antal deltagande bilar/personer i undersökningen uppdelat på
region.

Table l. Number of participating cars/persons in the study according
to region.

Helsingborg Linköping Luleå

Antal deltagande personer
där bilen används för 249 293 277
privat bruk

Resultat

Materialet redovisas nedan i tabeller. Eventuella kommentarer kommer

direkt efter tabellen.
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Tabell 2. Innehav och bruk av elektrisk motorvärmare. Jämförelser

mellan VTIs enkät (1984) och konsumentverkets (1983).

Table 2. Possession and usage of electric engine heaters. Comparison
between VTI questionnaire (1984) and Consumer Institute
survey (1983).

 

Helsingborg Linköping Luleå

Andel bilar utrustade med 11 % 26 % 90 %

elektrisk motorvärmare (28 st) (76 st) (250 st)

 

Andel bilar där motorvärmaren

någon gång har använts under 57 % 58 % 88 %
vinter 83/84

 

Andel bilar där kupévärmare

  

används parallellt med motor- 38 % 67 °/o 88 %
värmaren

Andel bilar utrustade med Malmöhus Östergötland Norrbotten
motorvärmare enligt konsument-
verkets undersökning (1983), 20 °/o 31 % 85 %
uppdelat på län källa (5)

Andel bilar utrustade med motor- Nyland Lappland
värmare i Finland, ett län i norr 68 % 96 %

och ett i söder

 

- Skillnaden i utrustningsfrekvenserna mellan de bägge svenska undersök-

ningarna kan dels bero på att frågan om bilen var utrustad med

motorvärmare avsåg i VTIs undersökning endast elektriska rnotorvär-

mare, medan det i konsumentverkets avsåg både elektriska och bensin-

drivna, dels på att konsumentverkets siffror gäller för hela länet.

- Att endast drygt hälften av motorvärmarna nyttjades i Helsinborg och

Linköping kan beror på den relativt milda vintern i södra och mellersta

Sverige.
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Tabell 3. Hur motorvärmaren användes vid bostad respektive arbets-
plats.

Table 3. Usage of engine heaters at home and at workplaces.

        

Helsingborg Linköping Luleå
Bostad Arbete Bostad Arbete Bostad Arbete

Antal bilar där

möjligheten till 16 st 3 st 41 st 15 st 168 st 119 st

att elansluta motor- (100 90) (98 90) (88 90) (89 90) (94 90)
värmaren nyttjades

Andel bilar där in-

kopplingstiden av
motorvärmaren före

start var:

5 4h 94 90 100 9-0 88 90 93 90 59 90 50 90

Hela natten/dagen 6 90 12 % 7 90 41 90 50 90

Andel bilar där
dm användes nu 75 90 71 90 67 90 45 90 43 90

[no-torvärmaren (12 st) (1 st) (29 st) (10 st) (76 st) (51 st)

Andel bilar där

tidurets inställning
ändrades enbart be- 5090 37 90 47 %

roende på luft- (6 st) (1 st) (10 st) (2 st) (34 st) (2 st)
temperaturen (avser
ej centrala tidsur)

    

Tabell 4. Fördelning av möjligheten till parkering vid bostad och arbete
i Helsingborg, Linköping och Luleå.

Table 4. Distribution of access to parking at home and at workplaces
in Helsingborg, Linköping and Luleå.

Helsingborg Linköping Luleå Finland
Bostad Arbete Bostad Arbete Bostad Arbete Bostad Arbete

Gatan 13 90 13 90 1 90 6 9/0 5 90 5 9"

Särskilt ordnad

 

?plug 34 90 82 9-0 39 90 90 9-0 50 90 89 90

Kallgarage 31 90 1 90 30 90 - 18 90 1 90 23 90 2 %

Varmgarage 13 90 4 9/0 27 90 3 90 25 90 5 90 16 9/0 3 %

Carport 9 9/0 - 3 90 1 9/0 2 90 - 15 90* 3 90*

Summa 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90

 

* Under tak.
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ENKÄT OM MOTORVÄRMARE Lil ll Lim

 

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

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

6:2 ...... .. nej inga fler frågor!

 

2. VAR PARKERAS BILEN OFTAST, VID BOSTADEN?

7:1 ...... .. på gatan

7:2 ...... .. på särskilt ordnad parkeringsplats (annan än gatuparkering)

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

7:4 ...... .. i varmgarage

7:5 ...... .. i carport

 

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

8:1 ...... .. ja, regelbundet

8:2 ...... .. ja, då och då

8:3 ...... .. nej gå nu fråga 5!

 

4. VAR PARKERAS BILEN OFTAST, VID ARBETET? (OM BILEN

ANVÄNDS TILL FLERA ARBETSPLATSER SKALL SVARET
AVSE DEN ARBETSPLATS SOM BILEN OFTAST ANVANDS

TILL.)

9:1 ...... .. på gatan

9:2 ...... .. på särskilt ordnad parkeringsplats (annan än gatuparkering)

9:3 ...... .. i kallgarage

9:4 ...... .. i varmgarage

9:5 ...... .. i carport

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

 

5. ÄR BILEN UTRUSTAD MED ELEKTRISK MOTORVÄRMARE?

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

10:2 ...... .. nej inga fler frågor!

 

6. HAR MOTORVÄRMAREN ANVÄNTS UNDER DEN HÄR VIN-
TERN?

11:1 ...... .. ja

11:2 ...... .. nej inga fler frågor!

 

7. ANVÄNDS ELEKTRISK KUPEVÄRMARE PARALLELLT MED

MOTORVÄRMAREN?

12:1 ...... .. ja

12:2 ...... .. nej

 

8. FINNS DET NAGON MÖJLIGHET ATT KOPPLA IN MOTOR-
VÄRMAREN VID BOSTADEN?

13:1 ...... .. ja

13:2 ...... .. nej om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta formu-
läret, om ja gå till fråga 13

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

 

9. UTNYTTJAS DEN MÖJLIGHETEN?

14:1 ...... .. ja

14:2 ...... .. nej om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta formu-

läret, om ja gå till fråga 13

 

10. UNGEFÄR HUR MÅNGA TIMMAR I GENOMSNITT FÖRE

VARJE START FRÅN BOSTADEN, HAR MOTORVARMAREN

VARIT INKOPPLAD, UNDER FEBRUARI?

DD timmar

15:1 16:1

 

VTI RAPPORT 285

 

Il. ANVÄNDS DET NAGOT TIDUR TILL MOTORVÄRMAREN, DA
BILEN ÄR PARKERAD VID BOSTADEN?

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

17:2 ...... .. ja, ett ur där tiden ställs in centralt om fråga 3 är

besvarad med nej så avsluta formuläret, om ja gå till
fråga 13

17:3 ...... .. nej om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta formu-
läret, om ja gå till fråga 13

17:4 ...... .. vet inte om fråga 3 är besvarad med nej så avsluta

formuläret, om ja gå till fråga 13

 

12. BRUKAR URETS TIDSINSTÄLLNING ÄNDRAS ENBART PA

GRUND AV LUFTTEMPERATUREN, T EX KORTARE TID OM
DET ÄR VARMARE I LUFTEN?

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

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

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

 

ox FRÅGA 3 ÄR BESVARAD MED NEJ sA AVSLUTA FORMU-
L RET!

 

13. ANVÄNDER DU BILEN TILL DIN ARBETSPLATS?

19:1 ........ ja, regelbundet

19:2 ........ ja, då och då

19:3 ...... .. nej (arbetar hemma, arbetslös etc.) inga fler frågor

 

14. FINNS DET MÖJLIGHET ATT KOPPLA IN MOTORVÄRMAREN
VID ARBETET?

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

20:2 ........ nej inga fler frågor!

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

 

15. UTNYTTJAR DU DEN MÖJLIGHETEN?

21:1 ...... .. ja
21:2 ...... .. nej inga fler frågor!

 

I6. UNGEFÄR HUR MANGA TIMMAR I GENOMSNITT FÖRE
VARJE START FRÅN ARBETET, HAR MOTORVÄRMAREN
VARIT INKOPPLAD, UNDER FEBRUARI?

22:1 23:1

 

17. ANVÄNDS DET NÅGOT TIDUR TILL MOTORVÄRMAREN, DÅ
BILEN ÄR PARKERAD VID ARBETET?

24:1 ...... .. ja, ett ur där man själv kan ställa in tiden

24:2 ...... .. ja, ett ur där tiden ställs in centralt inga fler frågor!

24:3 ...... .. nej inga fler frågor!

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

 

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

25:1 ...... .. ja

25:2 ...... .. nej

25:3 ...... .. vet inte
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BERÄKNING AV BRÄNSLEVINST OCH EVENTUELL LÖNSAMHET

GENOM ATT SKAFFA/ANVÄNDA ELEKTRISK MOTORVÄRMARE

Börja med att svara på följande frågor!

Kontrollera på kartan i bilaga 1 till vilken region ditt län hör!

8 Bestäm när du avser att använda motorvärmare!

a) när det är +lO°C eller kallare i luften

b) när detär :OOC eller kallare i luften

® Bestäm den vanligaste längden på resan som görs efter att motorvär-

mare har använts!

a) kortare än 7 km (< 7 km)

b) längre än 7 km (i 7 km)

GD Bestäm inkopplingstiden före start av motorvärmaren.

a) 1 timme

b) 2 timmar

C) 3 timmar

@ Bestäm bränslefaktorn ur tabellen på nästa sida, välj mellan denna

finska och svenska studien, den finska kan jämföras med stadskörning

medan den svenska mer liknar landsvägskörning. (Svaren i punkt®-®

är ingångsvärden i tabellen).

© Bestäm hur många gånger per dag som motorvärmaren kan användas

när, bilen har varit parkerad i ca 7-8 timmar före start.

@ Bestäm elförbrukningsfaktorn ur tabellen på nästa sida! (Svaren i punkt

®ocl®är ingångsvärden i tabellen).

För sedan in svaren i beräkningarna på sidan 3!
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BERÄKNINGAR

BENSIN..... x = l/år x kr/l : ' kr/âr (+)

EL x x = kWh/år x .... ..kr/kWh : kr/år* (-)

MOTORVÄRMARE kr/âr (-)

Vinst/förlust kr/âr

Nedan visas ett exempel, Herr Varm i Östersund.

HERR VARM I ÖSTERSUND

m

® Norra mellansverige

® a) +10°C eller kallare

(9 b) 3 7 km

® a) 1 timme före start

@ 88 (stadskörning)

G) 2 gånger/dag (bostad/arbete)

G) .129

BERÄKNINGAR

BENSINÃÃ x = l/år x 14'.. kr/l = 79.4 kr/âr (+)
(5) ©

EL x x :ZáOkWh/år kr/kWh = kr/âr (-)

G) G)

MOTORVÄRMARE kr/âr (-)

Vinst/W kr/år

* alternativt anges här en fast kostnad per år för el.
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