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Körsättets betydelse för bränsleförbrukningen

av Hans Laurell

Statens väg- och trafikinstitutet
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Det rapporterade projektet omfattar två delar - en i vilken olika enskilda

delbeteenden av det sammansatta körbeteendet systematiskt varierats

för att se hur bränsleförbrukningen påverkas.

Den andra delen behandlar jämförelser av olika slags förarhjälpmedel

respektive informationsåtgärder vad avser deras möjligheter att hjälpa

föraren spara bränsle.

Resultaten visar de vinster respektive förluster som orsakas av olika

körbeteenden i olika specifika bilkörningssituationer. De visar också att

det åtminstone i det korta perspektivet inte lönar sig att investera i dyra

förarhjälpmedel.
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Effects of driver behaviour on fuel consumption

by Hans Laurell
Swedish Road a_n_d Traffic Research Institute

5-581 Ol LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The reported project comprises two parts - one in which the effects on

fuel consumption of systematic variations of separate aspects of driving

are studied.

The second part concerns comparisons of various kinds of driver aid

devices and information to the driver as regards their effectiveness in

helping him to reduce consumption.

The results give some evidence as to the possible losses or savings caused

by particular'driving styles in specific driving situations. They also

indicate little justification for expensive driver aid devices.
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Körsättets betydelse för bränsleförbrukningen

av Hans Laurell
Statens väg- och Trafikinstitutet
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Sänkt bränsleförbrukning i trafiken kan åstadkommas på olika sätt.

Föreliggande projekt har studerat körsättets inverkan på förbrukningen.

Tidigare studier har visat att påtagliga vinster går att göra med ändrat

körbeteende. Genom att forskningen inom området till övervägande del

gjorts i USA, med ett transportsystem som i många avseenden skiljer sig

.från svenska trafikförhållanden är det svårt att överföra kunskaperna.

I den första delen av undersökningen gjordes jämförelser av hur olika

körbeteenden påverkar bränsleförbrukningen i specifika körsituationer

t ex acceleration, retardation osv. Härvid varierades körbeteendet syste-

matiskt i fem olika personbilar: Volvo 244, Saab 99, VW Golf, Volvo 142

Automatic och Saab 99 Automatic.

Den andra delen avser jämförelser mellan olika förarhjälpmedel och

information till föraren, vad beträffar effektivitet i att förse föraren

med information om hur man kör bränslesnålt. Förarhjälpmedel baserade

på undertrycket i insugningsröret eller på bränsleflödet jämfördes så-

lunda med .förarbeteendet när föraren instruerats att köra snålt efter

eget huvud respektive efter ingående instruktion i snål körning. Detta

genomfördes i två steg: dels en direkt jämförelse i vilken förarna körde

med olika slags hjälpmedel i stigande grad av sofistikering, dels en

indirekt jämförelse mellan samma typer av hjälpmedel och kontrollbe-

tingelser.

Resultaten från den första delen av projektet visar att de vanligen

förekommande spartipsen till stor del äger giltighet. Därutöver kan man

utläsa hur mycket man förlorar genom att köra på ett visst sätt i vissa

givna situationer.
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Ett resultat som framstår mycket klart är att motorvarvtalet betyder

mycket för bränsleförbrukningen. Sålunda medför hög fart och låga

växlar var för sig och i synnerhet i kombination, hög förbrukning. Många

av de specifika sätten att köra bränslesnålt tenderar att ge förlängda

restider medan exempelvis en åtgärd som att använda så hög växel som

situationen medger spar bränsle utan att påverka restiden.

Med de i studien ingående fordonen erhölls den lägsta bränsleförbruk-

ningen i hastighetsintervallet 40 - 50 km/h på högsta växeln.

Betydelsen av jämnt gaspådrag framgick av att olika grader av hastig-

hetsvariationer förorsakade höjd förbrukning.

När det gäller accelerationers och retardationers betydelse för bränsle-

förbrukningen råder oenighet bland experterna. De föreliggande resulta-

ten indikerar dock att små gaspådrag i kombination med låga motorvarv-

tal (tidiga växlingar) ger lägsta förbrukning. På samma sätt tenderar

bränsleförbrukningen att öka med ökad retardation. Åtgången var som

lägst vid frirullning i neutralläge ned till önskad hastighet (motorn måste

vara igång p g a servobromsar rn m). Här är att märka att mätningarna

utfördes över given sträcka.

Det bränslesnåla körsättet förorsakade förlängda restider också i sam-

band med körning i motlut. Konstant gaspådrag med åtföljande hastig-

hetsminskning drog mindre bensin än körning med konstant hastighet och

därmed följande ökat gaspådrag.

Det bör betonas att denna studie endast inriktats på olika enskilda

delbeteenden av det sammansatta körbeteendet. Det är därför inte

möjligt att dra några slutsatser beträffande hur mycket en förare eller

förarpopulationen i sin helhet skulle kunna spara genom att förändra sitt

körbeteende. För att kunna göra sådana generaliseringar krävs att man

känner till hur förarbeteendet faktiskt ser ut i dag.

Den andra delen av studien indikerar att det är möjligt att reducera

bränsleförbrukningen med ca 12% enbart genom att be förarna köra så
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snålt som möjligt med användande av de kunskaper de redan besitter.

Undervisnng i Snålkörning reducerade förbrukningen med ytterligare ca

12%. Dessa vinster åstadkoms framför allt genom lägre hastigheter och

accelerationsnivåer. Mycket små ytterligare vinster kunde uppnås genom

utnyttjandet av olika förarhjälpmedel.

När olika typer av intrument jämfördes kunde endast mycket små

skillnader uppmätas. Det förefaller därför inte finnas skäl att skaffa

dyrbar utrustning som också kan distrahera förarens uppmärksamhet på

den omgivande trafiken. En bra muntlig instruktion kan vara tillräcklig,

åtminstone om föraren är motiverad att försöka köra bränslesnålt.

Det bör poängteras att studien inte har undersökt eventuella långtidsef-

fekter. Det är sålunda möjligt att förarhjälpmedel kan fungera som

"dåligt samvete" och på detta sätt motivera föraren att vidmakthålla ett

bränslesnålt körsätt.
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Effects of driver behaviour on fuel consumption

by Hans Laurell
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

It is recognized that there is a need for reductions in fuel consumption

from a national viewpoint as well as from the private car owner's.

Reductions in fuel consumption can be achieved in various ways. The

primary interest of this investigation has been driving techniques and the

possibilities to save fuel via fuel efficient driver behaviour.

Previous studies have demonstrated that considerable savings can be

achieved through more fuel efficient driving techniques. Most previous

studies, however, are of American origin and thus refer to a transporta-

tion system which in many respects differs from the Swedish one.

The first part of the study deals with systematic variations of separate

aspects of driving e.g. accelerations, decelerations, up-grade driving etc.

Five different vehicles were involved in the study: Volvo 244, Saab 99,

VW Rabbit, Volvo 142 Automatic and Saab 99 Automatic.

The second part concerns comparisons between various kinds of driver

aids and information to the driver as regards their effectiveness in

providing the driver with such information that he can change his driving

style into a more economical one. Driver aids, based on manifold vacuum

and on fuel flow were compared with conditions in which the drivers

were either instructed to try their very best in reducing fuel consump-

tion or in which they were given detailed instructions in fuel efficient

driving.

This phase of the study was carried out in two steps: l)A direct

comparison in which drivers tried various kinds of aids in increasing

order of sophistication and 2) An indirect comparison with the same aids

and control conditions.
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The results from the first part show that most of the common tips

concerning fuel conservation are valid. The results also give some

evidence as to the possible losses or savings caused by particular driving

styles in specific situations. A finding that stands out throughout the

study is that engine RPM is very important for the fuel consumption.

Thus, high speeds and low gears respectively and of course in combina-

tion induce penalties in consumption. Many fuel saving techniques will

cause penalties in driving time but using as high gear as the situation

allows does not have this draw-back.

With the specific five vehicles studied, the lowest fuel consumption was

found at 40 - 50 km/h in the highest gear position.

The importance of a steady accelerator foot was demonstrated in that

speed variations were shown to lead to increased fuel consumption.

When it comes to accelerations and decelerations, the experts have

diverging opinions. This study indicates that a very light foot on the

accelerator pedal, in combination with low RPM's (early shifting) will

conserve fuel. Also, low G-force decelerations tend to conserve fuel. The

least fuel was used when the vehicle coasted down to the desired speed

in neutral (the engine must be running because of the servosystems). It

should be pointed out that the distance was fixed in all of the

acceleration and deceleration tests.

Fuel savings incurred time .losses also in up-grade driving, where a

constant throttle level with decreasing speed used less fuel than constant

speed with increasing throttle.

It is emphasized that this study only sets out to study separate specific

driving aspects. Thus it is not possible to draw any conclusions as to how

much a driver or the driving population could save by altering their

driving behaviour. For such generalizations it is necessary to obtain

knowledge about actual driving behaviour in the population.

The second part of the study indicates that it is possible to reduce fuel

consumption by 12% just by telling the subjects to try their best and use
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their existing knowledge. Verbal instructions into fuel saving techniques

further reduced consumption by approximately 12%. These reductions

were achieved mainly through reduced speeds and slower accelerations.

Very small or negligible further savings could be attained by supplying

driver aid instrumentation.

When the various devices were compared, very small differences were

found. Thus it seems as if there is little justification for buying

expensive equipment that could also distract the driver from his main

attentional duties. A good verbal instruction may be sufficient at least

when the driver is motivated to save fuel.

It must be pointed out, however, that the question as to possible long

term effects was not addressed in this study. It is possible that driver aid

devices can act as a bad conscience and motivate the driver to maintain

a fuel efficient driving style.
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l INTRODUKTION

Sveriges beroende av import för att täcka behovet av oljeprodukter har

gjort det nödvändigt att i tider, då energipriserna utgör en allt större del

av prisbilden, söka begränsa energiförbrukningen. Det är sålunda ett

nationellt intresse att göra besparingar inom transportväsendet, som ju

är nästan totalt beroende av oljeimport.

Med dagens höga drivmedelspriser har det också i högsta grad blivit av

intresse för den enskilde att minimera bränsleförbrukningen.

Besparingar kan åstadkommas på flera sätt - när det gäller personbils-

ägaren kan han/hon:

- undvika onödigt resande

- utnyttja kollektiva transportmedel

- samåka

- välja energisnålt fordon

- utrusta fordonet optimalt

- se till att fordonet är väl underhållet

- tillämpa ekonomiskt körsätt

I det följande kommer endast effekter av förändrat körsätt att behand-

las. Förändrat körsätt har, framför allt i demonstrationsstudier, visat sig

kunna sänka bränsleförbrukningen med 0 - 50%, beroende på hur illa man

tidigare kört och på vilka åtgärder som satts in.

Än så länge utgör föraren en integrerad del av bilens kontrollsystem. Vid

sidan av styrkontrollen måste föraren också utföra avkänning och stå för

kontrollogiken och impulserna till fordonet, dvs han kontrollerar accele-

ration, hastighet, retardation och stopp, vilka utgör de faktorer som

främst anses påverka bränsleförbrukningen.

Såväl rent tekniska överväganden som sunt förnuft och empiriska bevis

talar för att föraren av ett motorfordon kan ha ett avgörande inflytande

på bränsleförbrukningen genom det sätt på vilket han/hon hanterar
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fordonet. Otaliga är de uppskattningar om hur stor sparvinst som går att

uppnå genom ett förändrat förarbeteende.

I en kartläggning av behov och effekter av olika typer av bränslemätare i

fordon (Laurell 1979) framgår att den stora merparten av allt undersök-

ningsmaterial som berör körsättets betydelse för bränsleförbrukningen,

härrör från USA och avspeglar amerikanska förhållanden. Dessa ameri-

kanska trafikförhållanden skiljer sig avsevärt från svenska bl a genom

bilparkens sammansättning, trafiktäthet, bilanvändning m m. Detta inne-

bär också att de undersökningar som genomförts är svåra att generali-

sera till svenska förhållanden. Kartläggningen redovisar en lång rad

undersökningar, som emellertid så gott som genomgående lider av ett

flertal brister. Genom att man inte tillämpat en tillfredsställande

experimentell kontroll är det sålunda ofta svårt att avgöra vilka faktorer

som skapat eventuella redovisade effekter. Vidare kan undersökningarnas

representativitet ofta ifrågasättas.

I kartläggningsstudien rekommenderas därför att man för svenska förhål-

landen undersöker vad som karaktäriserar ett bränsleekonomiskt körsätt.

Genom att undersöka de relativa skillnaderna mellan olika delbeteenden

skulle då erhållas ett informationsunderlag, som bl a skulle kunna slita

tvisten mellan motsägelsefulla resultat vad gäller t ex ett så frekvent

beteende som acceleration.

Genomgången pekar också på att det ur de tillgängliga källorna är

omöjligt att sluta sig till vilken typ av insats eller typ av hjälpmedelsom

skulle kunna ha den största sparpotentialen. Den enda möjliga slutsatsen

är att bränslebesparingar är möjliga om föraren kan få information,

utbildning och/eller hjälpmedel. Systematiska, jämförande studier har

inte stått att finna.
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2 INNEHÅLL

Den första delen (A) av projektet redovisar en undersökning av hur

bränsleförbrukningen påverkas av olika sätt att köra i samband med bl a

accelerationer, retardationer, motlut osv. Körbeteendet har i dessa

situationer varierats systematiskt för att man på så sätt ska kunna få en

uppfattning om hur mycket olika beteenden skiljer sig åt i fråga om

bränsleförbrukning.

I den andra delen av projektet (B) har olika typer av hjälp och

information till föraren undersökts med avseende på deras förmåga att

underlätta för föraren att spara bränsle. Därvid har resultaten från den

första projektdelen kommit till användning, dels för utformning av

köruppgifterna, dels för att kunna ge försökspersonerna adekvat informa-

tion om ekonomiskt körsätt.

Först har i två delstudier olika sätt att presentera dels vakuumbaserad,

dels flödesmätarbaserad information jämförts för att kunna välja ut de

varianter som skulle användas i den fortsatta provningen. Denna omfat-

tade dels en delstudie i vilken ett antal förare i en direkt jämförelse fick

prova olika betingelser med stigande grad av sofistikering vad gäller

hjälpmedlen, dels en indirekt jämförelse av samma sätt att hjälpa

föraren att köra energisnålt. I den senare studien undersöktes de olika

hjälpmedlen var för sig gentemot kontrollbetingelser.
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A 3 KARAKTÄRISERING AV BRANSLEEKONOMISKT KÖRSÄTT

3.1 Generell metodik

 

3.1.1 Fordon

Fem olika personbilar fick genomgå samma matprogram.

- Volvo 142, automat, 1972 års modell, ca 5 000 mil

- Volvo 244, manuell, 1977års modell, ca 3 500 mil

- SAAB 99, automat, 1973 års modell, ca 3 000 mil

- SAAB 99, manuell, 1973 års modell, ca 3 500 mil

- VW Golf, manuell, 1979 års modell, ca 1 800 mil

3.1.2 Mätutrustning

För mätning av bränsleförbrukning monterades Pierburg PLU 106, flödes-

mätare med en mätnoggrannhet av i 0,5% vid jämförande mätningar.

Mätning av sträcka skedde via tandhjul och induktionsgivare monterade

på ett av de frirullande hjulen. För att möjliggöra korrigeringar för

varierande bränsletemperatur, monterades en temperaturgivare i

bränsleledningen mellan bränslepump och förgasare.

Motorvarvtalet registrerades via en varvräknare, ansluten till tändspo-

len.

Information om gaspådraget erhölls via en potentiometer, monterad på

gasspjällaxeln.

All denna information överfördes till en AIM mikrodator som bearbetade

och integrerade samtliga data och som vid varje mätnings slut presente-

rade en utskrift i enlighet med nedanstående exempel.
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3.1.3 y_äg

Samtliga prov genomfördes på ett rakt och relativt lutningsfritt avsnitt

av "gamla E4" några kilometer SV om Linköping. För mätningarna av

körning i motlut utnyttjades den långa backen efter den södra utfarten

från Jönköping mot Göteborg.

3.1.4L Yttre betingelser

Alla mätningar genomfördes vid körning i båda riktningarna. Flera

restriktioner infördes för att reducera inverkan av yttre faktorer.

Mätningar gjordes endast i torrt väglag och endast när vindstyrkan

understeg 3 m/s. Samtliga mätningar inom en och samma jämförande

mätserie kördes för ett visst fordon under en och samma dag. Endast

körningar som kunde genomföras utan att mätfordonet hann upp eller

blev upphunnet av andra har ingått i försöken. En och samma förare

användes för hela undersökningsserien.

3.2 Speciell metodik

3.2.l l_<_c_>n_stant _fart - olika växlar

Samtliga fem fordon kördes mätsträckan i 000 meter 10 gånger i varje

kombination av hastighet och växel. För att komma så nära den verkliga

eftersträvade hastigheten som möjligt gjordes kalibreringskörningar för

att finna kompenseringskonstanter för felvisning hos hastighetsmätarna.

När mätkörningarna påbörjats tolererades fl sek avvikelse från total-

tiden för mätningen i relation till den första körningen i serien. Hastig-

hetsavvikelserna översteg aldrig l km/h.

3.2.2 Konstant fart - ojämn fart

Samma metodik som i konstantfartmätningarna ovan, tillämpades i jämn

fart 80 km/h över 2 000 m.
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I ojämn fart 80 i l km/h gjordes 40 gasväxlingar med i 10% från

konstantgasläget. I ojämn fart 80 i 10 km/h gjordes 5 gasväxlingar med i

25% från konstantläget i en följd.

  

Figur 1 Principiellt körschema för de två varianterna av ojämn fart

Driving strategies in the two variable speed conditions

3.2.3 _Acceleration

 

3.2.3.1 0 - 50 km/h

För varje fordon avpassades körsträckan så att den skulle motsvara

sträckan för den lägsta accelerationen. Bilarna accelererades sålunda

från stillastående till 50 km/h, varefter denna hastighet bibehölls kon-

stant till mätsträckans slut. Växling till högre växel skedde vid indike-

ringar som i kalibreringskörningar visat sig ge de olika önskade växlings-

hastigheterna. I de automatväxlade fordonen varierades naturligen en-

dast gaspådragets storlek.

Gaspådraget hölls konstant med hjälp av ett visarinstrument placerat

framför föraren, visande gasspjällets vinkel. Samma metod tillämpades i

mätningarna av bränsleförbrukningen vid acceleration från 0 - 90 km/h.
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700 m

Figur 2 Principiellt körschema för de olika accelerationerna 0 .50
km/h

Driving and gear shifting strategies for different accelera-
tion levels 0-50 km/h

3.2.3.2 50 - 90 km/h

I detta fall kördes fordonen en sträcka om ca 400 m i konstant fart 50

km/h. Mätningarna (datorn) startades och accelerationen påbörjades

omedelbart. Vid de accelerationer där målhastigheten uppnåddes innan

mätsträckans slut, fortsatte körningen med konstant mâlhastighet på

högsta växel till sträckans slut.

3.2.4 Retardation

I samtliga mätningar av bränsleförbrukningen under olika typer av

retardation, kördes bilarna ca 400 m i konstant 90 respektive 50 km/h

innan datorn startades och själva mätningen påbörjades.

För varje typ av retardation hade i förväg undersökts hur lång sträcka

som kunde köras med konstant hastighet innan själva retardationen

måste inledas för att målhastigheten skulle vara den rätta vid slutet av

mätsträckan.
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För att möjliggöra för föraren att göra upprepade mätningar med samma

körmönster markerades med koner dels mätsträckans ändpunkter, dels de

punkter längs vägen, där frirullning, motorbromsning, nedväxling eller

bromsning skulle inledas. De fem olika fordonen fick därvid inbördes

olika mönster.

Vid frifullning användes neutralläge för såväl manuellt som automatväx-

lade fordon.

I varje betingelse gjordes lO identiska mätkörningar. (I fråga om VW Golf

gjordes dock endast sex replikationer p g a datorproblem).

A km/h

 

90'

50 4

  

Figur 3 Principiellt körschema för de olika retardationerna 90 - 50
km/h

Driving and braking strategies for different deceleration rates
90 - 50 km/h
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3.2.5 Körning i motlut

Inför varje enskild mätning kördes fordonen ca 200 m med konstant

utgångshastighet 70 respektive 90 km/h. I konstanthastighetsbetingelsen

kompenserades med ökat gaspådrag för attbibehålla hastigheten efter

det att mätningen påbörjats.

    

Figur 4 Principiellt körschema för körning i motlut

Driving strategies for up-grade driving measurements

I betingelsen med konstant gaspådrag påbörjades mätningen från 90

respektive 70 km/h. Gaspedalläget hölls sedan konstant och hastigheten

tilläts sjunka till gränsen för nedväxling (ca 45 km/h) där viss "stöttning"

med ökat gaspådrag fick ske.

Körsträckan var tilltagen så att den också omfattade ca 300 m körning

efter motlutet för attmedge att 90 respektive 70 km/h åter uppnåddes. I

körningarna med nedväxling skedde denna vid en definierad punkt efter

ca 1 200 m av den 2 800 m långa mätsträckan.
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3.2.6 Medlut

På återvägen ned för återstart gjordes mätningar för att jämföra

frirullning med motorbromsning.

Dessvärre visade det sig vara mycket svårt att tillämpa en körteknik som

gjorde det möjligt att renodla frirullning respektive motorbromsning.

Framför allt var det svårt att skapa renodlade motorbromsförhållanden

eftersom det var nödvändigt att "stötta" med gaspådrag ibland för att

hastigheten inte skulle sjunka under den anbefallda.

3.3 Resultat

 

3.3.1 _Konstant fart - olika växlar

Som framgår av tabell la och b och figur 5 går resultaten helt i

förväntad riktning. Den lägsta förbrukningen inträffade som synes vid 40

km/h och på högstaväxeln. Av kurvorna i figur 1 framgår tydligt att det

lönar sig att använda så hög växel som möjligt ända ner i 30 km/h.
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lit/mil

1.4

 

30 40 50 60 70 80 90 100110 km/h

Figur 5 Konstantfartförbrukning. Medelvärden för samtliga fordon.

Constant speed fuel consumption, means for all vehicles.

Att det medför ökad bränsleförbrukning att använda för låg växel och

därmed höga varvtal belysesav resultaten. Den högsta förbrukningen i

vår jämförelse registrerades t ex vid 50 km/h på tvåans växel. Det går åt

33% mer bensin vid körning på tvåan i 50 km/h än vid körning på fyran i
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90 km/h eller 5% mer än vid 110 km/h på fyran. På samma sätt drar det

förmodligen mycket vanliga bruket att köra på treans växel i 50 km/h

lika mycket bensin som vid 80 km/h på fyrans växel.

  

Tabell 1a Konstantfartförbrukning, manuellt växlade

Constant speed fuel consumption, manual gear boxes

Konstant Växel Bränsleförbrukn. Motorvarv Tid
hastighet 1/10 km varv/min s
km/h

30 2 1.043 2274 117

30 3 0.803 1454 116

30 4 0.695 1018 116

40 2 1.104 3088 87.6

40 3 0.771 1988 87

40 4 0.655 1443 86

50 2 1.167 3863 70.5

50 3 0.806 2471 70.4

50 4 0.669 1777 70.0

60 3 0.860 3030 58.8

60 4 0.687 2194 58.7

70 3 0.981 3468 50.8

70 4 0.748 2513 50.5

80 4 0.807 2879 44.4

90 4 0.875 3229 39.6

110 4 1.110 3924 32.5
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Tabell lb Konstantfartförbrukning, automatväxlade

Constant speed fuel consumption, automatic transmission

  

Hastighet Bränsleförbrukn. Motorvarv Tid
km/h 1/10 km varv/min s

30 0.783 1334 117

40 0.724 1694 89

50 0.709 2075 71

60 0.717 2439 60

70 0.785 2878 51

80 0.857 3240 45

90 0.965 3645 40

110 1.198 4420 33

      

Beträffande mätningarna i 110 km/h noteras att endast två mätningar

per fordon utfördes varför dessa värden har en något större osäkerhet.

För de automatväxlade fordonen visar tabell 1 och figur 1 endast

hastighetens betydelse för bränsleförbrukningen eftersom alla hastighe-

ter kunde köras på högsta växel.

I de resultat som föreligger kan inga direkta jämförelser göras mellan

automatväxlade och manuellt växlade bilar eftersom de bilar som

använts inom ett och samma bilmärke varit olika vad beträffar ålder,

körsträcka och motoralternativ. Medelvärdena för manuellt växlade

inkluderar också VW Golf som inte provats i automatväxlad version.

3.3.2 Jämn - ojämn fart

De resultat som återfinns i tabell 2 visar betydelsen av att hålla ett

jämnt gaspådrag. Sålunda resulterar en småryckig körning med många

små variationer i gaspådrag i att bensinförbrukningen ökar med 8%.
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En extremt ojämn körning kan resultera i en med ca 13% förhöjd

förbrukning jämfört med jämn fart 80 km/h.

Siffrorna är likartade för de automatväxlade bilarna.

Tabell 2 Jämn - ojämn hastighet

Constant speed - speed variations

Manuellt växlade

             

     

Manual

Hastighet Bränsleförbrukn. ACC. Ret. Tid
km/h 1/10 km m/SZ m/SZ s

80 i 0 0.784 0 0 92

80 f 1 0.850 0.82 0.83 93

80 f 10 0.884 1.04 0.95 92

Automatväxlade

Automatic

Hastighet Bränsleförbrukn. Ace. Ret. Tid
km/h l/lO km m/SZ m/SZ s

80 f 0 0.841 0 0 89

80 fl 0.886 0.46 0.47 89

80 f 10 0.947 0.63 0.60 91

3.3.3 Acceleration

Av tabell 3 framgår att bränsleförbrukningen ökar såväl med högre

växlingspunkter som med ökat gaspådrag.
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Acceleration 0 - 50 km/h

Manuellt växlade

          

Manual

Gas- Växlings- Bränsleför- Acc. Tid
pådrag hastigheter brukning m/SZ s

km/h 1/10 km

1/10 5 10 40 1.25 1.02 113.5

1/4 10 30 40 1.31 1.31 102.9

1/4 30 40 50 1.35 1.50 100.4

1/2 10 30 40 1.42 1.53 98.8

1/2 30 40 50 1.46 1.92 96.0

1/1 10 30 40 1.48 1.57 97.1

1/1 30 40 50 1.69 2.01 97.3

Automatväxlade

Automatic

Gas- Bränsleför- Acc Tid

pådrag brukning m/SZ 3
1/10 km

1/4 1.45 0.80 124.4

1/2 1.57 1.90 107

1/1 1.85 2.28 103.9

      

Medelvärdet för accelerationerna med tidig växling respektive sen

växling ger 1,40 respektive 1,50 l/10 km.

På samma sätt finner man att körningarna med 25% gaspådrag gav en

förbrukning av 1,33 1/10 km, 50% gaspådrag 1,44 och fullgasalternativet

1,591/10 km.

Det förefaller vara något lönsammare att accelerera med en något högre

genomsnittsacceleration genom att gå upp till något högre varvtal

jämfört med att ge fullgas och växla tidigt. Skillnaden är dock mycket
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liten, 1,46 respektive 1,48 l/10 km. Samma förhållande gäller som

framgår nedan också för accelerationerna 50 - 90 och 0 - 90 km/h.

I jämförelse med den långsammaste accelerationen går detåt drygt 35%

mera bränsle vid den snabbaste accelerationen. Den långsammaste

(sparsammaste) accelerationen kräver dock 14% (nästan 17 sekunder)

längre tid.

Det framgår också att skillnaden mellan en acceleration med 25%

gaspådrag med tidiga växlingar och fullgasacceleration med höga väx-

lingspunkter är nära 30% i förbrukning men endast 6% (eller lika många

sekunder) 1 tidsåtgång.

Halvgasalternativen skiljer sig knappt märkbart i tid från fullgasalterna-

tiven medan det i fråga om bränsleförbruning är en 25%-ig skillnad.

Tendenserna är likadana för både manuellt och automatväxlade fordon.

En jämförelse mellan de tre olika gaspådragsbetingelserna visar att 50%

gaspådrag förbrukade 8% mer bränsle än 25% pådrag och 100% medförde

ytterligare 12% högre bränsleförbrukning. På samma sätt ger en jäm-

förelse mellan de två växlingsalternativen, oberoende av gaspådrag, vid

handen att de högre växlingshastigheterna gav 7% högre bränsleförbruk-

ning än de lägre.

3.3.3.2 50-90 km/h

Skillnaderna i bränsleförbrukning mellan olika sätt att accelerera från 50

till 90 km/h är inte lika stora som från stillastående till 50 km/h. Som

mest uppgår skillnaden i förbrukning till 20%, vilket är merförbrukningen

för att göra en fullgasacceleration på trean jämfört med att endast ge

25% gaspådrag på fyrans växel (se tabell 4).
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Tabell 4 Acceleration 50 - 90 km/h

Manuellt växlade

          

Manual

Gas- Växlings- Bränsleför- Acc. Tid

pådrag hastigheter brukning m/SZ s
km/h 1/10 km

l/4 4:an 1.11 0.72 31.5

1/4 3:an till 70 1.17 0.73 30.8

1/2 4:an 1.20 0.85 29.1

1/2 3:an till 70 1.25 0.95 28.5

1/1 4:an 1.27 0.90 28.8

l/l 3:an till 70 1.29 1.02 28.2

l/l 3:an 1.33 1.26 27.7

Automatväxlade

Automatic

Gas- Bränsleför- Acc Tid

pådrag brukning m/SZ 3
1/10 km

1/4 1.14 0.48 36.2

1/2 1.23 0.72 33.0

1/l 1.37 1.15 32.1

     

 

Tiden för atttillryggalägga sträckan (600 - 750 m) var som längst 31,5

sekunder och med den snabbaste metoden knappt 4 sekunder (12%)

kortare.

Ökat gaspådrag ger, oberoende av hur växellådan använts, ökad bränsle-

förbrukning: 25% pådrag 1,14 1/10 km;_ 50% pådrag 1,20 l/10 km och

fullgas 1,30 l/10 km. Likaså visar en sammanslagning av de olika

mätningarna där samma växlingsstrategi tillämpats, en högre förbrukning

när lägre växel använts - 1,24 respektive 1,19 l/10 km. Tendensen gäller

också för de automatväxlade fordonen.
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3.3.3.3 0 - 90 km/h

Bränsleförbrukningen i de olika graderna av acceleration från stillastå-

ende till 90 km/h visar i stort samma mönster som de ovan redovisade.

Se tabell 5. Maximalt uppgår skillnaden till 26% vad gäller förbrukningen

och 19% i fråga om körtid. I detta fall har ytterligare en accelerations-

nivå undersökts vid vilken :förhöjda växlingspunkter använts. Som synes

resulterar detta i den högsta förbrukningen, den största accelerationen

och den kortaste tiden.

Tabell 5 Acceleration 0 - 90 km/h

Manuellt växlade

           

Manual

Gas- Växlings- Bränsleför- Acc. Tid

pådrag hastigheter brukning m/SZ s
km/h 1/10 km

1/4 10 30 40 1.32 1.05 38.7

1/4L 30 50 70 1.41 1.12 36.5

1/2 10 30 40 1.43 1.16 34.9

1/2 30 50 70 1.51 1.40 32.9

1/1 10 30 40 1.51 1.22 34.7

1/1 30 50 70 1.57 1.54L 32.3

1/1 45 70 90 1.66 1.91 31.3

Automatväxlade

Automatic

Gas- Växlings- Bränsleför- Acc. Tid

pådrag hastigheter brukning m/SZ s
km/h l/lO km

1/4 25 45 1.17 0.72 57.3

1/2 25 60 1.29 1.18 48.3

1/1 60 90 1.45 1.79 46.1

1/2 20 30 1.28 1.11 50.5
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De tre gaspådragsalternativen visar precis som i de tidigare avsnitten

ökad förbrukning med ökat pådrag: 1,37, 1,47 respektive 1,58 1/10 km,

dvs som mest 15% skillnad.

Oberoende av gaspådrag visar växlingsalternativen också samma tendens

som i de tidigare avsnitten; högre bränsleförbrukning vid högre växlings-

punkter.

För de automatväxlade gäller också som tidigare att ökat gaspådrag ger

ökad förbrukning. Mellan 25% pådrag och 100% pådrag skiljer i förbrukv

ning 24% och i tid 20%. Här har ytterligare ett alternativ provats,

nämligen att vid 50% pådrag provocera växellådan att växla upp extra

tidigt genom att momentant släppa gasen vid 20 respektive 30 km/h. Som

framgår av tabell 5 och figur 6 resulterade detta ej i någon nämnvärd

minskning av bränsleförbrukningen.

3.3.4 Retardation

3.3.4.1 90 - 50 km/h

Tabell 6 illustrerar att det också lönar sig i förbrukningshänseende att ta

det lugnt i samband med hastighetsreduktioner. Som synes är förbruk-

ningen i färdbromsalternativet mer än dubbelt så energikrävande som

frirullningen. Besparingen kräver dock ca 20% längre tid eller ca 7

sekunder på den 600 m långa sträckan.
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Retardation 90 - 50 km/h

         

Manual

Retarda- Bränsleförbrukn. ACC. Tid

tionssätt l/lO km m/SZ s

Frirullning 0.324 0.72 32.9

Motorbroms
4:an 0.548 0.73 30.5

Motorbroms
3:an 0.655 0.80 29.0

Fotbroms 0.785 2.17 26.2

Automatväxlade

Automatic

Retarda- Bränsleförbrukn. Acc. Tid

tionssätt l/lO km m/SZ s

Frirullning 0.334 0.48 38.5

Läge D 0.579 0.55 34.9

Läge 2 0.698 0.75 32.6

Fotbroms 0.837 1.99 29.8

     

Om man väljer mellan att motorbromsa på fyran eller att växla ned till

trean ska man finna att det drar ca 20% mer att växla ned. I detta fall

förlorar man dock nästan ingen tid på att välja det billigare alternativet

- endast en halv sekund.

Skillnaden är sannolikt till största delen att hänföra till det faktum att

man med högre retardation bibehåller utgångshastigheten 90 under

längre sträcka/tid.
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Beträffande de automatväxlade bilarna har såväl frirullning som nedväx-

ling också använts även om dessa beteenden måste anses som ovanliga.

Om jämförelsen begränsas till motorbroms i D-läge och färdbroms finner

man ändå en skillnad på drygt 44% i bränsleförbrukning. Den lägre

bränsleförbrukningen uppnås på bekostnad av 14% längre tid.

3.3.4.2 _50 - 20 km/h

De olika sätten att minska hastigheten till nära stopp visar mindre

variation eftersom betydelsen av längre körning med högre hastighet

ökar ju högre man kommer i hastighetsregistret på grund av luftmotstån-

dets exponentiella ökning med hastigheten. Se tabell 7.

Tabell 7 Retardation 50 - 20 km/h

Manuellt växlade

  

Manual

Retarda- Bränsleförbrukn. ACC. Tid

tionssätt l/lO km m/SZ s

Frirullning 0.51 0.52 40.8

Motorbroms

4:an 0.58 0.71 39.l

Motorbroms

3:an 0.61 0.73 35.0

Motorbroms

2:an 0.67 0.82 34.0

Fotbroms 0.64l _ 1.93 30.0
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Automatväxlade

Automatic

Retarda- _Bränsleförbrukn. Acc. Tid

tionssätt l/lO km m/sZ s

Frirullning 0.50 0.44 43.2

Läge D 0.54 0.44 42.0

Läge 2 0.61 0.52 37.0

Fotbroms 0.71 1.69 32.0

      

Här sammanfaller inte högsta förbrukning och kortaste tid vilket har

varit fallet i tidigare avsnitt. Möjligen kan detta förklaras av den stora

varvtalsökningen vid nedväxlingen till tvåan. Denna skillnad återfinns hos

två av de tre manuellt växlade bilarna.

Färdbromsalternativet är knappt 5% billigare i bensinförbrukning än

alternativet med motorbroms på tvåan, samtidigt som det tar' 13%

kortare tid. Det går dock att sakta farten med 25% lägre förbrukning

genom frirullning till priset av längre tid.

För de automatväxlade bilarna är skillnaden mellan billigaste och dyraste

alternativ 38% i bränsle och 25% i tid. Mellan de två "realistiska"

alternativen skiljer 31% i förbrukning och 25% i tid.

3.3.5 Motlut

De olika sätten att köra bilen uppför ett kraftigt motlut skiljer sig

mindre än väntat med avseende på bränsleförbrukning och kanske mer än

väntat i fråga om körtid.

Resultaten presenteras i tabell 8. Det "dyraste" sättet att ta sig uppför

är inte oväntat att göra en nedväxling till trean, vilket ger 5% högre

förbrukning än konstant 90 km/h, som i sin tur är ca 9% dyrare än att
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köra med konstant gaspådrag och låta hastigheten sjunka. Hastighets-

minskningen innebär naturligtvis en tidsförlust. Att spara mellan 9 och

14% bränsle genom att sänka hastigheten innebär ca 18% ökad restid.

Förhållandena i 70 km/h-betingelsen gav mindre skillnader i förbrukning

men fortfarande samma relativa skillnad i fråga om körtid.

Tabell 8 Motlut

Upgrade driving

Manuellt växlade

         

Manual

Körsätt Bränsleför- Motorvarv Tid

brukning s
l/10 km

Konstant .fart 90 km/h 1.33 3185 120.1

Konstant gas fr 90 km/h 1.22 2677 142

Nedväxling 90 km/h 1.39 3682 119

Konstant fart fr 70 km/h 1.14 2449 154.4

Konstant gas .fr 70 km/h 1.11 2065 180.8

Nedväxling 70 km/h 1.24 2951 155.7

Automatväxlade

Automatic

Körsätt Bränsleför- Motorvarv Tid

brukning 5
1/10 km

Konstant fart 90 km/h 1.43 3593 115.2

Konstnt gas fr 90 km/h 1.32 3102 137.7

Konstant fart 70 km/h 1.28 2929 145.6

Konstant gas fr 70 km/h 1.22 2481 177.7
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3.4 Diskussion

De olika aspekter av körbeteendet som presenterats avspeglar de möjlig-

heter föraren har att under körningen påverka bränsleförbrukningen.

Resultaten visar också att förekommande allmänna tips och råd för att

spara bränsle äger giltighet. Därutöver kan man få en uppfattning om hur

stora besparingar enskilda delbeteenden kan åstadkomma.

Testmetodiken har skapat extra stora spridningar i mätresultaten genom

att alla mätningar skett i två riktningar, med vissa ofrånkomliga

skillnader i fråga om lutning och vind. Därför gör varje statistisk

signifikanstestning resultaten orättvisa eftersom skillnaderna mellan

körriktningarna oftast var större än mellan enskilda betingelser.

Tyvärr har det inte gått att med lOO%-ig säkerhet rekonstruera vilka

mätningar som hänför sig till vilken riktning. Antalet körningar var dock

alltid lika stort för vardera riktningen.

Skillnaderna mellan de olika fordonen är i sammanhanget ointressanta,

eftersom bilarnas utrustning och status i övrigt inte var helt jämförbara.

Skillnaderna mellan fordonen har naturligtvis också bidragit till att göra

variansen i materialet större än vad som skulle motiveras av mätmetodi»

ken.

För att ge exempel på spridningen och mätnoggrannheten har det endast

varit möjligt att beräkna ett medelkonfidensintervall för ett av fordonen

över samtliga betingelser. Körriktningarna har då behandlats var för sig

och ett medelvärde har beräknats för samtliga ingående konfidensinter-

vall i 0,0241/10 km.

Av det föregående bör man kunna dra slutsatsen att skillnader som är

större än 5% ligger klart utanför eventuella mätfel.

Resultaten från konstantfartmätningarna visade hur viktig hastigheten är

för bränsleförbrukningen. Att sänka hastigheten med 10 km/h ger natur-

ligen större besparing ju högre hastighet man färdas med, vilket tydligt

illustreras i figur 1 och kan huvudsakligen hänföras till förändringarna i

luftmotståndet.
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Vikten av att hålla låga varvtal genom att använda så hög växel som

möjligt, framgår också mycket tydligt av tabellerna och figurerna. Att

välja så hög växel som möjligt medför inga kostnader i form av förlängd

körtid, varför denna enkla besparingsåtgärd borde gå att få gehör för, om

fordonsförarna får klart för sig dess fördelar. Som framgår av figur 5

finns mycket stora vinster att göra om man i utgångsläget har en tendens

att köra på för låga växlar.

Detta är väl kända fakta. Vad som kanske inte är fullt så välkänt är att

den lägsta förbrukningen inträffar så lågt som vid 40 - 50 km/h. Här är

att märka att den låga förbrukningen kan uppnås endast om körningen

sker på den högsta växeln. Att bibehålla högsta växeln så lågt ner som i

40 km/h utgör i de flesta bilar inget problem så länge som det inte är

motlut eller man behöver göra ensnabb acceleration.

Som framgår av resultaten gick det också att köra i 30 km/h på fyran

med försöksbilarna. I denna hastighet uppstod dock viss ryckighet. Från

biltillverkarhåll finns inget att invända mot att man under förhållanden

då motorn inte behöver ansträngas kör med mycket låga varvtal för att

bibehålla hastigheten. Nedväxling bör ske först när man märker att

motorn protesterar. Medelvarvtalet för de tre manuellt växlade fordonen

var i 40 km/h 1 443 rpm. Man framhåller att en bilmotor i princip kan

förväntas prestera ett visst antal varv under sin livslängd. Det gäller

sålunda att omsätta dessa motorvarv i så många hjulvarv och därmed så

lång körsträcka som möjligt. Man bör alltså snarast kunna uppnå större

livslängd för motorn genom att köra på låga varv.

En tidigare undersökning har visat att i en given trafiksituation ca 10%

av fordonen vid 50 km/h framförs på tvåans växel; hela 50% körs på

trean och endast 35% på högsta växeln (CCMC, 1977). Denna undersök-

ning omfattade 18 europeiska bilar som kördes i fyra av Europas större

städer.

Lika väl känt torde vara att det går att spara bränsle genom att tillämpa

ett jämnt körsätt. Resultaten bekräftar riktigheten av dessa råd. Inte

heller i detta fall medför det sparsammare körsättet någon "kostnad" i

form av längre restider.
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När det gäller accelerationssättets betydelse för bränsleförbrukningen

har man inte varit lika eniga. Det råder snarare viss förbistring huruvida

"hårda" eller "mjuka" accelerationer är att föredra.

De empiriska mätningarna i denna undersökning pekar tämligen entydigt

mot att man bör accelera med en kombination av hög växel och lågt

gaspådrag om man vill spara bränsle. Korrelationen mellan bränsleför-

brukning och accelerationsnivå var i de olika accelerationsundersök-

ningarna 0 - 50, r : .964; 50 - 90, r : .99l; 0 - 90, r : .964.

Endast på en punkt bryts mönstret att ökad accelerationsnivå medför

ökad bränsleförbrukning, nämligen i fråga om fullgasacceleration med

låga växlingspunkter, som ger en lägre acceleration än halvgasaccelera-

tion med höga växlingspunkter. Dock ger fullgasaccelerationen i samtliga

fall, utom för SAAB 99, manuell, 0 - 90 km/h, en högre förbrukning.

Vi har därmed ytterligare en indikation om vikten av att söka hålla

motorvarvtalet på en så låg nivå som möjligt. Detta bör dock ske i

kombination med minsta möjliga gaspådrag som krävs i situationen.

Meningsskiljaktigheter råder förvisso beträffande accelerationssättets

betydelse för bränsleförbrukningen. Sålunda menar Claffey (1976) att

accelerationsnivån inte spelar någon roll för bränsleförbrukningen. Han

hävdar att hård acceleration under kort tid ger samma förbrukning som

lätt acceleration under lång tid vid hastigheter under 65 km/h.

McKnight (1980) påstår att snabbare acceleration leder till bränsleeko-

nomi. Dock var inga accelerationer särskilt kraftiga - samtliga lägre än

0,13 g.

McKnight har också .indikationer om att de förare som började med

kraftig acceleration som sedan avtog uppnådde bättre bränsleekonomi än

de som startade med långsammare acceleration. Han vill tillskriva detta

det faktum att fordonen var automatväxlade och i och med den initialt

höga accelerationen åstadkoms relativt tidiga växlingar.
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Å andra sidan redovisar Barth (1981) i empiriska mätningar siffror på

bränslevinster genom reducerade accelerationsnivåer som tämligen väl

överensstämmer med vad som framkommit i det föreliggande arbetet.

Sålunda kan man spara 8,5% genom att minska accelerationen från 2,23

m/s2 till 0,90 m/s2 och sedan ytterligare 6,1% genom att gå ned till 0,45

m/sz. En 15%-ig vinst med långsammare accelerationer nämns också i en

annan undersökning (EPA 1973).

Waters och Laker (1980) hävdar också att förbrukningen ökar med ökad

acceleration.

Senare har bl a Volvo (1982) och VTI (1982) i simuleringar funnit resultat

som tyder på att bränsleförbrukningen kan minska med ökad accelera-

tion. Till stor del kan förmodligen dessa, till synes, motsägelsefulla

resultat hänföras till skiljaktigheter i hur accelerationerna utförs. I

simuleringarna körs fordonen med en konstant accelerationsnivå. Åtmin-

stone i lågfartsområdet visas då sjunkande bensinförbrukning med sti-

gande accelerationsnivå. I simuleringar där gaspådraget avgör accelera-

tionsnivån är dock överensstämmelsen med de empiriskt uppmätta resul-

taten god.

Som förare har man mycket små möjligheter att utan särskilda hjälp-

medel köra efter en viss accelerationsnivå utan kan i princip endast välja

gaspådrag och växlingspunkter.

Efter det att mätningarna avslutats har det i biltidningar förekommit

rekommendationer om att utnyttja endast varannan växel, dvs 1, 3 och 5.

Detta förfaringssätt har inte prövats i undersökningen men förefaller

mot bakgrund av undersökningsresultaten inte innebära någon annan

fördel än att man slipper två växlingar framför att utnyttja varje växel

endast upp till det lägsta varvtal då närmast högre växel kan användas.

Varannanväxelmetoden torde medföra att första och tredje växlarna

måste användas upp till oekonomiskt höga motorvarvtal innan tredje

respektive femte växlarna kan användas. Härigenom torde eventuella

fördelar gå förlorade.
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Även vad gäller retardation är det långsammaste sättet att minska

hastigheten det som ger den lägsta bensinförbrukningen. Dock går det att

utan tidsförlust undvika att slösa bort bränsle om man låter bli att växla

ned. Det billigaste alternativet, att frirulla, kräver inte att fordonet är

utrustat med frihjul eftersom växellådans neutralläge kan utnyttjas.

Dock är det naturligtvis bekvämare med frihjul, som därmed förmodligen

används oftare. För närvarande finns frihjul endast på några få bilmodel-

ler med dieselmotorer och på modeller som inte längre är i produktion..

I undersökningen har endast jämförelser mellan olika typer av retarda-

tioner gjorts. Förutsättningen har sålunda varit att man har en given

hastighet, från vilken man måste hinna ned till en given lägre hastighet

innan man kommit fram till en viss punkt längs vägen.

Det förtjänar att påpekas att retardationer i vilka man bromsar med

motor eller färdbroms förslösar rörelseenergi, som sedan ej kan återvin-

nas. Det är alltså mycket viktigt att söka undvika retardationer som

kräver bromsning. Detta kan ske genom att man kör med förutseende.

Claffey (1977) har funnit att i amerikansk trafik ca 10% av accelera-

tionerna respektive retardationerna sker med mer än 2 m/sz.

Mätningarna av olika körbeteende i motlut visade som väntat att man

även i denna situation får betala för fart/tid. Med utgångspunkt från 90

km/h sjönk medelhastigheten till ca 76 km/h i konstantgasalternativet.

På plan mark skulle skillnaden i förbrukning mellan 90 och 76 km/h i

konstant fart motsvara ca 13%. I motlutsbetingelsen, där det är fråga om

konstant fart med ökat gaspådrag respektive kontant gaspådrag med

därmed följande hastighetsminskning, var skillnaden ca 9%. Man torde

kunna utgå från att hastigheten på toppen av ett motlut, som följs av

medlut, bör vara så låg som möjligt utan att man för den skull behöver

växla ned, om man eftersträvar lägsta möjliga bränsleförbrukning.

Det motlut som utnyttjades för mätningarna är mycket kraftigt och

mycket långt. Det är möjligt att såväl bränslevinst som tidsförlust kan

vara mindre i mindre motlut.
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Genomgående kan man konstatera att manuellt respektive automatväx-

lade fordon givit ungefärligen samma skillnader som funktion av körbete-

ende. Även en automatväxlad bil kan köras så att den växlar upp vid

något olika hastigheter/varvtal beroende på belastning. Vid stora gaspå-

drag sker uppväxling senare än vid små pådrag.

Eftersom bilkörning består av en stor mängd delbeteenden som accelera-

tioner och retardationer, som tillsammans utgör en resa, går det inte att

ur de föreliggande resultaten sluta sig till hur mycket man som förare

kan spara genom att ändra exempelvis sitt accelerationsbeteende eller

retardationsbeteende. Här har undersökts hur olika körsätt i enskilda

körsituationer skiljer sig åt i fråga om bränsleförbrukning. Den totala

spareffekten är naturligtvis beroende av hur ofta man tillämpar det

förändrade delbeteendet per någon viss sträckenhet. Mätningarna illust-

rerar således endast hur mycket man kan vinna i den enskilda accelera-

tionen eller retardationen.

I och med att utvecklingen gått mot en allt större andel dieseldrivna

personbilar kan anmärkas att även sådana borde ha varit representerade i

undersökningen. I huvudsak torde emellertid samma principer vara till-

lämpliga på dieselmotorn som på bensinmotorn, vad gäller körbeteendets

inverkan på bränsleförbrukningen.

Höga varvtal drar t ex extra bränsle oavsett om det är fråga om Otto-

eller Dieselmotorer.

På samma sätt torde de principer och sparråd som bekräftats i denna

undersökning också i huvudsak vara giltiga även beträffande motorer

med insprutningssystem av olika slag. Känsligheten för ojämn behandling

av gaspedalen kan kanske variera något beroende på typ av förgasare

eller bränsleinsprutningssystem. I förgasare med accelerationspump spru-

tas vid varje nedtryckning av gaspedalen en extra mängd bränsle in, som

motorn inte alltid kan tillgodogöra sig.

De nyaste bilmodellerna förses i allt större omfattning med en femte

växel - om inte som standardutrustning så erbjuds detsom tillvalsalter-

nativ. Genom att den femte växeln sänker motorvarvtalet kan bränsle-
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förbrukningen reduceras. Genom att inget femväxlat fordon ingått i

undersökningen känner vi inte storleken på de vinster respektive förlus-

ter som kan göras med ett lämpligt respektive olämpligt utnyttjande av

en femte växel. Undersökningen har dock på ett tydligt sätt demonstre-

rat betydelsen av att, så snart det är möjligt, använda den högsta växeln.

Detta gäller naturligtvis också den högsta växeln i en femväxlad

väeråda.

På marknaden har nyligen också introducerats anordningar som helt

stryper bränsletillförseln till motorn vid motorbromsning. Det billigaste

sättet att minska hastigheten -fri rullning - påverkas inte av ensådan

anordning. Däremot bör motorbromsning bli något billigare.

De körbeteenden som i undersökningen resulterat i den lägsta bränsleför-

brukningen är ekonomiska även i andra avseenden. Sålunda minimeras

däckslitaget om man tillämpar måttliga accelerationer och retarda-

tioner. Låga motorvarvtal ger längre livslängd (total körsträcka) på

motorn.

Många av de beteendeförändringar som visat sig ge lägre bränsleförbruk-

ning har som framgått ovan också medfört vissa tidsförluster. Det finns

dock vissa enkla åtgärder som inte medför några tidskostnader, t ex att

minimera tomgångskörningen. Bränsleförbrukningen vid tomgång är ca 1

- 1,5 l/h. Själva startmomentet förbrukar inget extra bränsle enligt

Claffey (l976). Även om andra har ifrågasatt riktigheten av detta bör

det gå att spara bränsle genom att stänga av motorn vid längre väntan

vid exempelvis rött ljus. En väntan om ca en minut kan således spara l -2

centiliter bensin.

Skillnaderna mellan de resultat som erhållits i simuleringar och de

empiriskt uppmätta ger anledning att konstatera bristen på kunskap

beträffande hur bilförare i allmänhet kör - vilka accelerations-respektive

retardationsnivåer som tillämpas osv.

Utan en kartläggning av hur förarpopulationen egentligen kör saknas

möjlighet att beräkna storleken av de sparpotentialer som ligger i ett

förändrat körsätt.
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B 4 FÖRARHJÄLPMEDELS EFFEKTIVITET FÖR ATT UPPNÅ ETT

BRÄNSLEEKONOMISKT KÖRSÄTT

4.1 Generell metodik

Undersökningen genomfördes som sex delundersökningar i vilka jämförel-

ser gjordes av enskilda informationsbetingelser mot kontrollbetingelser.

I de två inledande delstudierna gjordes dels jämförelser mellan olika

vakuumbaserade instrument, dels mellan tre olika sätt att presentera

information om bränsleförbrukningen via flödesmätning. Dessa två

undersökningar gjordes för att till de fortsatta jämförande mätningarna

välja ut det vakuum- respektive flödesbaserade instrument som gav de

bästa resultaten.

I nästa fas gjordes jämförelser mellan bränsleförbrukningen när föraren

kör "normalt" och när han försöker köra "snålt", dels utan hjälp, dels

efter instruktion, dels med hjälp av vakuuminstrument och flödesinstru-

ment och sist återigen utan hjälpmedel.

I de tre sista studierna undersöktes effekterna av de olika hjälpmedels-

betingelserna var för sig.

4.1.1 Fordon
_-p_--_--

En VW Passat CC av 1981. års modell valdes på grund av att den är

utrustad med en indikator som visar föraren när det är lämpligt att växla

till högre växel.

4.1.2 Mätutrustning

Instrumentering för mätning av bränsleförbruking: se avsnitt 1.2.2.
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4.1.3 Körsträcka
__--_--_---_

Total vägsträcka 23,5 km: dels ca 5 km smal, krokig asfaltbelagd väg,

dels ca 18,5 km väg av hög kvalitet SV om Linköping. Hela sträckan har

med undantag för tiden 07.00 - 08.00 och 16.30 - 17.30 endast obetydlig

trafik (vid dessa tidpunkter undveks mätningar). Det tillhörde därför

ovanligheten att andra :fordon observerades längs sträckan under mät-

ningarna.

För att i någon mån simulera stadstrafik och därmed låta accelerationer

och retardationer få den avgörande betydelse de har för bränsleförbruk-

ningen gjordes l6 stopp längs vägen. Dessa initierades via bandspelare.

Föraren hade i samband med varje stopp 30 sekunder på sig att fullborda

detta. Vägen och den ytterst ringa trafiken tillät förarna att stanna var

som helst utan olägenhet. Dock förekom inte några stopp längs den smala

krokiga sträckan.

För att säkerställa att samtliga förare verkligen genomförde ett verkligt

stopp vid varje tillfälle, ingick i förutsättningarna att backväxeln måste

läggas i innan bilen fick igångsättas igen. Registrering av att backväxeln

lagts i, skedde via ett räkneverk som fick impulser via backljuslampan.

4.1.4 Yttre betingelser

 

Eftersom varje körning av den 23,5 km långa mätsträckan plus körning

tur och retur till institutet (ca 5 km) tog ca 30 min och ingen

försöksperson deltog i fler än sex betingelser, kunde varje försökspersons

engagemang klaras på mindre än tre timmar. De yttre betingelserna hann

därför inte förändras mer än obetydligt. Om vägbanans beskaffenhet

förändrades efter det att en försöksperson påbörjat en körserie ingick i

instruktionen att körningen skulle avbrytas. Inga försöksserier påbörjades

om väderförändringar kunde förutses inom de närmaste timmarna.
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4-1-5 .Träning

Varje försöksperson fick inledningsvis köra mätsträckan tur och retur

tillsammans med försöksledaren för att bekanta sig med fordonet och

vägen. Vid införandet av de olika instrumenten på olika stadier i

körserierna fick förarna instruktion om hur instrumenten borde avläsas

och hanteras.

4.2 Jämförelse mellan olika typer av vakuumbaserad information

 

4.2.1 Metodik

Som tidigare nämnts är undertrycket i insugningsröret på visst sätt

relaterat till bränsleförbrukningen och möjliggör en enkel och billig

information till föraren om hur hans/hennes körning påverkar bensinför-

brukningen, men informationen kan vara missledande om man inte i

förväg fått instruktion om t ex betydelsen av vilken växel man använder.

I denna fas jämfördes tre olika sätt att presentera vakuumbaserad

information till föraren: a) ett "vanligt" visarinstrument, b)VWs väx-

lingsindikator, som utgörs av en indikatorlampa, placerad mitt på instru-

mentbrädan och som tänds när motorvarvtalet är högre än 1 900 v/min

samtidigt som undertrycket i insugningsröret när ett visst gränsvärde och

som åter släcks när detta gränsvärde passerats, c) samma som b) men

kompletterad med ljudsignal som aktiverades när ljusdioden tändes för

att underlätta (möjliggöra) upptäckt av växlingssignalen.

Försökspersoner: 12 normalerfarna förare, 24 - 40 år.

Försökspersonerna fick under träningskörningen instruktion om använd-

ningen av den information som förmedlades via instrumenten.

Presentationsordningen mellan de tre betingelserna roterades. Eftersom

två försökspersoners mätserier måst uteslutas på grund av att apparatur-

fel kunde konstateras i efterhand, förekommer inte alla presentations-

ordningar två gånger. En jämförelse mellan presentationsordningarna
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sådana de nu ser ut visar dock att den betingelse som presenterades först

resulterade i en bränsleförbrukning på 0,77 1/10 km. Samma förbrukning

noterades också för såväl andra- som för tredjebetingelsen.

4 . 2 . 2 Resultat

Som framgår av tabell 9 skilde sig inte de tre betingelserna åt beträf-

fande bränsleförbrukning. Samtliga tre drog 0,77 1/10 km. Inte heller

accelerationsnivåerna påverkades i nämnvärd omfattning. Beträffande

körtid ledde växlingsindikatorn till ca 5% kortare körtid. Denna skillnad

är dock till största delen betingad av att en försöksperson körde särskilt

snabbt under denna fas.

Tabell 9 Vakuumbaserad information. Bränsleförbrukning

Information from vacuum instrumentation. Fuel consump-

   

tion

Fp nr Vakuum- Växlings- Växlings-
meter indikator indikator
l/lO km 1/10 km ljud

1/10 km

1 . 72 .73 .72

2 .74 .75 .74

3 .86 .82 .83

4 . 70 .74 .71

5 . 75 .74 . 77

6 . 71 .77 .70

7 . 75 .70 .70

8 . 82 .84 .82

9 . 80 .81 .80

10 .80 .78 .87

55 .77 .77 .77

S .05 .05 .06
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Samtliga försökspersoner var tveksamma till alla tre varianterna av

information, men tyckte ändå att de fick ut mest av den vanliga

vakuummetern, varför det blev denna som fortsättningsvis fick ingå i

 

försöksprogrammet.

4.3 Jämförelse mellan olika typer av flödesbaserade förarhjälp-

medel

4-3-1 Msfgq

I den andra urvalsstudien jämfördes tre olika sätt att med utgångspunkt

från mätning av bränsleflödet ge föraren information om hur körsättet

påverkar bränsleförbrukningen:

a. Information om flödet via ljudsignal som avges för varje 0,5

milliliter bränsle. Variationerna i signalfrekvens ger därvid informa-

tion om flödet - information som alltså inte kräver ett aktivt

iakttagande från förarens sida. För att åstadkomma ljudsignalen

hade en extra flödesmätare av typ Floscan monterats i bränslesyste-

met. Impulserna från denna överfördes till en summer, som gav en

kort signal för varje puls från flödesmätaren. Frekvensområdet hade

valts så att även vid maximal förbrukning de enskilda pulserna skulle

vara urskiljbara.

b. Presentation av den momentana bränsleförbrukningen i form av

liter-per-mil via en Compu-cruise färddator, med uppdatering av

informationen en gång varannan sekund.

Informationen presenterades i digital form på en display, placerad

ovanpå instrumentbrädan, mitt framför föraren.

C. I det tredje alternativet presenterades den momentana förbruk-

ningen i form av analog information på ett visarinstrument, placerat

i omedelbar anslutning till färddatorn, som nu presenterade informa-

tion om genomsnittsförbrukningen under den aktuella körningen.
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Försökspersoner: 6, normalvana, 24 - 38 år.

Försökspersonerna fick under träningskörningen instruktion om använd-

ningen av de tre informationssystemen.

Presentationsordningen roterades så att alla tänkbara ordningar förekom

en gång.

4.3.2 Resultat

Tabell 10 visar att inte heller dessa alternativa sätt att informera

föraren om bränsleförbrukningen skiljer sig åt. Som också framgår av

tabellen ligger de små skillnaderna helt inom konfidensintervallen kring

medelvärdena.

Tabell lO Flödesbaserad information. Bränsleförbrukning

Information from fuel flow instrumentation. Fuel consump-

   

tion

Fp Ljud Digital Analog
l/lO km l/lO km l/lO km

1 .70 .73 .73

2 .78 .79 .77

3 .79 .80 .78

4 .74 .71+ .75

5 .81 .78 .78

6 .84 .87 .85

55 0.78 0.79 0.77

5 0.05 0.05 0.05

Konf.-
interv :04 :504 :04

      

Subjektivt tyckte samtliga sex försökspersoner illa om den auditiva

informationen, som de fann mycket störande. Eftersom ingen skillnad
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kunde noteras mellan de två övriga sättenatt presentera informationen,

valdes alternativ c), som ger den mest kompletta informationen, att ingå

i den fortsatta provningen.

4.4 Direkt jämförelse mellan instruktion, vakuuminstrument och

 

liter-per-mil-instrument

 

Denna fas syftade till att undersöka några olika principer för påverkan

av förarbeteendet, i direkta jämförelser.

Försökspersoner: 12 normalvana, 24 - 40 år.

Varje förare fick under den ordinarie träningskörningen förespeglingar

om att undersökningen avsåg att pröva en apparatur för jonisering av

luften och att denna undersökning ingick i ett större projekt kring klimat

i fordon. Joniseringsapparaturen fanns monterad i fordonet. Denna

åtgärd vidtogs för att förarna skulle genomföra den första körningen

okunniga om det verkliga syftet med undersökningen - detta för att

undvika att körbeteendet skulle inriktas mot bränslesparande. Meningen

var att kunna jämföra någorlunda "normalt" körbeteende med betingelser

där olika åtgärder satts in för att påverka det i viss riktning.

a. I den första körningen i varje försökspersons mätserie hade veder-

börande således ingen aning om att bränsleförbrukningen registrera-

des. Mikrodatorns utskrift förklarades med att registrering gjordes

av en rad olika körförhållanden. Föraren instruerades att köra

"precis som vanligt" och vara vaksam på eventuellt obehag i form av

klimatstress.

b. Vid återkomsten beklagades nödlögnen och förklarades det verkliga

syftet med undersökningen. Föraren instruerades vidare att i nästa

körning söka köra så "snålt" som möjligt genom att använda vilka

metoder han eller hon fann lämpligast.
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c. Inför den tredje körningen presenterades data från karaktäriseringen

av bränsleekonomiskt körsätt för försökspersonerna och en muntlig

beskrivning av olika sätt att spara bränsle gavs. Föraren ombads

sedan att omsätta dessa råd i praktiken.

d. Vid den fjärde mätningen monterades vakuummetern framför föra-

ren, som då också fick instruktion om hur informationen borde

tolkas.

e. Inför den femte resan plockades vakuummetern bort och ersattes

med liter-per-mil-instrument, såväl analogt visarinstrument, som

digital presentation av genomsnittsförbrukningen.

f. Som en sjätte och sista betingelse berövades förarna åter alla

hjälpmedel för att studera om det går att tillämpa bränsleeffektivt

körsätt efter det att man fått tillfälle att lära sig köra med

förarhjälpmedel. Denna betingelse fungerade också som en kontroll

över inlärningseffekter över tid.

Förarna instruerades att i samtliga körningar själva göra avvägningen

mellan körtid och bränslesparande.

4-42 Rêêyliêf

En jämförelse av bränsleförbrukningsresultaten i betingelsen "normal

köring" och "utan hjälp" i tabell ll ger vid handen att försökspersonerna

kunde minska förbrukningen med drygt en deciliter per mil eller 12%

bara genom att tillämpa de kunskaper de hade på förhand. Den största

reduktionen uppgick till 25% trots att körtiden inte ökade med mer än

11%. I genomsnitt ökade körtiden med ca 9%. Förarna vidtog flera

åtgärder för att åstadkomma sparandet. Sålunda kan man notera att

medelhastigheten sänktes. Detta kan till en del vara resultatet av att

accelerationsnivåerna minskades genom att gaspådraget under accelera-

tion minskades. Värt att notera är också att samtliga försökspersoner

minskade förbrukningen. Dock var den minsta reduktionen inte större än

1%.
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Tabell 11 Direkt jämförelse mellan instruktion, vakuuminstrument och
liter-per-mil-instrument. Bensinförbrukning

Direct comparison between instruction, vacuum instrumen-
tation and MPG-instrumentation. Fuel consumption

Fp Normal Utan Instruk- Vakuum- Liter- Utan
körning hjälp tion meter per-mil- hjälp

mätare

1 .81 .75 .62 .64 .63 .62

2 .82 .72 .66 .64 .66 .66

3 .83 .72 .65 .6.5 .66 .71

4 .88 .82 .75 .78 .78 .71

5 .84 .75 .68 .65 .65 .64

6 .93 .83 .70 .69 .74 .73

7 .94 .71 .65 .65 .64 .62

8 .87 .69 .66 .65 .6.5 .63

9 .91 .74 .66 .65 .66 .66

10 .86 .80 .65 .70 .67 .67

11 .80 .79 .75 .72 .71 .71

12 .94 .80 .69 .69 .68 .68

i .87 .76 .68 .68 .68 .67

s .05 .05 .04 .04 .04 .04

Konf-
interv. :03 103 :02 + 02 :503 + 02

 

Samtliga förare lyckades också, efter det att de fått instruktion om

bränslesnålt körsätt, sänka förbrukningen ytterligare -i genomsnitt ca

11% och som mest ca 16%. Körtiden ökade därvid i medeltal med drygt

22%.

Endast 6 av de 12 förarna lyckades med hjälp av vakuummetern sänka

bränsleförbrukningen ytterligare. Den genomsnittliga förbrukningen för-

ändrades inte. Beträffande körtiden, registrerades den lägsta i hela

serien just i denna betingelse.
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Inte heller den mera komplicerade liter-per-mil-presentationen kunde

påverka bränsleförbrukningen utöver vad som redan åstadkommits med

instruktion.

När förarna berövades de yttre hjälpmedlen i den sista körningen kunde

de ändå tillämpa de kunskaper de tillägnat sig via instruktionen och

åstadkomma samma förbrukning som tidigare. Inga påtagliga föränd-

ringar i de övriga mätvariablerna kunde noteras.

Den som i hela serien hade den högsta förbrukningen körde trots detta på

den längsta körtiden. Denna lyckades minska förbrukningen från .94 1/10

km till .62 eller nästan 35%, samtidigt som körtiden ökade med 39%.

Jämfört med "normal körning" ökade körtiden i "vakuumbetingelsen" med

i genomsnitt 33%.

Tabell 12 beskriver korrelationerna mellan förbrukning och körtid. I

normalkörningsbetingelsen varierade körtiderna mycket litet, vilket kan

förklara den låga korrelationen. I de övriga betingelserna är som synes

korrelationen ganska hög om än inte perfekt. Detta innebär att man får

räkna med längre körtider om man vill spara bränsle men också att det

går att spara utan tidskostnad beroende på i vilket avseende man tidigare

"syndat".

Tabell 12 Korrelationer: bränsleförbrukning - körtid

Correlations: fuel consumption - driving time

  

Normal Utan Instruk- Vakuum- Liter- Utan

körning hjälp tion meter per-mil- hjälp
mätare

Korr 0,11 -O,55 -O,68 -O,65 -O,73 -O,80

2 0,37 -l,81 -2,25 -2,15 -2,41 -2,67

         

Som framgick av karaktäriseringen av bränsleekonomiskt körsätt leder

användning av för .låg växel till ökad förbrukning utan att man för den

skull tjänar någon tid.
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4.5 Indirekt jämförelse mellan instruktion, vakuuminstrument och

 

liter-per-mil-instrument

 

I nästa fas av projektet genomfördes en jämförande studie i vilken varje

åtgärd, (instruktion, vakuummeter respektive liter-per-mil-mätare) var

för sig jämfördes med körning utan hjälpmedel. Sparvinsterna som

funktion av de tre olika hjälpmedelsbetingelserna jämfördes.

Detta förfarande var nödvändigt eftersom presentationsordningen, som

var fixerad i den föregående fasen, kunde ha maskerat eventuella

effekter.

Till dessa jämförelser användes tre grupper om åtta förare, vilka, ur en

försökspersonspool, hade fördelats slumpmässigt på respektive grupp.

Samtliga förare körde fyra betingelser, varav tre var identiskt utformade

för de tre försöksgrupperna nämligen A, C och D.

Betingelse A. Så bränslesnål körning som möjligt utan hjälp

B. En av de tre betingelserna med hjälpmedel

C. Så bränslesnål körning som möjligt utan hjälp

D. Så bränslesnålt som möjligt men ändå med den hastighet

som var tillåten

Dessa fyra betingelser föregicks av en träningskörning på samma sätt

som i den föregående fasen. Mätmetodiken och körsträckan var identisk

med vad som förekom i den föregående fasen.

Samtliga försökspersoner var studenter vid Linköpings Universitet.

Åldersmässigt skilde det mycket litet mellan grupperna. Detsamma

gällde den genomsnittliga körvanan, som var ca 7 500 km under den

senaste lZ-månadersperioden.
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4.5.2 Resultat

4.5.2.1 Grupp a) - hjälpmedel: verbal instruktion. Gruppens resultat

presenteras i tabell 13.

Tabell 13 Instruktion. Bränsleförbrukning. l/lO km
Instruction. Fuel consumption. l/lO km

   

Fp Utan Instruk- Utan Optimalt
hjälp tion hjälp

1 .72 .66 .64 .70

2 .87 .69 .65 .73

3 .72 .61 .63 .72

4 .82 .68 .69 .74

5 .83 .79 .75 .78

6 .70 .60 .60 .86

7 .84 .70 .67 .73

8 .81 .76 .74 .82

SE .79 .69 .67 .76

s .07 .07 .05 .05

Konf-
interv. :05 :05 35.04 :504

       

Av tabellen kan utläsas att de åtta förarna, med hjälp av instruktion,

kunde minska bränsleförbrukningen från i genomsnitt 0,79 till 0,69 l/lO

km, vilket motsvarar 13%. En liten ytterligare minskning kunde noteras i

betingelse tre, som här kan förefalla omotiverad - det går ju inte att

beröva någon den information och kunskap som redan inhämtats. Dock

var denna betingelse nödvändig för att gruppens resultat skulle kunna

jämföras med övriga gruppers.

I den sista betingelsen ökade förbrukningen åter, men förblev på en lägre

nivå än vid den första körningen, trots att körtiden var 1,5 minuter eller

5% kortare. Annars "kostade" det ca 20% förlängd körtid att spara 15%

bränsle.
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Besparingarna åstadkoms bla genom att man minskade gaspådraget

under acceleration, vilket resulterade i lägre genomsnittliga accelera-

tionsnivåer. Dock finner man att, i den sista betingelsen, gaspådraget är

som kraftigast utan att detta har lett till en högre medelacceleration.

Detta antyder i sin tur attman växlat till högre växel vid låga varvtal.

Besparingarna har också skett genom att man gjort mjukare retarda-

tioner.

4.5.2.2 Grupp b) - hjälpmedel: Vakuummeter. Gruppens resultat presen-

teras i tabell 14.

Tabell 14 Vakuummeter. Bränsleförbrukning. l/lO km

Vacuum meter. Fuel consumption. l/lO km

   

Fp Utan Vakuum- Utan Optimalt
hjälp meter hjälp

1 .80 .81 .76 .81

2 .65 .66 .66 .71

3 .78 .71 .73 .80

4 .82 .79 .78 .77

5 .82 .81 .80 .89

6 .71 .69 .71 .81

7 .69 .73 .70 .82

8 .78 .78 .75 .86

X .75 .75 .74 .81

s .06 .06 .05 .05

Konf.-
interv. :202 :201 :01 :201

       

Tabellen visar att förarna i denna grupp inte kunde spara bränsle genom

användning av vakuummeter. Informationen från instrumentet påverkade

inte heller körbeteendet i någon av de variabler som registrerades.
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I den sista körningen - efter aktuell hastighetsgräns- påverkades alla

mätvariablerna. Bränsleförbrukningen ökade; likaså accelerations- och

retardationsnivåer, medan körtiden förkortades.

4.5.2.3 Grupp c) - hjälpmedel: liter-per-mil-instrument. Gruppens

resultat presenteras i tabell 15.

Tabell 15 Liter-per-mil-information. Bränsleförbrukning. l/lO km

MPC-instrumentation. Fuel consumption. l/lO km

   

Fp Utan Liter Utan Optimalt
hjälp per mil hjälp

1 .84 .71 .68 .79

2 .68 .61 .61 .69

3 .68 .65 .70 .76

Lt .84 .79 .75 .83

5 .80 .76 .71 .80

6 .76 .77 .77 .81

7 .64 .64 .63 .66

8 .77 .76 .77 .78

SE 75 .71 70 77

s 08 .07 06 06

Konf.-
interv. :506 :505 25.041 :04

       

Information om den momentana förbrukningen plus information om hur

genomsnittsförbrukningen förändrades gjorde att sju av de åtta förarna

lyckades sänka bränsleförbrukningen med i genomsnitt ca 5%. När

hjälpmedlen i nästa körning åter plockades bort lyckades tre av förarna

sänka förbrukningen ytterligare något.

Med inriktningen på att hålla de anbefallda hastighetsgränserna ökade

förbrukningen åter. Ökningen var ca 3%. Samtidigt kunde dock en 9%-ig

minskning av körtiden registreras.
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Ett mått på mätnoggrannheten skulle kunna sägas vara det faktum att

man finner en korrelation om 0,89 när förarnas resultat i de två

delbetingelserna "liter/mil" och "andra körningen utan hjälp" har stude-

rats, dvs förarna har samma rangordning i de båda betingelserna.

Om man tittar på korrelationen mellan bränsleförbrukning och andra

mätvariabler finner man i den betingelse där man får hjälp att spara

- vare sig det gäller instruktion, vakuummeter eller liter-per-mil-infor-

mation- att sambandet mellan accelerationsnivå och förbrukning är

0,28; mellan retardation och förbrukning r : 0,57; mellan körtid och

förbrukning r : -.84; mellan gaspådrag under acceleration och förbruk-

ning r : 0,76.

Uppenbart är att milda gaspådrag resulterar i lägre förbrukning än hårda

pådrag. Som tidigare påpekats känner man inte till hur "normala"

accelerationsförlopp ser ut. Inte heller i den föreliggande studien har

förloppet registrerats. Accelerationsvärdena avser sålunda endast medel-

accelerationer. Som framgått av diskussionen under avsnitt 3.4 torde just

accelerationsförloppets utseende vara av betydelse för bränsleförbruk-

ningen. Den relativt låga korrelationen mellan bränsleförbrukning och

accelerationsnivå.kan således bero på att förarna inte tillämpat något

enhetligt accelerationsmönster.

I den inledande fasen av projektet (se avsnitt 3.4) konstaterades korrela-

tioner mellan bränsleförbrukning och accelerationsnivå på 0,96; 0,99

respektive 0,96. I detta fall var accelerationsmönstret enhetligt såtill-

vida att gaspådrag och växlingspunkter var definierade. I den senare

delen vet man, som tidigare påpekats, inte hur mönstren varierat.

Härmed understryks ytterligare behovet av att man undersöker hur

accelerationsförloppen faktiskt ser ut för olika kategorier av förare.

På nytt besannades också svårigheterna att spara bränsle utan att

samtidigt förlora tid. Den 5%-iga sparvinsten med olika hjälpmedel

kostade drygt två minuter längre körtid eller 7,5%. Korrelationen mellan

förbrukning och körtid var -O,84 (z : 4,04).
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4.6 Diskussion

Eftersom varje försöksperson kört samtliga sina mätkörningar under

tämligen konstanta förhållanden men olika försökspersoner kört under

sinsemellan något varierande förhållanden påverkar detta möjligheterna

att med statistiska metoder göra signifikansberäkningar. Spridningarna

mellan olika förares värden i en och samma försöksbetingelse gör att det

blir mycket svårt att påvisa signifikanta skillnader mellan olika betingel-

ser. Tolkningarna av resultaten har därför inte alltid stöd av en statistisk

signifikansprövning.

Utifrån de föreliggande resultaten, som ju är framtagna med olika

designer, men som ändå visar en mycket likartad bild, kan man dra

slutsatsen att försökspersonerna kunde spara ca en deciliter per mil

(12%) bara genom att utnyttja de kunskaper de redan hade. Därutöver

kunde man med hjälp av verbal instruktion spara ytterligare ca 12%

- alltså totalt nära 25%.

Dessa besparingar åstadkoms genom att man förändrade körsättet främst

så att körtiden förlängdes. Gaspådraget under accelerationerna minska-

des, vilket naturligtvis påverkade medelaccelerationerna. Smärre minsk-

ningar i fråga om medelretardation kunde också noteras.

Genomgående sker dock de största förändringarna i fråga om körtid. Som

redan tidigare konstaterats har de flesta av förarna haft svårt att spara

bränsle utan att körtiderna samtidigt har förlängts.

Införandet av yttre hjälpmedel erbjöd inte några ytterligare möjligheter

att spara bränsle när man tagit till vara möjligheten att utnyttja

tillgänglig verbal information. Här är dock att märka att det ur dessa

resultat inte går att utläsa hur den relativa effektiviteten mellan olika

hjälpmedel ser ut i ett längre tidsperspektiv, dvs om det exempelvis

föreligger skillnader när det gäller att bevara motivationen hos föraren

att köra bränslesnålt.

Att man, efter att ha fått hjälp under enkörning, kan tillämpa det nya

beteendet även sedan hjälpmedlet avlägsnats, framgår ju av resultaten.
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Det är sannolikt att nyhetens behag ofta gör att man med en nyinstalle-

rad mätare söker se hur snålt det går att köra. När den tekniken väl

provats fungerar instrumentet enbart som påminnare och som "dåligt

samvete", dvs det kan ge föraren motivation att inte överskrida de

tidigare uppnådda goda förbrukningssiffrorna.

Mot bakgrund av vad som framkom i den första delen av projektet borde

man ha kunnat förvänta sig att en anordning som ger föraren information

om när det är dags att växla upp, borde ha förutsättningar att ge vissa

sparvinster. Den här använda växlingsindikatorns funktionssätt är dock

sådant att den anpassar sig efter förarens accelerationsanspråk. Med

kraftiga gaspådrag kommer också indikeringen senare, dvs vid högre

motorvarvtal. Indikatorn fungerar nämligen så att den tänds när under-

trycket når en viss nivå, efter det att motorvarvtalet kommit över 1 900

rpm. Om man verkligen vill spara bränsle genom tidiga uppväxlingar kan

varvräknare eller hastighetsmätare antagligen göra samma nytta.

Dock borde "intelligentare" växlingsindikatorer kunna vara åtminstone

oerfarna förare till hjälp när det gäller attspara.

Det föreföll också troligt att en kontinuerlig ljudinformation om förbruk-

ningen och variationer i denna skulle vara värdefull genom att informa-

tionen överförs via ett sinne som har ledig kapacitet och genom att

informationen är kontinuerlig. Den sistnämnda egenskapen gör att föra-

ren, oberoende av trafiksituation har möjlighet att tillgodogöra sig

informationen.

Det faktum att försökspersonerna var studenter och i dryga tjugoårsål-

dem kan ha inneburit att de genom det i denna ålder stora motorintres-

set var mera medvetna än medelbilisten om hur man kan bära sig åt för

att spara bränsle. Detta i sin tur kan ha resulterat i en underskattning av

de verkliga effekterna av olika hjälpåtgärder. Å andra sidan kan förarnas

totalt sett mindre körerfarenhet ha verkat i andra riktningen.

Det tycks alltså som om det skulle vara fögalönande att installera olika

typer av hjälpmedel för att spara bränsle. En förare som är motiverad

att köra snålt klarar detta lika bra utan instrument. Däremot förefaller
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det som om en god muntlig instruktion skulle kunna åstadkomma de

största reduktionerna av bränsleförbrukningen.

Att investera i en dyr utrustning för attspara bränsle kan möjligen också

ha den effekten att själva investeringskostnaden skapar motivationen att

köra energisnålt. Vidare utgör instrumentet en ständig påminnelse.

Om man vill investera i någon form av hjälpmedel tycks det inte som om

det skulle vara någon större skillnad i effektivitet mellan olika typer, så

länge som föraren är motiverad att köra så snålt som möjligt.

Det förefaller troligt att många (de flesta) förare inte skulle vara villiga

att betala särskilt stora kostnader i form av förlängda körtider för att

spara bränsle. För dem gäller det att inrikta sig på beteenden som har en

sparpotential men som inte kostar tid, exempelvis att se till att

motorvarvtalet är så lågt som möjligt i den aktuella hastigheten och att

köra jämnt med undvikande av accelerationer och retardationer. Där-

igenom åstadkommer man samtidigt ett sparande vad gäller fordonssli-

tage. Att köra med förutseende och planering lönar sig således.

Genom att hålla såväl accelerationer som retardationer på så låg nivå

som möjligt kan exempelvis livslängden på däcken förlängas avsevärt.

Detta går naturligtvis också att kombinera med andra åtgärder för att

spara bränsle t ex att minimera tomgångskörningen genom att stänga av

motorn så fort tillfälle ges. Denna åtgärd har ju dessutom det goda med

sig att de skadliga utsläppen minimeras.

Storleken av besparingspotentialen hos dessa beteenden kan dock lika

litet som beträffande alla övriga delar av det beteende som utgör

"körsättet" bedömas förrän man har kartlagt hur förarpopulationen

faktiskt beter sig i olika situationer.

VTI RAPPORT 298



50

REFERENSER

Barth, E A. Evaluation of Gastell, a device to modify driving habits.
Environmental Protection Agency rep. EPA-AA-TEB-Sl-lB, February,
1981.

CCMC Report, February 1977. Proposals for a new test procedure for
the measurement of exterior noise of passenger cars in Fontanet, P.
Evaluation of passenger car noise nuisance in urban traffic. SAE
Technical Paper Series 801432.

Claffey, P J. Passenger car fuel conservation. Federal Highway
Administration Report No. FHWA-PL-77009. January, 1977.

EPA, (Environmental Protection Agency). A report on automotive fuel
economy. Report PB-258-686, October, 1973.

Laurell, H. Kartläggning av behov och effekter av olika typer av
bränslemätare i fordon. VTI Meddelande 145, 1979.

McKnight, A 3. The national energy efficient driving system: the
behavior basis for the current driver energy conservation program. Paper
presented at Automotive Fuel Economy Research Meeting, US
Department of Transportation, December, 1980.

Volvo. Förstudie av hur körsättet inverkar på bränsleekonomin, Intern-
rapport av K Bergquist 821102.

VTI. Personlig kommunikation med U Hammarström.

Waters, M H L and Laker, I B. Research on fuel conservation for cars,

TRRL Laboratory Report 921, 1980.

VTI RAPPORT 298




