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FÖRORD

För projektets genomförande tillsattes en projektgrupp med följande

personer ingående:

G.V. Carlsen (Danmark), Markku Salusjärvi (Finland), Nils Skarra (Norge)

samt Gudrun Öberg (Sverige). Senare tillsattes en kontaktgrupp som

består av följande representanter för vägmyndigheter i de olika länderna:

Jens Fossheim (Norge), Klaus Gylvar och Jan Kildebogaard (Danmark),

Janeric Reyier (Sverige) och René Tigerstedt (Finland). Som förvaltnings-

organ har i projektet fungerat Statens väg- och trafikinstitut, Linköping

och som projektledare Gudrun Öberg.

Beräkningar av bränsleförbrukning har gjorts med hjälp av en datoriserad

fordonskostnadsmodell (FOKO) som har utvecklats vid trafikavdelningen

vid VTI av Ulf Hammarström och Bo Karlsson. Dessa två har även lämnat

värdefulla synpunkter under projektets gång.

Projektgruppen har inom sig fördelat rapportskrivningen som framgår

nedan.

Sammanfattning: G. V. Carlsen, M. Salusjärvi och G. Öberg

kapitel 1: G. V. Carlsen

kapitel 2: M. Salusjärvi och N. Skarra

kapitel 3: G. Öberg och N. Skarra

kapitel 4: N. Skarra

kapitel 5: G. Öberg och N. Skarra

kapitel 6: G. Öberg
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Hastighetsbegränsningar och energiförbrukning
Del II. Beräkningsresultat

av Gudrun Öberg, G V Carlsen, Markku Salusjärvi och Nils Skarra
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Nordiska ämbetsmannakommittén för Transportfrågor (NÄT) föreslog våren

1981 att ett projekt med rubriken "Hastighetsbegränsningar och energi-

förbrukning" skulle påbörjas. Projektet inleddes med en litteraturstudie

som finns redovisad i VTI Meddelande 410. Där fanns också ett förslag till

fortsatt arbete i projektet som innebar att en datoriserad modell vid VTI

skulle utnyttjas för attberäkna bränsleförbrukning för olika fordonstyper

på vägar med olika standard och där hastighetsgränserna varierades.

Resultaten från dessa beräkningar redovisas i denna rapport.

En sänkning av hastighetsgränserna på landsbygdsvägar till 50-60 km/h

minskar fordonens beräknade bränsleförbrukning med ca 12 % på dessa

vägar. I förhållande till den totala förbrukningen, dv s även i tätort,

kommer procenttalet att nästan halveras. Detta är beräknat för svenska

förhållanden, men anses gälla även i Danmark och Finland. I Norge har

man redan lägre hastighetsnivåer, vilket innebär att en ändring till

hastighetsgränser enligt ovan skulle innebära en ca hälften så stor bespa-

ring som i de andra länderna.

Beräkningarna förutsätter att trafikarbetet och fordonsfördelningen skulle

förbli oförändrade, även om en så drastisk förändring av hastighetsgränsen

skulle genomföras.
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Speed limits and energy consumption
Part II. Results of the calculations

by Gudrun Öberg, G V Carlsen, Markku Salusjärvi and Nils Skarra
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

In early 1981 the Nordic Governmental Committee for Transport Questions

(NAT) suggested the start of a project titled "Speed Limits and Energy

Consumption". The initial stage was a literature study which was published

in VTI Meddelande 410 together with a proposed plan for the rest of the

project. The plan included use of a computerized model developed at the

Swedish Road and Traffic Research Institute. With this model it is possible

to calculate fuel consumption for different vehicle types on roads with

different standards and different speed limits. The results of these

calculations are presented in this report.

A reduction in the calculated fuel consumption on rural roads of about

12 % appears to be the greatest possible saving that can be achieved by

'introducing lower speed limits for example 60 km/h on motorways and

50 km/h on other roads.

Since the fuel consumption on rural roads in Sweden constitutes sligtly

more than half of the total consumption by road traffic, the calculated fuel

savings as a percentage of total consumption must be almost halved. In

Denmark and Finland this percentage would be the same as in Sweden but

in Norway only half, again because of an already low speed level.

It should be noted that the calculations do not take into account the

influence that large changes in speed limits might have on travel patterns

and car utilization.
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Hastighetsbegränsningar och energiförbrukning
Del II. Beräkningsresultat

av Gudrun Öberg, G V Carlsen, Markku Salusjärvi och Nils Skarra
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Hastighetsbegränsningssystemen i de nordiska länderna består av tre

principiellt olika typer av begränsningar.

l. Generella hastighetsbegränsningar som inte avhänger av yttre för-
hållanden.

2. Differentierade hastighetsbegränsningar.

3. Fordons- och föraravhängiga begränsningar.

Exempel på generella hastighetsgränser är bashastigheten (Sverige 70,

Norge, Danmark och Finland 80) samt tätorternas regionala begränsningar

(50 km/h).

Differentierade begränsningar kan bero på olycksrisk, trafikmängd, vägens

geometri m m. (I Sverige 90 och 110, i Finland 60, 80, 100 och 120, i Norge

40, 50, 60, 70 och 90 och i Danmark 60 och 100).

Exempel på fordonsavhängiga begränsningar är bussarnas och lastbilarnas

specifika begränsningar. I Finland har nyblivna körkortsinnehavare första

året en personlig begränsning på 80 km/h.

I denna rapport behandlas grupperna 1 och 2.

Hastigheterna varierar från tid till annan och från plats till plats. Dagens

hastighetsgräns är inte den viktigaste faktorn för medelhastigheten men

den har större betydelse för spridningen i hastighetsfördelningen. Medel-

hastigheten påverkas mer av yttre förhållanden som trafik, väder och

vägförhållanden än av hastighetsgränser.
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Psykologiska och sociala faktorer påverkar också hastigheten. Några av

dessa är individuella (bilistens ålder och temperament, resans orsak),

medan andra är av kollektiv natur (värderingsnormer, omfattning av

polisövervakning, hur stort straffet är förhastighetsöverträdelser). Dessa

faktorer är inte undersökta i denna rapport, men kan ha stor betydelse.

Om man betraktar ett konkret vägnät, och anser att de psykologiska och

sociala faktorerna ej ändras, och dessutom förutsätter att väggeometri,

trafikintensitet etc är kända, så är det möjligt att med hjälp av de nedan

beskrivna metoderna beräkna samband mellan hastighetsgränser, hastighet

och bränsleförbrukning.

I den här rapporten behandlas bränsleförbrukningen för landets totala trafik

på landsbygdsvägar. Detta innebär att bränslebesparingen är beroende av

hur många trafikanter som sänker hastigheten och hur mycket de sänker

den. Bränslebesparingen blir också större ju större del av vägnätet och

trafikarbetet som påverkas av ändrade hastighetsgränser, och ju mer

hastighetsgränsen sänkes. Bränsleförbrukningen kan dock bli högre om

hastigheten sänks under en viss nivå (om man tvingas växla till en lägre

växel).

Hastighetsgränser och hastigheter

Vid införande av en given hastighetsgräns blir bränslebesparingen stor om

man får en betydande hastighetsnedsättelse men bara liten om hastighets-

nivån från början är så låg att hastighetsförändringen blir liten.

Det föreligger en mängd omfattande undersökningar av hastighetsgränser-

nas inverkan på individuella hastigheter och på hastighetsfördelningen (4, 9,

13). Resultaten från referens 9 kan sammanfattas som nedan:

Införandet av hastighetsgränser, där det förut var fri fart, innebär att
hastighetsspridningen blir mindre.

När en hastighetsgräns införes, (där det förut var fri fart) sjunker
medelhastigheten, om mer än 15 % av bilarna i förväg körde med
hastigheter högre än hastighetsgränsen. Om mindre än 15 % av bilarna
i förväg körde med hastigheter över den nya hastighetsgränsen kommer
medelhastigheten att öka.
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Sätts hastighetsgränsen lika med medianhastigheten vid fri fart (den
nya hastighetsgränsen sätts vid en hastighet som 50 % av fordonen
överskrider) så kommer medelhastigheten att sjunka med 5 km/h.

Hastigheter och bränsleförbrukning

 

Förhållandet mellan fordonshastighet och bränsleförbrukning är inte alls så

komplicerat som sambandet mellan hastighetsgräns och hastighet. Om man

känner fordonsparkens sammansättning och fordonens hastigheter och has-

tighetsvariationer kan bränsleförbrukningen beräknas direkt med hjälp av

matematiska formler.

Bränsleförbrukning till acceleration, transmission och för att övervinna

luftmotstånd m m är lägre ju lägre hastigheten är. I gengäld ökar

bränsleförbrukningen när man växlar ner.

Som huvudregel gäller att bränsleförbrukningen är minst när fordonen körs

med lägsta möjliga hastighet på högsta växeln.

Beräkningsmodell

 

Vid beräkningar av bränsleförbrukningen vid olika hastighetsgränser har en

datoriserad modell använts. I denna "färdas" fordonen på vägarna helt

opåverkade av andra fordon. För att kunna beräkna landets totala

bränsleförbrukning på landsbygdsvägar har 14 olika typvägar byggts upp

utifrån 70 representativa vägsträckor i Sverige. På varje vägtyp har

utifrån 8 fordonstyper etablerats en trafikbelastningskombination, som

skall motsvara verklig trafik på de svenska vägarna. Bränsleförbrukningen

beräknas för varje fordon på var och en av vägarna och för flera olika

hastighetsgränser på varje väg. Då hastighetsgränserna varierar i det

intervall som idag används ligger empiriska data till grund för den

hastighet som fordonen får i modellen. För lägre hastighetsgränser finns

inga hastighetsdata utan här har antaganden gjorts som bygger på kunskap

om hastighetsfördelningar vid olika högre hastighetsgränser.
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\ Resultat

Först ett exempel på hur bränsleförbrukningen för ett enskilt fordon

påverkas av ändrade hastighetsgränser.

En genomsnittlig personbil som kör på motorväg beräknas sänka bränsle-

förbrukningen med knappt 4 % för varje 10 km/h som hastighetsgränsen

sänks i intervallet 120 till 70 km/h.

För olika sänkningar av nuvarande hastighetsgränser i Sverige har beräk-

nats hur stor bränslebesparing som kan uppnås. I tabell 1 ges några

exempel.

Tabell 1. Beräknad ändring av genomsnittshastigheten och beräknad
bränslebesparing då hastighetsgränsen sänks till 90 respekti-

   

ve 60 km/h.

Hastighets- Hastighets- Bränslebesparing (%)
Vägkategori gränsen sänkning av förbrukningen

sänks 'till (km/h) på denna på alla

vägkate- landsbygds-
gori vägar

Motorväg 90 km/h 8,6 5,7 0,7
110 km/h 60 km/h 26,1 15,0 2,0

9 m 90 km/h 60 km/h 16,6 10,6 1,8

 

Om hastighetsgränsen sätts till 60 km/h på motorvägar och 50 km/h på

övriga vägar fås den lägsta bränsleförbrukningen på landsbygdsvägar.

Förbrukningen blir då 12 % lägre än förbrukningen med dagens hastighets-

gränser. Ännu lägre hastighetsgränser kommer inte att leda till några

ytterligare besparingar.

Den reella bränslebesparingen är ett par procent lägre, bl a därför att de

förenklingar som görs vid modellberäkningarna medför en övervärdering av

hastighetsgränsens betydelse.
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Då bränsleförbrukningen på landsbygdsvägar i Sverige bara utgör drygt

hälften av vägtrafikens samlade förbrukning, kommer procenttalet för

bränslebesparing i förhållande till den totala förbrukningen att nästan

halveras.

Det bör påpekas, att vid beräkningarna har inte tagits hänsyn till att så

stora ändringar av hastighetsgränserna kan ha inverkan på trafikarbetet

och fordonsfördelningen.

Vid en försörjningskris anses förmodligen inte den besparing som fås med

ändrade hastighetsgränser tillräcklig, men det kan vara en ytterligare

förbättring av andra vidtagna åtgärder eller något som kan tillgripas i

väntan på att andra åtgärder går att genomföra.

Hastighetsgränserna bör inte sättas så lågt att fordonen tvingas att växla

ner. För att förbättra besparingspotentialen skulle man också kunna tillåta

att hastighetsgränsen överskrids i utförsbackar.

Hastighetsgränser i tätort

 

Hastighetsgränsers betydelse för bränsleförbrukningen i tätort har inte

undersökts i detta projekt, utan följande har framkommit vid litteratur-

studien.

I tätort är trafikförhållandena helt andra än på landsbygdsvägar. Det är

många accelerationer och decelerationer av hänsyn till omgivande trafik

och korsningar, och det går som regel inte att köra på högsta växeln.

Reshastigheten ligger (normalt) under den energiekonomiskt optimala has-

tigheten på 50-60 km/h och bränsleförbrukningen blir högre ju lägre

reshastigheten är.

HastighetsgränSer som leder till reshastigheter lägre än 50 km/h vill därför

snarare öka än minska bränsleförbrukningen.

Hastighetsgränser på 50 km/h och därunder vill under vissa trafikbelast-

ningar kunna utlösa chockböljor, som kan påverka köbildningar och en stor

ökning av bränsleförbrukningen för de berörda fordonen på sträckan.
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Hastighetsgränser på 30 och 40 km/h införs av trafiksäkerhetsmässiga och

miljömässiga skäl. Det är viktigt att en värdering av konsekvenserna skett

innan en så låg hastighetsgräns införs. Sådana hastighetsgränser kan t ex

öka bränlseförbrukningen.

Om ett av målen med den låga hastighetsgränsen är att få trafikanterna

att välja en ny väg, är det en nödvändig förutsättning, att den andra vägen

är så välutbyggd, att den är attraktiv för trafikanterna.

VTI RAPPORT 303



IX

Nopeusrajoitukset ja energiankulutus
Osa II. Tulokset

Gudrun Öberg, G V Carlsen, Markku Salusjärvi ja Nils Skarra
Statens väg- o_ch trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

YHTEENVETO

Taustaa

Pohjoismaissa käytetyt nopeusrajoitusjårjestelmät muodostuvat

kolmesta periaatteessa erityyppisestä rajoituksesta:

1. Yleisistä nopeusrajoituksista, jotka eivät riipu olosuh-

teista.

2. Tiekohtaisista nopeusrajoituksista.

3. Ajoneuvo- ja kuljettajakohtaisista rajoituksista.

Yleisiä nopeusrajoituksia ovat esimerkiksi perusnopeus (Ruot-

sissa 70, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa 80) sekä taajamien

aluerajoitukset (50 km/h).

Tiekohtaiset nopeusrajoitukset voivat vaihdella onnettomuus-

riskin, liikennemäärän, tien geometrian ;nm. seikkojen mukaan

(Ruotsissa 90 ja 110, Suomessa 60, 80, 100 ja 120, Norjassa

40, 50, 60, 70 ja 90 sekä Tanskassa 60 ja 100 km/h).

Ajoneuvokohtaisista rajoituksista ovat esimerkkeinä linja- ja

kuorma-autojen erityiset rajoitukset. Suomessa on alle vuoden

ikäisen ajokortin omistajilla henkilökohtainen 80 km/h rajoi-

tUS .

Tässä raportissa tarkastellaan yleisiä ja tiekohtaisia rajoi-

tuksia.

Nopeudet vaihtelevat ajallisesti ja paikallisesti. Nykyisin

käytetyt n0peusrajoitukset eivät 01e tärkein keskinopeuden

vaihteluun vaikuttava tekijä. Iârkeämpi on niiden merkitys

nopeusjakautuman, hajontaan. Keskinopeus puolestaan riippuu
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enemmån ulkoisista olosuhteista, kuten liikenteestä, sääti-

lasta ja tieolosuhteista kuin nopeusrajoituksesta.

Myös psykologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat ajo-

nopeuteen. Jotkin niistä ovat yksilöllisiä (kuljettajan ikä

ja luonne, matkan tarkoitus), toiset taas ovat luonteeltaan

kollektiivisia.(arvostukset, valvonnan määrä, n0peusrikkomuk-

sista annetut rangaistukset). Tällaisia seikkoja ei tåssä

tutkimuksessa.ole selvitetty) mutta niillä saattaa olla olen-

naista merkitystå.

Kun tarkastellaan tiettyä, olemassa olevaa tieverkkoa, ja

oletetaan edellä.psykologisiksi tai sosiaalisiksi luonnehdit-

tujen seikkojen pysyvän muuttumattomina, sekä edellyttäen

että tie- ja liikenneolosuhteita koskevat muuttujat, kuten

geometria ja liikennemäärä, tunnetaan, on mahdollista tuon-

nempana kuvatulla menetelmällä määrittää nopeusrajoitusten,

nopeuden ja polttoaineen kulutuksen välinen riippuvuus.

Tässä raportissa tarkastellaan maiden maantieliikenteen polt-

toaineen kokonaiskulutusta. Siksi saavutettava polttoaineen

säästö riippuu siitä, kuinka usea tienkåyttäjâ alentaa no-

peuttaan ja paljonko he sitä alentavat. Polttoaineen säästö

on sitä suurempi mitä suurempaa osaa tieverkosta ja liikenne-

suoritteesta muutetut rajoitukset koskevat ja mitä enemmän

rajoituksia alennetaan. Tietyn n0peustason alapuolella polt-

toaineenkulutus alkaa kuitenkin jälleen kohota.

Nopeusrajoitukset ja ajonopeudet

 

Kun tietty nopeusrajoitus toteutetaan, muodostuu polttoaineen

säästö suureksi, jos aikaansaadaan huomattavaa nopeuksien

alenemista. Jos sen sijaan nopeustaso jo alkujaan on niin

matala, ettei se enää juuri alene, jää myös polttoaineen

säästö vähäiseksi.

Nopeusrajoitusten vaikutuksista yksittäisiin nopeuksiin ja
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n0peuksien jakautumaan on tehty lukuisia laajoja tutkimuksia

(viitteet 4, 9 ja 13). Näiden tulokset voidaan kiteyttä"

seuraavasti:

Nopeusrajoitusten voimaan tulo (vapaan nopeuden sijaan)

alentaa nopeuksien hajontaa. Ts. liikennevirran nopeuserot

vähenevät.

Keskinopeus alenee, edellyttåen että rajoitus on asetettu

tasolle, jonka vapaan nopeuden aikana ylitti vähintåän 15

% autoista. Jos taas pienempi osuus kuin 15 % vapaan

nopeuden aikana ylitti rajoitusta vastaavan nopeuden,

kasvaa keskinopeus.

Jos n0peusrajoitus asetetaan vapaan nopeuden aikaisen

mediaaninopeuden tasolle (mediaaninopeuden ylittäå ja

alittaa 50 % autoista), laskee keskinopeus 5 km/h.

Nopeudet ja polttoaineen kulutus

Polttoaineen kulutuksen ja ajonopeuden välinen riippuvuus on

yksinkertaisempi kuin edellä selostettu n0peusrajoituksen ja

ajonopeuden välinen suhde. Jos autokannan koostumus ja auto-

jen nopeudet sekä niiden vaihtelut tunnetaan, voidaan polt-

toaineen kulutus suoraan laskea matemaattisten yhtälöitten

avulla.

Kiihdytyksiin, voimansiirron vastuksiin ja ilmanvastuksen

voittamiseen jne. kåytetyn polttoaineen määrä on sitä alhai-

sempi, udtä umtalampi on n0peus. Sitä vastoin hyötysuhteen

heikkeneminen lisää polttoaineen kulutusta, IUM] vaihdetaan

alemmallevaihteelle.

Påäsääntö on, että polttoaineen kulutus on pienin ajettaessa

alhaisinta käytännösså.mahdollista nopeutta suurimmalla.vaih-

teella.
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Laskentamalli

 

Polttoaineen kulutusta eri nopeusrajoituksilla laskettaessa

on käytetty tietokonemallia. Siinå ajoneuvoja "ajetaan" teil-

lä ilman että muut ajoneuvot vaikuttavat siihen. Jotta maan

maantieliikenteen kokonaiskulutus voitaisiin laskea, on muo-

dostettu 14 tyyppitietä 70:n ruotsalaisen tiejakson edusta-

Vasta otoksesta. Tieverkkojen ominaisuuksia koskevien tilas-

totietojen perusteella (nu näistä 14 rnotsalaisesta tyyppi-

tiestä muodostettu myös Norjan, Suomen ja Tanskan tieverkkoja

edustavat yhdistelmät..Kullekin tietyypille on 8 ajoneuvotyy-

pistä muodostettu liikenteen ajoneuvokoostumus, joka vastaa

todellista liikennettä kussakin maassa kullakin tietyypillä.

Pblttøaineen kulutus lasketaan kullekin ajoneuvotyypille

jokaisella tietyypillä. Laskelmat on tehty kullakin tiellä

käyttäen useita eri nopeusrajoitusarvoja. Kun nopeusrajoituk-

set vaihtelevat niissä puitteissa, joita nykyisin käytetäån,

muodostavat kokemusperäiset tiedot perustan ajoneuvojen no-

peuksille. Nykyisiä matalammista rajoituksista ei n0peustie-

toja 01e käytettävissäi Tällöin laskelmat pohjautuvat oletta-

muksille, joita on tehty korkeampien nopeusrajoitusten ai-

kaisten n0peusjakautumien perusteella.

Tulokset

Aluksi esimerkki siitå, kuinka muutetut nopeusrajoitukset

vaikuttavat yksittäisen ajoneuvon polttoaineen kulutukseen.

Keskimääråisen henkilöauton lasketaan moottoritiellä ajet-

taessa Våhentävän polttoaineen kulutusta vajaat 4 % jokaista

10 km/h kohti kun nopeutta alennetaan 120:stä 70 km/h:iin.

Taulukossa l esitetåän joitakin esimerkkejå nopeusrajoituksen

alentamisen vaikutuksesta n0peustasoon ja polttoaineen kulu-

tukseen, Tässä esitetyt luvut koskevat ruotsalaisia teitä.
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Taulukko 1. Keskinopeuden. muutos ja laskettu. polttoaineen

 

sååstö, kun nopeusrajoitus lasketaan 90 ja 60

   

km/h:iin.

Tieluokka Uusi no- N0peuden Polttoaineen såästö (%)

ja nopeus- peusra- muutos ko. koko maantie-

rajoitus joitus (km/h) tiellä liikenne

Moottoritie 90 8,6 5,7 0,7

110 60 26,1 15,0 2,0

9 m:n 90 60 16,6 10,6 1,8

 

Maantieliikenteen alhaisin polttoaineen kulutus saadaan jos

moottoriteille asetetaan 60 km/h ja muille teille 50 km/h:n

rajoitus. Nykyisiin rajoituksiin verrattuna polttoaineen

såästö Ruotsissa olisi tällöin 12 %. Rajoitusten alentaminen

tätä matalammaksi ei enää säästäisi polttoainetta.

Todellinen säästö lienee pari prosenttia vähäisempi, mm.

siksi, että mallin avulla tehdyt laskelmat sisältävät yksin-

kertaistuksia, jotka yliarvioivat nopeusrajoituksen vaikutus-

ta.

Kun. otetaan huomiocn, että. maantieliikenteen, polttoaineen

kulutus muodostaa vain noin puolet tieliikenteen kokonaisku-

lutuksesta, (nu maantieliikenteesaâ saavutettava säästöpro-

sentti vielå milteipä puolitettava, j0tta saataisiin näkyvil-

le vaikutus koko tieliikenteen polttoaineen kulutukseen.

On syytå mainita, että laskelmia tehtäessä ei 01e otettu

lukuun, että suuret n0peusrajoitusten, muutokset saattavat

vaikuttaa liikennesuoritteeseen ja ajoneuvokcostumukseen.

Kriisitilanteessa tuskin pidettäisiin nopeusrajoituksilla

saavutettavissa olevaa polttoaineen såästöä yksinään riittå-

vånä, mutta se saattaisi parantaa muiden toimenpiteiden vai-

kutuksia tai niitä voitaisiin käyttåä odctettaessa, että
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muiden toimenpiteiden toteuttaminen kävisi påinsä.

Nopeusrajoituksia ei tule asettaa niin alhaisiksi, että ajo-

neuvon kuljettajat joutuvat vaihtamaan pienemmälle vaihteel-

le. Säästöpotentiaalin lisäämiseksi voitaisiin myös sallia

rajoituksen ylitys alamäessä.

Taajama-alueiden nopeusrajoitukset

 

Kaupunkiolosuhteissa liikennettå ohjaavat kokonaan toiset

tekijät kuin maantieolosuhteissa. Muu liikenne aiheuttaa

jatkuvaa tarvetta. hidastuksiimx ja kiihdytyksiin, eikä

suurimman vaihteen käyttö useinkaan 01e mahdollista.

Matkanopeus on normaalisti alempi kuin energiataloudellisesti

ihanteellisin nopeus (50 - 60 km/h) ja polttoaineen kulutus

kasvaa nopeuden alentuessa kaupunkiliikenteessä.

Kun 30 ja 40 km/h rajoituksia käytetään ympäristö- ja turval-

lisuussyistä, on syytä tarkoin arvioida seurauksia ja erityi-

sesti ottaa huømioon mahdollisuus, että polttoaineen kulutus

saattaa lisäåntyä.

Mikäli matalilla nopeusrajoituksilla pyritään ohjaamaan lii-

kennettä pois asuntokaduilta, (xx syytå huolehtia riittävån

korkeatasoisen vaihtoehtoisen reitin olemassaolosta.
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Speed limits and energy consumption.
Part II. Results of the calculations

by Gudrun Öberg, G V Carlsen, Markku Salusjärvi and Nils Skarra
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

Background

The systems of speed limits in the Nordic countries consist of three

principally different types of limits

l) General speed limits not depending on external conditions

2) Differentiated speed limits

3) Driver and vehicle dependent limits.

Examples of general speed limits are the basic speed (in Sweden 70 km/h

and in Norway, Denmark and Finland 80 km/h) and the regional speed limit

in urban areas, 50 km/h.

Differentiated limits might depend on accident risk, traffic volume, road

geometry etc. (In Sweden 90 and 110 km/h, in Finland 60, 80, 100 and 120,

in Norway 40, 50, 60, 70 and 90 km/h and in Denmark 60 and 100 km/h).

Examples of vehicle dependent limits are the specific limits of buses and

trucks. In Finland there is also a personal limit of 80 km/h during the first

year for all new holders of a driver's licence.

This report deals with the groups 1 and 2.

The speeds vary from time to time and from one place to another. Today's

speed limit is not the most important factor for the mean speed but it is of

great importance for the variance of the speed distribution. Mean speed is

more influenced by external conditions like traffic, weather and road

conditions than by speed limits.
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Psychological and so'cial factors also affect driving speed. Some of these

are individual (the motorist's age and temperament, the purpose of the

journey), while others are of a collective nature (value norms, extent of

police supervision, penalties for speed infringements). Although the

psychological and social factors have not been studied, they may be of

considerable importance.

Provided that a concrete road network is considered, the psychological and

social factors are constant and assuming that the other abovementioned

parameters (road geometry, traffic intensity, etc) are known, the methods

described below can be used to calculate a relation between speed limits,

speeds and fuel consumption.

This report deals with the total fuel consumption of traffic on rural roads

in each country. Fuel savings are dependent on the number of road users

who reduce speed and the size of the reduction. The total fuel saving

increases with the proportion of the road network and vehicle mileage

which is affected by the change in speed limits, and the size of the

reduction in the speed limits. However, fuel consumption starts climbing

again when Speeds are reduced below a certain level.

Speed limits and speeds

By introducing a given speed limit the fuel saving will be high if a large

speed reduction is achieved, but low in those cases where speed is already

low.

A number of extensive studies have been made of the influence of speed

limits on individual driving speeds and on mean driving speed (4, 9, 13).

The results of Ref. 9 can be summarized as follows:

The introduction of speed limits (where there was previously no limit)

leads to a smaller speed distribution.

When a speed limit is introduced (where there was previously no limit),

the mean speed falls somewhat if more than 15 % of the cars previously
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drove at speeds over the speed limit. If less than 15 % of the cars

previously drove at speeds above the limit, the mean speed increases.

If a speed limit is introduced corresponding to the median speed under

unrestricted conditions (the speed exceeded by 50 0/0 of drivers when

unrestricted), the mean speed falls by 5 km/h.

Speeds and fuel consumption

 

While the abovementioned relation between speed limits and driving speeds

is fairly complicated, the relation between driving speed and fuel

consumption is the more simple. To the extent that the composition of the

vehicle fleet and driving speeds and variations in speed are known, fuel

consumption can be calculated directly from mathematical formulae.

The fuel consumed through acceleration, transmission and air resistance

etc decreases as speed decreases. On the other hand, fuel increases when

lower gears are used.

As a general rule, the fuel consumption of cars is lowest when these are

driven at the lowest practical speed in the highest gear.

Calculation model

 

The calculations were performed with the aid of a computerized model for

vehicle costs and in which cars drive independent of other vehicles. To

calculate the total fuel consumption on rural roads in each country the 14

"calCulation roads" have been made out of 70 representative roads in

Sweden. The traffic on the different roads has been established of 8

different vehicles. (The model is described in chapter 2.2). Fuel

consumption has been calculated for each vehicle on each road with

different speed limits.

For speed limits that vary in the interval used today, the Speed given to the

vehicle in the model is based on empirical data. For lower speed limits

there are no speed data and assumptions have been made which are based

on knowledge of speed distributions at different higher speed limits.
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Results

The first paragraph shows how the fuel consumption of an individual

vehicle is influenced by changed speed limits.

The size ofthe fuel saving that can be achieved through various reductions

in speed limits in Sweden has been calculated.

Table l. Calculated change in the mean speed of cars and the fuel
saving to be achieved by reducing the speed limit to 90 and 60
km/h respectively.

    

 

Road Speed Speed Fuel savinq in_%
category limit reduction of individua] of total consumption

reduced (km/h) road category on rura] roads
to

Motorway 90 km/h 8.6 5.7 0.7

110 km/h 60 km/h 26.1 15.0 2.0

road with .

9 m 60 km/h 16.6 10.6 1.8
90 km/h

 

 

     

A reduction in the calculated fuel consumption on rural roads of about 12

% appears to be the greatest possible saving that can be achieved by

introducing lower speed limits, for example 60 km/h on motorways and 50

km/h on other roads, since yet lower limits will not lead to any further

savings.

The true fuel saving tends to be a few percent lower partly because of the

simplifications made in the model calculations lead to an overvaluation of

the effect of the speed limits.

Since the fuel consumption on rural roads in Sweden 1982 only constitutes

about 60 % of the total consumption by road traffic, the figures for fuel

savings as a percentage of total consumption must be almost halved.

It should be noted that the calculations do not take into account the

influence that such large changes in speed limits may have on travel

patterns and car utilization.

VTI RAPPORT 303



XIX

In a supply crise's, speed limits can: be considered for saving fuel, but one

must have the saving figures in mind.

The speed limits should not be set so low that heavy vehicles are forced to

change to a lower gear. In the same way, consideration to the fuel

consumption of heavy vehicles may lead to special measures such as the

possibility to drive faster than speed limits on downward gradients.

Speed limits in urban areas

 

The importance of speed limits on fuel consumption in urban areas has not

been investigated in this project and what follows is a conclusion of the

literature study.

Traffic in urban areas is subject to completely different conditions

compared to traffic on rural roads. Frequent accelerations and

decelerations are necessitated by surrounding traffic and intersecting roads

etc and it is generally impossible to drive in the highest gear. Journey

speeds are (normally) below 50-60 km/h, which is optimal from the energy

aspect, and fuel consumption increases with decreased journey speed.

Speed limits in urban areas which lead to journey speeds lower than about

50 km/h tend to increase rather than decrease fuel consumption.

In certain traffic loads, speed limits of 50 km/h and below can also initiate

shock waves with traffic jams and high over consumption of fuel.

Speed limits of 30 km/h and 40 km/h are occassionally introduced for

environmental or road safety reasons. It is therefore important that an

evaluation be made of the consequences before low speed limits are

introduced. Such limits increase for example the fuel consumption and air

pollution.

Should one of the objectives of new low speed limits be to encourage road

users to choose another route, it is essential that the alternative route is

sufficiently good to be attractive to road users.
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TITLES IN ENGLISH T0 FIGURES AND TABLES IN THE REPORT

Eê9§_Z

Speed iimit = hastighetsgräns
Speed = hastighet

va1id speed 1imit = hastighetsgräns är i kraft
----- = free speed = under fri fart

Figure 2.1.1 Resuits from measurements in Finiand and Norway
showing the infiuence on vehicie speed when speed
1imits higher than v or 10wer than v were
. 85 85
introduced.

*'k*

Egge_§

Change in mean speed (km/h) = Ändring i medeihastigheten (km/h)
Percentiie in speed distribution at free speed = Hastighetsfördei-
ning vid fri fart

Figure 2.1.2 The axis of abscissa indicates the share of vehicies
which at free speed wou1d have chosen a speed iower
than speed 1imit.

Introduction of a speed iimit corresponding to a per-
centi1e on the axis of abscissa causes a change in
mean speed corresponding to the vaiues on the axis
of ordinates.

***

Eê9@_9

---= va1id speed 1imit = hastighetsgräns i kraft
_____ = free speed = fri fart

Speed = hastighet
Weather = väderiek

good = god moderate = måttiig poor = dåiig

Figure 2.1.3 The infiuence of weather On mean speed -with and
without speed 1imits. (In this context weather means
a combination of visibiiity, rain and road surface
conditions.)

*it*
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Eê9§_11

Tabie 2.2.1 Data on the different type vehicies. Fuei caicuiations
have been made for the gross weight of the type vehicie

    

Kerb- Motor
Number Category Fuei weight Totai Gross (kw)

1 Passenger-car petroi

2 Passenger car petroi

3 Passenger car petroi

4 Light truck petroi

7 hämmar
9 HeaVy truck diesei

10 Heavy truck diesei
with traiier

12 Bus diesei

*7k*

Egge_1§

Weighted mean speed = viktad medeihastighet
Free speed = fri fart
Weighted speed 1imit = viktad hastighetsgräns

M = motorway
X = mamn road
0 = other rura1 roads, South
N = other rurai roads, North

Figure 2.3.1 Mean speed as a function of speed 1imit and road
categories

 

*7k*

Eê9§_1Z

Tabie 2.3.1 Caicuiated fuei saving (according to reference 13)
based on the fuei consumption of an average vehicie
at different speeds. Speed measurements have been
made on roads marked with *. The speed on other roads
have been estimated.

  

Savings in per cent of the totai
Road category fuei consumption in the country

o Motorways
o 2-1ane roads
o 2-1ane roads (northern Sweden)
0 Roads with 90 km/h
0 Roads with 70 km/h
91] nationai roads
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Eê9e_1§

PetroT = bensin
DieseT = dieseT

Figure 2.3.2 DeTiveries of petroT and dieseT to retaiT deaTers
and consumers during 1978 and 1979. The difference
during the period of changed speed Timit is speciaTTy
marked.

*ir*

E99§_19

TabTe 2.3.2 FueT savings as a function of traffic fTow and road
standard

Traffic fTow Road width 9 m Road width 13 m
(both driving Speed Timit reduced Speed Timit reduced
directions) from 90 to 70 km/h from 110 to 90 km/h
Veh/h

 

Good standard of road;

Poor standard of road

 

1) Refers to straight, TeveT road
2) Refers to hiTTy, somewhat curvy road
3) Refers to somewhat hiTTy, somewhat curvy road

*är*

Eêge_êê

TabTe 3.0.1 The vehicTe distribution (%) beTow on different
roads is used in the FOK0 modeT

Type of vehicTe

 

 

Road width

(m)
***

Eêge_êå

Mean journey speed (km/h) for Mean journey speed (km/h) for
aTT vehicTes Eü:]eroads = aTT vehicTes Bill-roads =
MedeTreshastighet (km/h) för MedeTreshastighet (km/h) för
samtTiga fordon [ZEJ-vägar samtTiga fordon [30]-vägar

Mean journey speed (km/h) for
aTT vehicTes EEüil-roads =
MedeTreshastighet km h) för
samtTiga fordon nu -vägar

Speed Timit km/h = hastighetsgräns km/h

Figure 3.0.1 ReTationship between speed Timit and mean journey
speed for aTT vehicTes on the different type roads
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Eêge_êê

FueT consumption Titres/1O km = Bränsieförbrukning 1/10 km

The fueT consumption share (%) of the different vehicTe types =
Fordonstypernas procentueTTa ande] av förbrukningen

Speed = hastighet

Figure 3.1.1 FueT consumption for vehicTes types 1-12. The Widths
of the curves show the variation between different

types of roads

*ir*

Eêge_êê

desired speed = önskad hastighet
resuTting speed = resuTterande hastighet

FueT consumption Titres/10 km = BränsTeförbrukning T/miT
Speed m/s = Hastighet
Road coordinate (m) = Vägkoordinat (m)
Gear = VäxeT

FueT consumption for the road section 6,19 1itres/10 km
Bränsieförbrukning över sträckan 6,19 T/miT

Mean speed 59.2 km/h = MedeThastighet 59,2 km/h

FueT consumption for the road section 5,97 Titres/10 km
Bränsieförbrukning över sträckan 5,97 T/miT

Mean speed 46.6 km/h = MedeThastighet 46,6 km/h

Road profiTe = VägprofiT

Figure 3.1.2 The figure shows how the heaviest vehicTe (vehicTe
type 10) is proceeding up the hiTT and how the gear
is changed to try to keep the desired speed (speed
Timit) and how this procedure infTuences the fueT
consumption.

*ir*

Eêge_êZ

FueT consumption = BränsTeförbrukning
A11 = SamtTiga

Figure 3.1.3 FueT consumption as a function of change in speed
Timit on different roads. Index 100 corresponds to
to-day's situation.

*ir*
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Eese-ê§

Tabie 3.2.1 Estimated fuei consumption (m3-1000) for one year
at dry bare road conditions and otherwise for current
conditions in Sweden.

Speed iimit Width
(km/h) Vehicie type (expianation in tabie 2.2.1)

***

Eê9§_§Q

Tabei 3.2.2 Estimated fuei consumption (m3- 1000) at different
speed 1imits* (km/h) on rurai roads and at greater
approaches to urban areas.

Present Un- Un- Uh_ '
?Eâäg gagn ed Others A11 A11 changed changed changed

(km/h) g Others Unchanged Unchanged

Totai

Saving

(%)

* Roads to-day having a speed iimit of 30 or 50 km/h are keeping
these iimits in ai] caicuiations.

*9:*

Eê9§_§1

Caicuiated consumption for rura1 roads miij M3 =
Beräknad förbrukning för 1andsbygdsvägar miij M

Figure 3.2.1 Caicuiated consumption on rura1 roads

*it*

8299-32

Cum. vehicie miieage = Kum trafikarb
Speed 1imits = Fartsgrenser

Figure 3.3.1 Distribution of vehicie miieage on different speed
iimits

*ie*

E§9§_§ê

Figure 4.3.1 Principies of traffic differentiation and traffic
separation appiied when designing a road net work

*'k*
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Eêgê_§9

Urban areas = Tettsted Main road = Hovedveg
Center of urban area = Tettstedsenter

To-day's situation = dagens situation
Strategy = Strategi

Figure 4.3.2 Principies of traffic pianning. Norwegian road pian
1978.

 

*9:*

Eê9§_41

Speed turbuiance = Hastighetsturbuiens
Leve] iine fOr speed turbuience = Nivâiinje för hastighetsturbuiens
Fue1 consumption 1itres/10 km = Drivstofforbruk iiter/mii
Mean speed km/h = Gjennomsnittsfart km/h

Constant speed = Jevn fart
Gear = Gir
Fuei consumption 1itres/10 km = Drifstofforbruk 1iter/mi1

Figure 4.4.? Fuei consumption at constant speed and addition
caused by irreguiar speed (iight car, straight and
ievei road with metaiiedsurface)

*'k*
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1 INDLEDNING

1.1 Baggrund

Hastighedsgraenser var tidiigere aimindeiige på Eur0pas 1andeveje,

men med den stigende motorisering forsvandt hastighedsgraenserne

for personbiier senest i iøbet af 1950'-erne i de fieste 1ande.

I Norge biev hastighedsgraenserne for personbiier dog aidrig Op-

haevet .

I 1960'-erne begyndte man påny at indføre hastighedsgraenser.

Dette skyidtes et ønske om at reducere antaiiet af trafikuheid,

der var steget ti] et uacceptabeit niveau.

Under energikrisen i 1973 var indføreise af nye hastighedsgraenser

en af de først vaigte energibeSpare1sesforanstaitninger. Forvent-

ningerne om den 0pnåe1ige energibespareiseseffekt var store, men

det viste sig efterhånden, at de var for optimistiske. Samtidig

med indføreisen af de 1ave hastighedsgraenser viste der sig imid-

1ertid et kiart faid i antaiiet af trafikuheid. Dette gjorde, at

hastighedsgraenserne ikke biev afskaffet, da energikrisen siuttede

i 1974, nmn1iuevet ti] et for trafikanterne mere acceptabeit ni-

veau.

Spørgsmåiet om sammenhaengen meHem hastighedsgraenser og energi-

forbrug har tidiigere vaeret undersøgt, både i nordisk regi og in-

ternationait. En de] af disse første teoretiske undersøgeiser har

peget på ret betydeiige muiigheder for energibeSpareiser, men se-

nere empiriske data har vist, at disse bespareiser ikke b1ev 0p-

nået i praksis.

Nordisk embedsmandskomité for tranSportspørgsmå1 (NET) har derfor

i 1981 foresiået, at tiden var inde til at påbegynde et nyt pro-

jekt med rubriken "Hastighetsbegränsningar och energiförbrukning".

I de seneste år har man i bymaessige bebyggeiser i fiere 1ande in-

troduceret meget 1ave h'astighedsgraenser. Der forefindes ingen Op-
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iysninger i iitteraturen om disse hastighedsgraensers konsekvenser

for energiforbruget. Det har derfor vaeret overvejet, i hviiket

omfang disse forhoid skuiie inddrages i undersøgeiserne i denne

rapport.

Endeiig har man vaeret interesseret i at få undersøgt, om nye -

eventueit saeriig iave - hastighedsgraenser vi] 'vaere et egnet

middei tii at 0pnå vaesentiige energibespareiser i en fremtidig

situation med oiieforsyningskrise.

1.2 Undersøgeisens formåi

 

Undersøgeisens formåi er at redegøre for, hviike muiigheder der

er for at Spare energi ved at justere på de nuvaraende h'astigheds-

graenser i de nordiske iande. Hviiken indvirkning vii aendrede

hastighedsgraenser få på .biiernesenergiforbrug, når der ikke

aiene ses på, hvoriedes middeihastigheden aendres, men også på

hastighedsvariationerne?

Undersøgeisen ska] saeriig prøve at svare på to spørgsmåi, nemiig

0 hvoriedes aktueit diskuterede aendringer i hastighedsgraenser-
ne vi] indvirke på energiforbruget og

0 om der findes et hastigheds(graense) område, som giver et mini-
mum af energiforbrug. I bekraeftende faid hviiken eHer hviike
hastighedsgraenser skai da anvendes, og hvor stor er den 0p-
nåeiige energibespareise.

Det første probiem ska] ses i sammenhaeng med de i rapportens dei

I, avsnit 1.4 og 1.5 omtaite nuvaerende hastighedsgraenser og på-

taenkte 'aendringer i disse.

Det andet probiem ska] ses i forbindeise med en eventuei forsy-

ningskrise. Hviike potentieiie muiigheder er der for at 0pnå

energibeSpareiser i en situation med forsyningskrise ved at ind-

føre (iavere) hastighedsqraenser? Vi] iavere hastighedsgraenser

vaere et praktisk anvendeiigt aiternativ i energibeSpareisemaessig
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henseende i forhoid tii andre virkemidier (f.eks. rationering ei-

1er heit eiier deivis forbud mod privat biikørse1)?

1.3 Undersøgeisens indhoid

 

Undersøgeisen er rapporteret i en rapport, der foreiigger i to

deie, dei I, iitteraturundersøgeise og dei II,.beregningsresu1-

tater.

I d_e_1_I_ er i kaptei 1 redegjort for de nuvaerende hastighedsgraen-

ser og forskeiiige påtäHMte iendringer i disse. Derefter er i ka-

pitei 2 redegjort for den udførte iitteraturundersøgeise. Det

fremgår af denne, at der i iitteraturen er meget store variatio-

ner i Vurderingen af de opnåeiige energibespareiser ved indførei-

se af hastighedsgraenser. Tendensen er, at jo senere undersøgei-

serne er udført, desto 1avere er de beregnede energibeSpareiser

som føige af iavere hastighedsgraenser.

Probiematikken om hastighedsgraensens indfiydeise på energiforbru-

get er 0pde1t i to dei-probiemer: Hastighedsgraensernes indfiydei-

se på trafikanternes kørehastigheder og kørehastighedernes ind-

fiydeise på energiforbruget.

Nyere undersøgeiser peger på, at når man for hver enkeit StTäWH

ning kender vejgeometrien, trafikbeiastningen, hastighedsforde-

iingen ved fri hastighed og vejføreforhoidene, så vi] de VäNTE

muiigt at beregne äumhdngerne i kørehastighederne ved indføreise

af en given hastighedsgraense.

Da også sanmmwüuengen meiiem kørehastigheden og energiforbruget

(ved giidende kørsei) er entydig bestemt, er det herefter muiigt

at 0pstiHe modeHer for sammenhaengen meHem hastighedsgraenserne

og energiforbruget. (Kapitei 3).

I de] II er redegjort fOr de udførte modeiberegninger, der for

EHIYYEkke forskeiiige vejtyper, og under hensyntagen ti] forskei-
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1ige parametre såsom trafikbeiastning, køretøjstyper, vejgeometri

m.m., viser sammenhaengen meHem hastighedsgraenserne og braend-

stofforbruget.

Endvidere er der for det svenske vejnet foretaget totaiberegning-

er, der på årsbasis viser konsekvenserne for det svenske energi-

forbrug ti] vejtransport i åbent 1and ved aendringer i de nuvaeren-

de hastighedsgraenser. (Kapitei 3.2). Disse beregninger viser og-

så, hvad der skønnes at vaere den øvre _graense for ,den 0pnåe1ige

braen'dstofbespareise.

Det har vaeret 'forsøgt at vaiidere de anvendte modelberegninger

ved at se på braendstofbespareiserne i Sverige i sommeren 1979,

da hastighedsgraensen biev aendret fra 110 km/t tii 90 km/t. (Ka-

pitei 2.3.3).

Saeriige probiemer findes i bymaessige bebyggeiser, *hvor der af

miijø- eHer trafiksikkerhedsmaessige grunde indføres hastigheds-

graenser under 50-60 km/t. (Kapitei 4).
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2. FÖRHÅLLANDET HASTIGHETSGRÄNS-HASTIGHET-

ENERGIFÖRBRUKNING

2.1 Strukturering av problemet

 

Hastigheter på en väg utgör en fördelning. För att kunna beskriva denna

fördelning bör vi veta vilka hastigheter som motsvarar de typiska höga

respektive låga hastigheter i fördelningen samt skillnaden mellan dessa två

hastighetsvärden. Som vi kommer att visa är fördelningens medelvärde

förhållandevis ointressant med tanke på hastighetsbegränsningarnas effekt

på hastigheter.

Hastigheterna varierar från tid till annan och från plats till plats. En

modell som har följande parametrar:

- vägens geometri (linjeföring, vertikal och horisontal kurvatur, sikt-
längder, vägbredd, vägrenar),

- väderleksförhållanden (vägytan, nederbörd, sikt),

- trafikförhållandena (storlek och sammansättning),

- hastighetsbegränsningar och deras ändringar,

förklarar ca 60 % av de uppmätta hastighetsvariationer i tid och rum i

landsvägsförhålladen (9).

Dagens hastighetsbegränsningar är inte den viktigaste faktorn för trafi-

kanternas hastighetsval jämfört med om de fritt kunde välja hastighet.

Under energikrisen då hastighetsbegränsningarna var väsentligt lägre än i

dag var begränsningarna den viktigaste faktorn.

Det som sagts ovan gäller trafikanternas genomsnittliga hastighetsval. Om

vi närmare betraktar hastighetsfördelningen och dess spridning spelar

hastighetsbegränsningarna en större roll.

Ur energisynpunkt kan vi av detta dra den slutsatsen att dagens hastig-

hetsbegränsningar inverkar mest på spridningen (variationen i hastighetsval

mellan trafikanter). Trafikflödet har med andra ord blivit homogenare.

Medelhastigheternas variation i tid och rum däremot påverkas mer av yttre

förhållanden, med andra ord trafik, väder och vägförhållanden.
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Juridiskt och teoretiskt sett innebär en ändring i hastighetsbegränsningarna

att alla bilister som tidigare hade en högre hastighet än den nya gränsen

måste ändra sitt beteende. När det gäller ändringarnas genomsnittliga

effekter är denna andel avgörande.

Empiriska undersökningar i Finland har gett bättre underlag än man

tidigare hade när man skall värdera vilken inverkan hastighetsgränserna har

på fordonens hastighetsfördelning. Vid dessa undersökningar har man

jämfört hastighetsfördelningen vid fri hastighet med de hastighetsfördel-

ningar man finner när man infört hastighetsgränser som är förhållandevis

högre än, lika med eller lägre än 85-percentilen i hastighetsfördelningen

vid fri hastighet (v 85). (Se figur 2.1.1.)

En fast hastighetsgräns på engiven vägsträcka dvs en hastighetsgräns som

inte varierar i tid och rum, kan ha alla dessa effekter, när v85 varierar med

t ex väderförhållanden och vägens geometriska utformning. En hastighets-

gräns som på sommaren väljs som i figur c, kommer på vintern att fungera

som i figur a och har alltså därvid en ogynnsam effekt på vintern. (Se

också figur 2.1.3.).

Medan figur 2.1.1 a, b, c visar hur olika hastighetsgränser påverkar

hastighetsfördelningen så visar figur 2.1.2 den kvantitativa effekt, dvs hur

olika hastighetsgränser påverkar fordonens medelhastighet.
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I figur a är hastighetsgränsen högre

än v85.

Det framgår av figuren (som visar

resultatet av de empiriska undersök-

ningarna), att det bara har blivit en

mindre reduktion av de högre hastig-

heterna, men att de lägre hastigheter-

na har ökat i en större omfattning.

Medelhastigheten har alltså ökat och

spridningen har minskat.

I figur b är hastighetsgränsen lika med

v85.

Det framgår av figuren, att vid detta

tillfälle reduceras de högre hastighe-

terna, medan de lägre hastigheterna

stiger. Medelhastigheten är oförändrad

och spridningen är minskad.

I figur c är hastighetsgränsen lägre än

v85.

Det framgår att en stor andel av for-

donen nu har reducerat hastigheten,

medan få eller inga fordon har ökat

hastigheten. Medelhastigheten är lägre

och spridningen har minskat.

Figur 2.l.l
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Resultat från mätningar i Finland och Norge av hur fordo-
nens hastigheter påverkas, när det infördes hastighetsbe-
gränsningar, som var högre än v85, lika med v85 eller lägre
än v85.
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Det framgår av figur 2.1.2, att när hastighetsgränsen är lika med 85-

percentilen, kommer medelhastigheten att förbli oförändrad. Då hastig-

hetsgränsen väljs större än 85-percentilen ökar medelhastigheten och då

hastighetsgränsen väljs lägre än 85-percentilen avtar medelhastigheten.

Det framgår vidare av figuren att då hastighetsgränsen väljs lika med

medianhastigheten vid fri fart så innebär hastighetsgränsen att medel-

hastigheten sjunker med 5 km/h.

l Ändring i
medelhastighef

( kmlh)

  

1.0 Percentil i hastig-

hetsfördelning vid

fri fart.

Figur 2.1.2 På abskissaxeln är utsatt den andel av fordonen som vid fri
hastighet skulle ha valt en hastighet lägre än hastighets-
gränsen.

Då det införs en hastighetsgräns som svarar mot den angivna
percentilen på abskissaxeln fås på ordinataaxeln förändring-
ar i medelhastighet.

Det blir senare konstaterat att yttre förhållanden var mera avgörande för

trafikanternas hastighetsval än hastighetsbegränsningarna (med mycket

låga begränsningar som undantag). Sänkta hastighetsbegränsningar påver-

kar dessa funktioner så att de rent allmänt blir svagare. Trafikanterna

påverkas alltså inte i samma utsträckning av yttre förhållanden, även om

dessa fortfarande spelar större roll än själva hastighetsbegränsningen.
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Den svagare effekten gäller särskilt situationer då trafikanterna tidigare

körde saktare på grund av dåliga yttre förhållanden, t ex halt väglag. Ju

lägre hastighetsgränsen är desto bättre efterföljs den även i dåligt väglag.

Väderleksförhållandena är ett gott exempel på detta och illustreras i figur

2.1.3.

Det framgår att vid fri fart varierar trafikanternas hastighet mer med

väderleksförhållanden än då en hastighetsbegränsning införs.

Vid goda väderleksförhållanden och hastighetsbegränsning är fordonshastig-

heten lägre än om det varit fri fart. Vid dåliga väderleksförhållanden

väljer man en högre hastighet, pga hastighetsgränsen, än vad man skulle

gjort vid fri fart.
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Figur 2.1.3 Vädrets inverkan på medelhastigheten med fri fart och
under hastighetsbegränsning. (Med väderlek avses i sam-
manhanget kombination av sikt, regn och väglagsförhållan-
denX

Att hastighetsbegränsningarna även har kvalitativt olika effekter i varie-

_rande förhållanden (både i tid och rum), innebär att vi lätt kan få en

överVärdering av hastighetsgränseffekten, om inte hela trafikarbetets

fördelning i tid och rum är representerad vid analyseringen av effekterna.
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Under hastighetsgränsförsöken i Finland på 1970-talet reducerades per-

sonbilisternas medelhastigheter, i goda sommarförhållanden på huvudvägar,

med ca 10 km/h. Medan totalt sett dvs för hela trafiken (alla fordons-

typer), alla vägar, under hela året visade på en sänkning på 2 km/h.

Hastighetsbegränsningarnas säkerhetseffekter, som inte närmare skall be-

handlas i denna rapport avhänger helt och hållet av motsvarande hastig-

hetsändringar.

2.2 Beräkningsmodell

I NÄT:s projektmotivering framgår att bränsleberäkningen skall göras då

hänsyn tas till hastighetsvariationen utefter vägen, och inte enbart för

medelreshastighet. Detta innebär att någon modell som beräknar hastighet

och bränsleförbrukning utefter en vägsträcka bör användas. Det finns

sådana modeller på olika detaljeringsnivå. Det finns simuleringsmodeller

som beskriver trafikförlopp på väg genom att i detalj beskriva varje

individuellt fordon i en trafikström längs en given vägsträcka. Det finns

andra modeller där man låter ett ensamt fordon (frifordonsmodell) färdas

utefter vägen, d v 5 man missar effekter av interaktioner, vilket däremot

en simuleringsmodell tar hänsyn till. Vid ökat antal interaktioner sänker

fordonen hastigheten och detta kompenserar, vad avser bränsleförbruk-

ningen, för det något ryckigare körsättet. Detta gäller dock inte om flödet

blir så stort att trafiken kanske rent av stoppas upp. För detta finns

speciella modeller.

Eftersom fordonen håller en lägre hastighet p g a att man hindras av andra

fordon innebär detta att då effekter av ändrade hastighetsgränser beräk-

nas, kan man få för stora effekter då frifordonsmodeller används.

I detta projekt används ändå en frifordonsmodell. Hur detta påverkar

resultaten behandlas i kapitel 2.3.3.

Vid beräkning av bränsleförbrukningen har datorprogrammet FOKO utnytt-

jats. (FOKO beskrivs i bl a referens 6 och där finns även typvägar och

typfordon beskrivna. En del återges i detta avsnitt.) Programmet har

utvecklats vid VTI och beräknar Erdonskpstnader bl a bränsleförbrukning
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som funktion av fordon, väg, hastighetsgräns och beteende m m. Beräkning-

arna har gjorts för fri trafik för 8 olika fordonstyper på 14 olika typvägar.

Då de åtta typfordonen togs fram gjordes en avvägning av nyttan kontra

arbete/kostnader med att göra beräkningar för många eller få fordon.

Så långt det har varit möjligt har typfordonets indatavärden gällt som

medelvärde för den kategori som det representerar. Typfordonen framgår

av tabellen nedan.

Tabell 2.2.1 . Data om de olika typfordonen. Bränsleberäkningarna har
utförts för typfordonets bruttovikt.

  

Vikter (kg)

 

Motor

Nummer Kategori Drivmedel Tjänste Total Brutto (kw)

1 Personbil bensin 899 1 237 958 52

2 Personbil bensin 1 157 1 523 1 221 73

3 Personbil bensin 1 428 1 908 1 512 92

4 Lätt lastbil bensin 1 470 2 510 1 886 51

7 Personbil_ diesel 1 450 1 870 1 524 63
Lätt lastbil

9 Tung lastbil diesel 6 500 14 000 10 850 159

10 Tung lastbil diesel 16 500 46 000 35 805 234
med släp

12 Buss diesel 10 000 16 000 12 400 150

 

För att bilda typvägar har utnyttjats linjeföringsdata från huvudvägnätet

som vägverket har mätt in. Cirka 70 representativa sträckor har valts ut

och bearbetats vid VTIs trafikavdelning. En sådan sträcka kan ha flera

vägbredder och hastighetsgränser. Vägarna delas upp med avseende på

vägbredd och hastighetsgräns som i sin tur delas in beroende på horisontal-

radie och lutning. För varje sådan indelning har en genomsnittlig våglängd

beräknats. Information finns om hur ofta de olika vägklasserna förekom-

mer och hur de följer efter varandra.
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Vid skapande av typvägar genereras fem vägar för varje vägbreddsklass och

hastighetsgräns. Bränsleförbrukningen beräknas för de fem vägarna i två

riktningar.. Medianvägen med avseende på bränsle väljs som typväg.

Grundmaterialet innehåller inte motorväg och motortrafikled. I stället får

genererad väg för största vägbredd och 110 km/h gälla även för dessa

vägar.

En typväg beskrivs genom att den koordinat anges där någon förändring

sker, dvs lutningen, kurvradien eller skevningen ändras på vägen. Vägbredd

och hastighetsgräns är konstant för varje typväg. En typväg har oftast

längden 6 km. I övrigt hänvisas till referens 16.

Varje fordonstyp och typväg får representera även liknande typer. Vid

beräkning av trafikarbete på svenska landsbygdsvägar har resultat från

VTIs hastighetsmätningar och beräkningar i VTIs trafikarbetsmodell (refe-

rens 7) utnyttjats, liksom information från bilregistret. Från vägdata-

banken har hämtats information om trafikarbetets fördelning på vägbredd,

hastighetsgräns och slitlager. Fördelning på väglag har för vinterperioden

gjorts utifrån väglagsundersökningar på 70-talet och från mätningar utför-

da av VTI i början på 80-talet. Med hjälp av SMHI-statistik har väglaget

sommartid bestämts.

Den hastighetsmodell som använts finns beskriven i referens 3 kapitel 3 och

är den s k frifordonsmodellen. Någon effekt av omgivande trafik beräknas

inte. Följande indata ges

o belagd vägbredd

o hastighetsbegränsning

o linjeföring

o effekt/massa- tal för de olika typfordonen

o hastighetsklasser eller sk önskad ideal hastighet för de olika typ-
fordonen.

Den önskade ideala hastighet som ges kan sägas motsvara hastigheten på en

12 meter rak, plan och horisontell väg utan hastighetsbegränsning. Trafi-

kanten reducerar sin önskade hastighet p g a t ex vägbredd, kurvor m m.
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Denna reducerade hastighet utgör den eftersträvade hastigheten i olika

miljöer.

Omfattande valideringar har gjorts för att erhålla bästa möjliga överens-

stämmelse mellan modell och verklighet vad avser hastighetsanpassning.

I FOKO delas en vägsträcka upp i homogena delsträckor (block). Hastig-

hetsnivån beräknas enligt följande som är ett citat från referens 6 Hänsyn

tas i dessa beräkningar även till vilken typ av beläggning som vägen har och

vilket väglag som råder.

Lägg upp preliminär eftersträvad hastighetSprofil. En konstant hastig-
hetsnivå beräknas per homogent block som funktion av fordonstyp,
hastighetsgräns, vägbredd, horisontalkurvor och väglag.

Lägg upp slutlig eftersträvad hastighetsprofil. Denna hastighetsprofil
skiljer sig från den preliminära genom att den även innehåller retarda-
tionsförlopp. Den preliminära profilen kompletteras med ett retarda-
tionsförlopp varje gång en preliminär eftersträvad hastighet direkt följs
av en lägre.

Resulterande hastighetsprofil.

Resulterande hastighet är alltid : eftersträvad. Ett fordon förflyttas i
steg. Längden av ett steg är en funktion av aktuell hastighetsnivå och
hastighetsändring (m/sz). Hastighetsändringsnivän beräknas genom att
jämföra tillgänglig motoreffekt med effektbehov. Om aktuell hastighet
är lägre än eftersträvad och tillgänglig effekt större än effektbehov för
konstant hastighet så kommer fordonet att accelerera.

Om tillgänglig effekt är mindre än vad som krävs för att hälla konstant
hastighet eller att följa eftersträvad hastighet, blir följden alltid ett
dv/dt < hastighetsändring enligt eftersträvad hastighetsprofil.

Fordonskostnader, bl a bränsleförbrukning, beräknas i varje stegpunkt.

Valideringar har gjorts av enskilda fordons bränsleförbrukning.
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2.3 Validering av modellen för bedömning av den totala energi-

 

förbrukningen på landsbygdsvägar

2.3.1 Vilka faktorer inverkar på förarens hastighetsval

 

Undersökningar har visat, att hastigheten inte bara påverkas av hastig-

hetsgräns, utan också av många andra faktorer.

Vid en multivariabelmodell som förklarar ca 60 0/0 av hastighetsvariationen

blir rangordningen av faktorer följande (9).

Horisontal kurvatur

En låg fartgräns (t ex 80 på huvudvägar)

Väderleksförhållanden

Vägrenens bredd

Siktlängd (väggeometrisk)

Trafikens storlek

Belagd bredd

Personbilsandel

9. Dagens differentierade hastighetsbegränsningar

10. Vertikal kurvatur (backar)

Om vi betraktar den genomsnittliga bilisten, dvs både de "fria" ovan och de

andra som t ex får nöja sig att köra i köer förblir listan 1 övrigt densamma.

Förutom att vertikal kurvatur h0ppar från tionde till fjärde plats, dvs

interaktionen är störst då den vertikala kurvaturen är störst.

Rangordningen antyder också, att hastighetsbegränsningarna är bara en av

de faktorer som bestämmer den verkliga hastighetsnivån. I Finland

varierade hastighetsbegränsningarna under åren 1973 - 76 stort på olika

vägkategorier. I figur 2.3.l har markerats de viktade medelhastigheterna

som representerar en vägkategori och en försöksperiod, som funktioner av

de viktade samtidiga hastighetsbegränsningarna. Dessa vägkategorier var

motorvägar, huvudvägar samt övriga landsvägar i Södra och Norra Finland.

Perioderna varade i 5 - 12 månader.
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Figur 2.3.1 Medelhastighet som en funktion av hastighetsgräns i olika
vägstandarder.

Mönstret som figur 2.3.1 visar är motsvarande som figur 2.1.1. Om

hastighetsbegränsningarna är mycket högre än de genomsnittliga hastig-

heterna har en sänkning av begränsningen mycket ringa effekt på beteen-

det. Först efter det att begränsningen "berör" majoriteten av bilister, dvs

är lägre än de flesta fritt skulle välja börjar hastigheterna sänkas i takt

med begränsningarna.
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2.3.2 Medelhastighet _- medelförbrukning

 

Som framgick av avsnitt 2.1 har hastighetsbegränsningarna olika påverkan

på hastighetsfördelningens olika delar.

De höga hastigheterna påverkas mest och de sänkes oberoende av hastig-

hetsbegränsningens nivå. De låga hastigheterna kan både öka och minska

beroende av hastighetsbegränsningens nivå jämfört med tidigare hastig-

heter.

Det är olika fordonstyper som dominerar i de olika delarna av hastighets-

fördelningen. Särskilt i goda vägförhållanden dominerar tunga fordon i

fördelningens lägre del, medan personbilarna finns i den högre delen, dvs

dominerar de höga hastigheterna.

Medelhastigheten kan därför inte alls användas vid bedömning av hastig-

hetsbegränsningarnas energieffekter. Det är ju möjligt att en viss genom-

snittlig minskning i medelhastigheten består av enmycket större sänkning i

personbilarnas hastigheter och samtidig ökning i tunga fordons, framför allt

lastbilarnas hastigheter. Detta tar man hänsyn till genom att betrakta de

olika fordonstyperna för sig i modellerna.

Den svenska fordonskostnadsmodellen går ut ifrån antagandet att införan-

det av hastighetsbegränsningar har samma hastighetseffekter som man

även har fått i de finska undersökningarna.
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2.3.3 Räkneexempel

 

Sommaren 1979 gjordes enkla beräkningar (ref 13) av hur stor bränsle-

besparingen blev beroende på förändringar .i hastighetsfördelningen på olika

vägar från före till efter åtgärd. Resultaten framgår av tabellen 2.3.1.

Tabell 2.3.1 Beräknad bränslebesparing (enligt referens 13) utifrån ett
medelfordons bränsleförbrukning vid olika hastigheter. Has-
tighetsmätningar har gjorts på vägar som markerats med *.
Hastigheten på övriga vägar har uppskattats.

  

l-v

Besparing i °/o av

 

Vägtyp landets totala
bensinförbrukning

o Motorvägar* 0,6 _ 0,7
110--90 km/h

o 2-fältsvägar
> 12 m -x- 0,2
110--90 km/h

o 2-fältsvägar

 

< 12 m

(Norrland) 0,05
110- 90 km/h

o 90-vägar * 0 - 0,5

0 70-vägar 0 - 0,3

Samtliga statliga vägar 0,8 - 1,9

 

Projektgruppen har ansett det vara av vikt att göra ett försök till

validering av den i projektet använda modellen vad avser totalförbrukning-

en i ett land. Resultat från Sverige sommaren 1979 då hastighetsgränsen

sänktes från 110 till 90 km/h, skulle då utnyttjas.

För detta behövs statistik över hur mycket fordonsbränsle som förbrukats

under en viss tid. Detta finns givetvis inte, utan vad som finns är när

bränsle av olika slag levererades till olika försäljare. Av figur 2.3.2
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framgår den månatliga leveransen under åren 1977-1980. Av denna

framgår att spridningen mellan olika år för en och samma månad är stor.

Leveranserna av motorbensin minskade från 1978 till 1979 med 2,1 % och

leveranserna av dieselbrännolja var oförändrad. Jämförelsen gäller för den

tidsperiod då hastighetsgränserna var sänkta sommaren 1979. Om föränd-

ringen av leveranserna viktas ihop innebär det en minskning med 1,4 %.

1970---
1979-

BENSIN

  

   2°° ' DIESEL

  

JAN. APRIL JULI OKT. DEC.

Figur 2.3.2. Leveranser av bensin och diesel till återförsäljare och
konsumenter under 1978 och 1979. Skillnader i leveranser
för tiden med ändrad hastighetsgräns är särskilt markerade.

För att få fram vilken förändring som beräkningsmodellen ger behövs

kännedom om hur stort trafikarbetet var 1978 och 1979 på de vägar där

hastighetsgränsen sänktes 1979 och för den aktuella tidsperioden (21/6 -

15/10). Trafikarbetsförändringen på europavägar antas motsvara för-

ändringen på det aktuella vägnätet och att trafikarbetet inom varje månad
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fördelar sig lika på de olika veckorna. Trafikarbetet minskade med

0,23 %, vilket anses ge samma procentuella förändring på bränsleförbruk-

ningen. Hur bränsleförbrukningen förändras av ändrad hastighetsnivå fram-

går av kapitel 3.2 där en sänkning från 110 till 90 km/h ger en besparing

på 0,9 %. Summeras dessa förändringar erhålles en minskning på drygt

1,1 %. Enligt hastighetsmätningarna 1979 sänktes även hastigheterna på

vägar som hela tiden hade hastighetsgränsen 90 km/h. Denna effekt

medför en minskning med 0,5 %. Beroende på om detta tas med eller ej

ger beräkningen mellan 1,1 och 1,6 % besparing, vilket är att jämföra med

ändring av leveranser som var 1,4 %. Detta får inte ses som den sanna

skillnaden mellan modell och verklighet utan detta är den skillnad som

erhållits i detta exempel med de förutsättningar som nämns ovan.

2.3.4 Beräkningsförutsättningar

 

Vid beräkningarna görs en del förenklingar som påverkar bränsleförbruk-

ningsresultaten. I detta avsnitt redogörs för en del av förenklingarna och

vilken betydelse de har för resultaten.

I referens 5 har med trafiksimulering undersökts hur bränsleförbrukningen

beror av ändrade hastighetsgränser. Flödet på vägen har varierats och

bränslevinsten framgår av tabell 2.3.2.

Tabell 2.3.2. Bränslevinsten som funktion av trafikflöde och vägstandard.

    

Trafikflöde Vägbredd 9 m Vägbredd 13 m
(båda rikt- Hastighetsgränsen Hastighetsgränsen
ningar sänks från 90 km/h sänks från 110 km/h
fordon/h till 70 km/h till 90 km/h

Bra väg-1) Dålig väg-2) Bra väg- 1) Dålig
väg- )

standard standard standard standard

l 9 % 9 % 4 % 4 %

320 8 % 6 % 4 % 3 %

800 7 % 4 % 3 % 3 %

 

1) Avser plan rak väg.
2) Avser backig mindre krokig väg.
3) Avser mindre backig mindre krokig väg.
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Av tabellen framgår att bränslevinsten minskar med ökat trafikflöde.

Flödet 320 f/h motsvarar ett genomsnittligt timflöde på en väg med

årsdygnstrafiken 5 000 f/dygn. Årsdygnstrafik av denna storleksordning är

relativt vanligt förekommande på svenska europa- och riksvägar. Flödet

800 f/h motsvarar en årsdygnstrafik på cirka 12 500 f/dygn. Det är ganska

få tvåfältsvägar i Sverige som har så hög trafikbelastning, däremot

motsvarar det ungefär toppbelastningen på vägar meden årsdygnstrafik på

5 000 f/h. P g a resultaten i tabellen ovan bör bränslevinsterna i kapitel 3,

som erhållits med frifordonsberäkningar, reduceras en del.

Bränsleförbrukningen har beräknats under förutsättning att väglaget torr

barmark alltid råder. Dettainnebär med nuvarande hastighetsgränser att

fordonen håller en högre hastighet än normalt under de perioder då annat

väglag råder. Då det blir vått eller is/snö på vägen sänker fordonen

hastigheten och detta kompenserar en del för det ökade rullmotståndet. Vid

lägre hastighetsgränser påverkas inte fordonens hastighet i samma ut-

sträckning av väglaget vilket innebär att det ökade rullmotståndet får

större effekt. Om det vore torr barmark året om skulle bränsleförbruk-

ningen med nuvarande hastighetsgränser vara 0,55 % lägre än om beräk-

ningar även görs för väglagen torr, våt, is och snö. Om alla vägar vore

begränsade till 70 km/h blir skillnaden 0,85 %. Man gör inte lika stor

besparing vid sänkning av hastighetsgränser vid faktiska väglag som vid

torr barmark.

Dessa beräkningar är gjorda för fordon som är varmkörda. Innan fordonet

har uppnått rätt arbetstemperatur har det en förhöjd bränsleförbrukning.

Den förenkling som det innebär att alltid ha varmkörda fordon torde inte

påverka resultaten nämnvärt då det är skillnader vid olika hastighets-

gränser som studeras.

Vid beräkningarna har fordonen haft samma däck sommar som vinter.

Svenska prov visar på liten skillnad i bränsleförbrukningen mellan fordon

med sommar- respektive dubbat vinterdäck, varför denna förenkling inte

anses påverka resultaten (15).

Beräkningarna har gjorts under förutsättning att det är vindstilla.
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De olika vägtyperna kan sägas väl representera sitt vägnät p g a det sätt de

skapats på (se avsnitt 2.2). Om de olika fordonstyperna representerar sin

grupp väl är svårt att avgöra då inte all behövlig information finns. Härtill

kommer att bilparkens fördelning på de olika fordonstyperna kan variera

mellan de olika länderna.
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3. ANVÄNDNING AV HASTIGHETSGRÄNSER PÅ LANDSBYGD

FÖR ATT PÅVERKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

FOKO-modellen används i detta projekt för att beräkna energiförbrukning

vid olika hastighetsgränser. Den hastighetsanpassning i modellen som de

olika fordonstyperna gör till hastighetsgränsen på olika vägar bygger på

resultat från omfattande hastighetsmätningar. Vissa hastighetsgränser som

här används har aldrig funnits ute på vägarna varför hastighetsanpassningen

har uppskattats utifrån övriga resultat. I figur 3.0.1 visas den medelres-

hastighet som erhålles i modellen vid olika hastighetsgränser. Medelhastig-

heten påverkas även av att fordonsfördelningen är olika på de olika

vägarna, t ex kan nämnas att det tyngsta fordonet är vanligare ju större en

väg år. Fordonsfördelning'arna på de olika vägarna framgår av nedanstående

tabell.

  

Tabell 3.0.1 I FOKO-modellen används nedanstående fordonsfördelning

(%) på olika vägar.

Fordonstyp

Vägbredd 1 2 3 4 7 9 10

(m)

6 22,56 37,28 * 20,24 2,96 4,01 7,45 3,22 2,23

22,64 37,41 20,36 2,97 4,02 5,82 5,04 1,74

22,66 37,44 20,39 2,98 4,03 4,81 6,25 1,44

13 22,33 36,89 20,08 2,93 3,97 5,31 6,90 1,59

MV 21,78 35,93 19,57 2,86 3,86 4,07 10,72 1,21

 

För att få fram ovanstående data har huvudsakligen VTIs trafikfördelnings-

modell (7) använts.

VTI sedan 1975.
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Figur 3.0.1. Samband mellan hastighetsgräns och medelreshastighet för
samtliga fordon på de olika typvägarna. Modellresultat.
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3.1 Förbrukning på olika typvägar och för olika typfordon

 

För att resultaten skall kunna användas i övriga länder redovisas bränsle-

förbrukningen i liter/10 km för samtliga fordons- och vägtyper i referens 2.

Bränsleförbrukningen relateras till den genomsnittliga hastighet fordonet

håller på en viss väg med en viss hastighetsgräns. Detta för att inte den

hastighetsanpassning som finns i Sverige måste användas för övriga länder.

I figur 3.1.1 redovisas bränsleförbrukningen på ovan nämnda sätt men där

har resultaten från de olika vägtyperna slagits ihop. Fordonstyperna l, 2

och 7 har också slagits ih0p, eftersom de i stort sett har samma

bränsleförbrukning. Av figuren framgår den spridning som finns i bränsle-

förbrukning vid samma hastighet men på olika typer av vägar. Denna

spridning är betydligt större för de tyngre fordonen än för de lättare. Detta

är helt naturligt eftersom ett tyngre fordon tvingas växla ner betydligt

tidigare och oftare om en väg är sämre ur linjeförings- och vägbredds-

synpunkt än vad ett lättare fordon gör. Dessa kanske kan köra på högsta

växeln på samtliga här redovisade vägar. Under i övrigt lika förhållanden

gäller att den lägsta bränsleförbrukningen erhålls vid körning på högsta

i växeln vid så låg hastighet som möjligt.

Av figur 3.1.2 framgår hur det tyngsta fordonet växlar i en och samma

uppförsbacke då den önskade hastigheten är 50 respektive 70 km/h.

Bränsleförbrukningen har beräknats då fordonet färdats först på 1000 m

plan väg och sedan på 1000 m med 4 % lutning och sedan 1000 m plan väg. I

båda fallen har då fordonet återfått sin önskade hastighet. Förbrukningen

vid färd uppför backen blir 5,97 respektive 6,19 liter/10 km. Observera att

ju högre önskad hastighet fordonet har desto längre har den förhöjd

förbrukning. Om fordonet färdas nedför samma backe blir förbrukningen

2,01 respektive 2,02 liter/10 km. Den genomsnittliga förbrukningen för

båda riktningarna blir 3,99 respektive 4,20 mot 3,01 respektive 3,31

liter/10 km på rak plan väg dvs fordonet återvinner inte i utförsbacken det

den förlorat i uppförsbacken. Detta beror bl a på att en del av energin

bromsas bort i nedförsbacken pga att fordonet inte överskrider sin önskade

hastighet (hastighetsgräns).
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Bredden påFigur 3.1.1 Bränsleförbrukning för fordonstyperna 1-12.
kurvorna visar ,spridningen mellan olika vägtyper.
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Figur 3.1.2. Figuren visar hur det tyngsta fordonet (fordonstyp 10) färdas
uppför en backe och hur det växlar för att försöka hålla sin
önskade hastighet (= hastighetsgränsen) och hur detta påver-
kar bränsleförbrukningen.
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En sänkning av hastighetsgränsen i Sverige från 90 till 70 km/h motsvarar i

faktisk hastighet ungefär enisänkning från 90 till 80 km/h. Detta innebär

för fordonstyp 2 en minskning av bensinförbrukningen från 0,79 till 0,74

liter/10 km vilket är en besparing på drygt 6 %. För t ex fordonstyp 9

motsvarar denna hastighetsgränsändring en sänkning avhastigheten från

cirka 78 km/h till 72 km/h vilket innebär att bränsleförbrukningen sänks

från cirka 2,20 till 2,04L liter/10 km vilket motsvarar cirka 7 % besparing.

Varje enskild person som vill minska sitt fordons bränsleförbrukning kan

utnyttja figur 3.1.1 eller referens 2, för att se vad hastigheten betyder för

bränsleförbrukningen. Av dessa framgår vilka besparingar som lätt kan

göras genom att enbart lätta på fotens tryck mot gaspedalen d v 3 inga

dyrbara åtgärder behöver vidtas för att få den vinsten.

För att avgöra hur stor bränslebesparingen relaterat till nuvarande hastig-

hetsgräns blir om hastighetsgränsen ändras kan figur 3.1.3 utnyttjas. Denna

är hämtad från referens 6. Av figuren framgår endast förändring i relation

till förbrukningen på samma vägtyp. Hur stor besparingen på en enskild

väg blir i relation till den totala bränsleförbrukningen på landsbygdsvägar

framgår av kapitel 3.2.

         

BBÄNSLE-
FORBRUKNING

l
mosx 4 x 70

.p 90
. I

O 110 / ° D

0 110 MV / /

n

/ /Cl/ /0/ 0

x /0 /

/ ti/

1: /IP 0/ T

90 47/ /
n /

O
0/

00

50 60 70 _00 90 100 110 150
HASTIGHETSGRÄNS

Figur 3.1.3 Bränsleförbrukning som funktion av ändrad hastighetsgräns
på olika vägar. Index 100 motsvarar nuläge.
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3.2 Totalförbrukning i Sverige

 

Beräkningar_ har gjorts för svenska förhållanden enligt de förutsättningar

som anges i avsnitt 2.2.

Av tabellen nedan framgår hur stor bränsleförbrukningen är under ett år på

landsbygdsvägar i Sverige under förutsättning att torr barmark råder året

om, med nuvarande hastighetsgränser och att fordonet färdats ensamt på

vägarna.

Tabell 3.2.1 Beräknad bränsleförbrukning (tusen m3) under ett 'år vid torr
barmark och i övrigt med nuvarande förhållanden i Sverige.

    

Hastighets- Fordonstyp (förklaring i tabell 2.2.1)
hetsgräns Bredd
(km/h) (m) 1 2 3 4 7 9 10 12 Totalt

30 6 11 21 15 2 2 11 10 3 76

50 6 10 19 13 2 2 11 11 4 72

70 6 79 141 97 18 13 83 84 30 545

70 7 35 64 44 6 28 50 9 246

70 9 20 36 25 5 4 13 34 4 139

70 13 11 20 14 2 8 21 3 81

90 6 52 94 65 12 9 51 43 16 343

90 7 32 57 39 7 6 24 39 8 214

90 9 92 165 113 22 16 58 138 18 622

90 13 71 127 88 17 13 50 118 15 498

110 9 11 20 14 3 2 7 16 2 75

110 13 20 36 25 5 4 14 32 4 140

90 MV 13 22 15 3 2 7 32 2 97

110 MV 64 113 75 14 11 35 150 10 473

Totalt 523 936 642 121 92 400 779 128 3 621

 

Som tidigare nämnts representerar de olika typfordonen och typvägarna,

ett antal fordon och vägar med liknande standard. På det vägnät som

tagits med i beräkningarna (landsbygdsvägar och större infarter till tät-

orter) förbrukas något mer än hälften 3,6 miljoner m3 (1982) av totala

drivmedelsförbrukningen för vägtrafiken, som enligt Transportrådet (14)

var 6,5 miljoner m3 (1979).
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Av tabellen ovan framgår att de bensindrivna personbilarna (fordonstyperna

1-3) svarar för 58 % av förbrukningen. Alla bensindrivna fordon (d v 3 även

fordonstyp 4) förbrukar 61 %. De dieseldrivna fordonen svarar således för

39 % av förbrukningen. Enligt Transportrådet (1979) fördelar sig förbruk-

ningen på 72 0/o bensin och 28 % diesel. Skillnaden beror på att tätort inte

ingår i de förstnämnda beräkningarna och där förekommer inte de större

dieseldrivna fordonen i samma utsträckning som på landsbygd. Bränsleför-

brukningen har minskat med 6 % från 1979 till 1982, dvs den totala

drivmedelsförbrukningen 1982 var cirka 6,1 miljoner m3.

I tabell 3.2.2. framgår den totala förbrukningen vid olikaförändringar av

hastighetsgränser på landsbygd. En så drastisk ändring som att alla vägar

får en hastighetsgräns på 50 km/h utom vägar med 110 som får 60 km/h,

innebär att nästa 12% av bränsleförbrukning på landsbygdsvägar kan

sparas. I förhållandena till förbrukningen även i tätort blir den procentu-

ella besparingen något mer än hälften så stor. Den förändring av

hastighetsgränser som genomfördes sommaren 1979 i Sverige, dvs då

hastighetsgränsen sänktes från 110 till 90 km/h, innebär enligt beräkningar-

na här en besparing på 0,9 % i förhållande till förbrukningen på landsbygds-

vägar. I förhållande till förbrukningen på det vägnät som fick ändrad

hastighetsgräns är besparingen 4,7 %.

För att kunna välja ändrad hastighetsgräns på olika vägtyper kan totalför-

brukningen även redovisas som i figur 3.2.1, där förbrukning anges för alla

fordonstyper sammanslagna på de olika typvägarna. Ju högre upp i figuren

en vägtyp finns desto större andel av förbrukningen har den. Ju brantare

en kurva är desto större är hastighetsgränsens betydelse. Som exempel kan

nämnas att om hastighetsgränsen sänks från 90 till 70 km/h på en 9 meter

bred väg innebär det en bränslebesparing på denna vägtyp med 6,8 %,

jämfört med hela landsbygdsvägnätet är besparingen 1,2 %. Om man

utifrån bränslesynpunkt skulle sänka hastighetsgränsen på en vägtyp som i

dag har 110 km/h skulle man välja motorvägar eftersom de har störst andel

och störst lutning av 110-vägarna.
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Beräknad bränsleförbrukning (tusen m3) vid olika hastig-Tabell 3.2.2

hetsgränser* (km/h) på landsbygdsvägar och större infarter
till tätorter i Sverige.
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Beräknad förbrukning
för landsbygdsvügur milj. M3

.61
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Figur 3.2.1 Beräknad bränsleförbrukning vid olika hastighetsgränser på
landsbygdsvägar i Sverige. Vägarna beskrivs med bredd och
rådande hastighetsgräns.
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3.3 Totaiforbruk. Sammeniikingimeiian Sverige oq andre nordiske

iand

I Danmark og Finiand anser vi at forhoidene er såvidt iik de svenske

at korrigeriger ikke er nødvendig.

Når vi så på en enkei måte ska] overføre de svenske beregningsre-

suitatene tii å gjeide norske forhoid må vi gøre fiere grove forut-

setninger. Også for Norge må vi se bort fra at genereiie endringer

i fartsgrensene kan påvirke trafikkarbeidet. Vi må forutsette at

forhoidene er iike i den forstand at i begge iand gjeider samme

avhengighet meiiom fartsgrenser, vegstandard og trafikkarbeid. Det

vi] bi a si at de høyeste fartsgrensene finner vi på veger med høy

geometrisk standard og at de beste vegene også avviker størst tra-

fikkarbeid. Vi forutsetter direkte pr0porsjona1itet meiiom trafikk-

arbeid og drivstofforbruk. I første omgang går vi også ut fra at

vi har tørr bar vegbane heie året.

For å kunne korrigere de prosentbeSpareiser som gjeider for Sverige,

og som fremgår av tabeii 3.2.2 har vi utarbeidet figur 3.3.1 der

kurven tii venstre viser %-kumu1ert fordeiing av trafikkarbeidet

på norske riksVeger knyttet tii fartsgrensene i 1981/82. Kurven tii

høyre viser tiisvarende %-kumu1ert fordeiing for beregnet drivstof-

forbruk i Sverige (taii hentet fra siste koionne i tabeii 3.2.1).
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Figur 3.3.1. Trafikkarbeidets fordeiing på fartsgrensekiasser.
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For Norge er det bare endringer av farsgrenser 90 km/h og 1avere

som har praktisk interesse. Vi vi] her begrense oss ti] å se på mu-

iig beSpareisepotensiaie dersom vi tenker oss at veger som i dag

har de høyeste fartsgrenser får reduserte fartsgrenser på henhoids-

vis 60, 70 og 80 km/h.

En reduksjon av a11e høyere fartsgrenser ti] 60 km/h bie i Sverige

funnet å kunne gi 9 % beSpareise i åriig drivstofforbruk. I Norge

vi] en tiisvarende reduksjon bare berøre ca 67 % av det åriige

trafikkarbeid, hvorav det ait overveiende utføres på veger som i

dag har en genereii fartsgrense på 80 km/h.

I vurderingene for Norge må en også ta i betraktning at det mange

steder er umuiig å utnytte den genereiie fartsgrensen på 80 km/h;

Vi kommer derfor frem ti] at der Sverige kan beregne 9 % beSpareise

av åriig drivstofforbruk, kan Norge neppe regne med mer enn 4-5 %

beSpareise.

For Sverige kom vi frem tii 5,4 % som muiig reduksjon av åriig

drivstofforbruk dersom veger med høyere fartsgrenser fikk denne

redusert ti] 70 km/h. I Norge vi1 en tiisvarende reduksjon berøre

ca 62 % av det åriige trafikkarbeid. Ut fra et tiisvarende resonne-

ment som for 60 km/h farthrenser kommer vi frem til at for Norge

vi] en reduksjon av de høyeste fartsgrenser ti] 70 km/h neppe gi

mer enn ca 3 % som muiig åriig beSpareise.

De svenske beregningsresuitatene gir 2 % reduksjon i drivstoffor-

bruket når 80 km/h fartsgrense innføres på aiie veger som i dag

har 90 km/h fartsgrense; For Norge vi] vi anta at dette beSpareise-

potensiaiet iigger i størreiseorden 1 %. At Norge i de senere år

har økt vegiengden med 90 km/h fartsgrense trekker i retning av et

noe høyere ansiag. På den annen side må en ta i betraktning at kapa-

sitetSprobiemer på innfartsårer ti] 0510, hvor 90 km/h gjeider, med-

fører at en stor dei av trafikkarbeidet avvikies under forhoid uten

muiigheter tii å utnytte denne farthrensen.

Hittii har vi, i iikhet med forutsetningen for de svenske bereg-

ningene, forutsatt tørr bar vegbane heie året. I praksis veksier
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føreforho1dene over året. Regnvan* og snøfa11 påvirker både ru11e-

motstand og kjørefart, sandig tñ1 tider da vegbanen er he1t e11er

de1vis dekket av snø e11er is. S1ike momenter trekker i retning av

en reduksjon av de prosentbeSpare1ser vi har antydet ovenfor. På

den annen side kjører over 95 % av bi1ene i NOrge med piggdekk i

vinterha1våret. Dette kan gi større ru11emotstand og økt drivstof-

forbruk.

En eventue11 OpijStering av STike grunner v11 1ikeve1 gi små ut-

s1ag på årsbasis. A1t i a1t tror vi derfor at 2-6 % er et rime1ig,

nøkternt, ans1ag på dedrivstoffbeSpare1ser som kan forventes i

Norge dersom det sku11e b1i aktue1t å endre fartsgrensene som

eneste ti1tak for å Spare drivstoff i en vanske1ig forsynings-

situasjon.
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4. DRIVSTDFFORBRUK I TETTSTEDER

4.1 Inniedning

Det er meget vanskeiig å fremskaffe nødvendig dataunderiag tii å

vurdere hvordan drivstofforbruket innen tettsteder kan påvirkes

gjennom fartsreguieringsendringer. Seiv eiementänwa data om urba-

niseringen er mangeivare, p 9 a at administrative enheter/grenser

ikke endres i takt med en økende tettbebyggeise som stadig krever

nye areaier. Sammeniigninger kompiiseres ved at det forekommer

variasjoner i definisjonen av tettsteder og tettbygde strøk fra

1and ti] 1and. I 1975 regnet en imidiertid med at urbaniserings-

graden var 80 % i Danmark og Sverige, 70 % i Norge of 50 % i

Finiand.

Landsomfattende data om trafikkarbeidets størreise innen tettste-

der er føigeiig også vanskeiig å sammenstiiie. Trafikkarbeidets

fordeiing på gjeidene fartsgrensekiasser og faktiske trafikkhastig-

heter vet vi enda mindre om. I dette prosjektet har vi derfor ikke

funnet grunniag for å begi oss inn på seiv iøse ansiag over muiige

fartsendringers effekt på drivstofforbruket innen tettsteder. Vi

vi] imidiertid komme iitt inn på bakgrunnen for behov om fartsre-

guieringer i tettsteder og hvordan enkeite trafikk- og fartsregu-

1eringsti1tak kan påvirke trafikkforhoidene og drivstofforbruket

for enkeitkjøretøyer.

4.2 Urbanisering og behov for trafikkreguieringer

 

Forskjeiiige prinsipper og hensyn har preget bypianieggingen 0pp

gjennom tidene og medvirket tii de trafikkprobiemer og fartsregu-

1eringer som i dag forekommer i mange eidre og større tettsteder.

Behovet for å gjennomføre trafikkreguieringstiitak har sammenheng

med at økte areaikrav både ti] boiiger, industri og trafikkaniegg

har preget utvikiingen i dette århundre. Urbaniseringen med en om-

fordeiing av arbeidsteder og bosteder har gitt en meget sterk øking

i reisevirksomheten. Nye boiiger er vesentiig biitt piassert i

eksisterende tettsteders utkantområder, samtidig som økte krav ti]
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boiigstandard og en sterkere kommersiaiisering av virksonheter i

bykjernen har ført ti] en reduksjon av antaiiet boiiger der. Det

nyeste trekk i utvikiingen er danneise av sammenhengende bybeiter

- konurbasjoner- der eidre tettsteder eser så mye utover at de

vokser sammen med andre.

De sentraie førretningsstrøk er imidiertid fortsatt meget viktige

terminaipunkter både for gods- og persontranSport. Men gatenettet

her, som i de fieste større tettsteder fikk sin form før privat-

biiismen, har stort sett for iiten trafikkapasitet ti] å hindre

at store trafikkprobiemer 0ppstår når det store antaii arbeidsta-

kere, som gjerne vi] bruke bii, i iøpet av en time eiier to ska]

inn tii bykjernen om morgenen og ut igjen om ettermiddagen.

4.3 Prinsinner for trafikkpianiegging m

 

I moderne trafikkpianiegging forsøker man å få tii et funksjons-

inndeit veg- Og gatenett der man gjennom trafikkdifferensiering

tiiretteiegger forhoidene siik at trafikkstrømmene biir mest muiig

homogene. Veger og gater utformes og dimensjoneres for hastigheter

tiipasset den type trafikk som de skai betjene. Gjennom trafikk-

separering i tid og rom skiiies trafikk med forskjeiiige egenska-

per siik at konfiikter.eiimineres. Det vi] si man etterstrever

b] a adskiite trafikksystemer for biier og fotgjengere og en hier-

arkisk inndeiing av veg- og gatenettet beregnet for motorkjøre-

tøyer.

  

Figur 4.3.1. TrafikkdiffeñSiêYiñngOg trafikksepareringsprjn-

sippet anvendt på utforming av et vegnett.
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Hensyn både ti] sikkerhet, miijø og tranSportkostnader iigger ti]

grunn for siike trafikkp1an1eggingsprinsipper. I den utstrekning

virkemidiene påvirker motorkjøretøyers fart kan man komme i situa-

sjoner der man må gjøre en avveining meiiom fiere hensyn. Mens

trafikantenes tidskostnader avtar med økende fart, vii uiykkes-

kostnadene vaniigvis stige. Kjøretøyers driftskostnader- deri-

biant kostnader ti] drivstoff -vii kunne bii store både på 1ave

og høye fartsnivåer.

I større, eidre tettsteder iigger forhoidene.sje1den tii rette for

å anvende de moderne trafikkpianieggingSprinsipper fuiit ut. I

tiiiegg ti] prohibitivt høye kostnader kan også ønske om bevaring

av større sentrumsområder gjøre det umuiig å bygge ut veg- og

gatesystemer bedre tiipasset dagens-biiavhengighet. I stedet er

det biitt vaniig å gjennomføre trafikksaneringer, der en gjennom

forskjeiiige reguieringstiitak som f eks envegsreguiering, gjen-

nomkjøringsforbud, signaireguiering og sawskiite fartgrenser

forsøker å skape forhoid som man kan ieve med. Sikkerhets- og

miijøhensyn veier tungt under pianieggingen og gjennomføringen

av siike tiitak.

Det er en direkte føige av at trafikkprosessen i bygater er mer

kompieks og preges av mange st0pp og fartsendringer at drivstof-

forbruket pr vognkm genreit sett er større ved bykjøring enn ved

1andevegskjøring. Kompiekse trafikksituasjoner øker muiighetene

for feiivurderinger fra trafikantenes side, noe som kan utiøse

trafikkuiykker av mer eiier mindre aivoriig karakter nanm: knyttet

ti] fartsnivået. Fartsbegrensinger og signaireguieringer er derfor

biitt de vaniigste virkemidier for å redusere antaiiet og aivoriig-

heten av trafikkuiykker innen tettsteder, seiv om det har vaert

kiart at siike tiitak i mange tiifeiier har medført direkte uhei-

dige effekter på kjøretøyers drivstofforbruk. Ti] dette kommer at

akseierasjoner og retardasjoner også kan bidra ti] å øke støy og

avgasser fra kjøretøyene.

Hvorvidt siike trafikkreguieringstiitak er hensiktsmessige virke-

midier ti] å Oppnå ønskede måi, beror mye på hvordan trafikksyste-

met er tiipasset t0p0grafiske forhoid og bypianreguieringer for

VTI RAPPORT 303



38

øvrig. På dette området har man nok arbeidet ut fra noe forskjei-

iige forutsetninger og prinsipper i de nordiske 1and. Om vi eks vis

ser på utformingen av gatenettet, er det markante forsjeiier. Mens

en i Finiand, Danmark og Sverige i de fieste tettstedskjerner fin-

ner et romsiig gatenett iagt ut etter regeimessige kvadraturpianer,

er dette mer sjeiden i Norge. I smaie og buktende gater med to-vegs

trafikk og varierende avstander meiiom gatekryssene biir det straks

vanskeiigere å få signaireguieringssystemer ti] å fungere. En-vegs-

reguiering krever paraiieiigater. På en stripe meiiom sjøkanten og

stupbratte fjeii er det ofte bare piass tii en gate sammen med be-

byggeisen.

De prinsipper for trafikkpianiegging, som i Sverige er best kjent

som "SCAFT-riktiinjer", har i iiten utstrekning kunnet praktiseres

i Norge. For å separere stor gjennomfartstrafikk fra iokaltrafikk

i tettsteder, har man nok bygget en god de] omkjøringsveger, men

mange steder kan dette bare reaiiseres gjennom kostbare tuneiiøs-

ninger i fjeii. I forbindeise med revisjonen av Norsk vegpian i

1978, fant en at det ikke var muiig å iøse aiie trafikkprobiemene

i tettstedene på tradisjoneiie måter innen det man anså som rea-

1istiske vegbudsjettrammer. Det resuiterte i 1anseringen av "Stra-

tegi C". I tiHegg tii fartbegrensinger innebaerer dette prinsipp

at man prioriterer bofunksjonen /1oka1samfunnet på bekostning av

fremkommeiigheten for biltrafikken ved:

hastighetsdempende tiitak (humper, kurver, m m)

utvideise av gangareaier, innsnevring av kjøreareaiet

aniegge midtdeier (trafikkøyer)

iyssignaier, beiysning osv
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DAGENS ålTUASDON

   

Figur 4.3.2. Trafikkp1an1eggingSprinsipper. Norsk vegp1an 1978.

 

4.4 Trafikkregu1er1nger og drivstofforbruk

Så 1enge man betraktet trafikkregu1erende ti1tak som midde1 ti] å

øke trafikksikkerheten og skape bedre f1yt i trafikken, fikk man

van1igvis også en positiv effekt for drivstofforbruket. Når man

idag tar i bruk s1ike ti1tak også for å begrense e11er tvinge tra-

fikanter ti1 å ve1ge andre kjøreruter e11er annet tranSportmidde1,

kan det skapes situasjoner der ti1taket bevisst e11er ubevisst øker

bi1enes drivstofforbruk. Både fartsbegrensingsti1tak a1ene e11er i

kombinasjon med signa1styring kan benyttes s1ik.
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Utvikiingen innen mikroeiektronikk og databehandiing har gitt bedre

signairegu1eringssystemer, som både kan effektivisere trafikkavvik-

iingen og gi mindre drivstofforbruk. Det har imidiertid også økt

muiighetene ti] å 1a fotgjengere og koiiektive transportmidier gripe

inn i signaistyringen. Men prioritering av koiiektivtrafikk of fot-

gjengertrafikk fører ti] fiere og 1engre st0pp og øker ventetider

og drivstofforbruk for annen motorisert ferdsei.

En annen uheidig Virkning av tiitak med sikte på å senke trafikk-

hastigheten på veg- og gatestrekninger med stor trafikk i forhoid

tii kapassiteten er sjokkbøigeeffekten. På samme måten som retar-

dasjon og stOpp av enkeit kjøretøyer kan resuitere i en kjedereak-

sjon av fartstiipassninger bakover i trafikkstrømmen, kan også et

fartsgrensetiitak utiøse en bøigefortpiantning i både tid og rom.

Der fartsbegrensingstiitak er årsak ti] at sjokkbøiger 0ppstår,

kan det skapes forhoid som gir økt drivstofforbruk 1angt utenfor

det området hvor fartsgrensen gjeider. Både at farten b1ir 1av og

ujevn, p 9 a retardasjoner og akseierasjoner, bidrar ti] dette.

Figur 4.4.1 viser hvordan ujevn fart på 1ave fartsnivåer kan siå

ut i økt drivstofforbruk for iette biier. Kurvene er fremstiit på

grunniag av måiinger på chassisdynamometer. Kurveskaren tii venstre

viser tiiiegg p 9 a avvik fra jevn fart. Kurvene representerer

forskjeiiige turbuiensverdier, d v 5 uttrykker fartSprofiiets

spredning omkring gjennomsnittsfarten (=jevn fart). Tiiieggene

kan b1i meget store når trafikkhastigheten synker under 40 km/h.

Kurven ti] høyre viser forbruket forutsatt jevn fart. Denne viser

at fartsgrenser tiipasset motorkjøretøyenes utveksiingsforhoid

har betydning og at 1aveste drivstofforbruk på rett, fiat veg 0pp-

nås når det skapes trafikkforhoid som gir den 1aveste og jevneste

fart på høyeste gir.
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Skerski1te fartsregu1er1nger på 50-60 km/h i tettstedSområder

sku11e egent1ig ha en gunstig Virkning på drivstofforbruket i den

utstrekning trafikantene k1arer å h01de en jevn fart på dette

nivået. I praksis og på tider av døgnet når trafikkv01umet er

størst, kan imid1ertid trafikkf1yten b1i brudt, farten b11r ujevn

og gjennomsnittsfarten fa11er kanske ned i 20-30 km/h.

Ut fra trafikksikkerhetshensyn er det i senere år innført 30 km/h

fartsgrenser i mange veger og gater Säwdig i b01igområder. For å

Oppnå den ønskede effekt supp1eres 30 km/h sk11ter med fysiske

hindringer i form av humper, dumper, innsnevringer etc med passen-

de me110mr0m. Hindringene utformes s1ik at de ska1\uere ubehage-

1ige å passere ved en fart på 30 km/h. Dette skaper et kjøremønster

som kan vanteugunstig for drivstofforbruket se1v for de som over-

h01der fartsgrensen, f eks ved at de h01der 30 km/h me110m hind-

ringene og senker farten ti1 eks V15 20 km/h ved passerfng av hver

hindring. Resu1tatet er en gjennomsnittsfart 1avere enn fartgrensen

og ej ujevnt fartSprofi1 som øker både drivstofforbruk, avgasser

og støy.

4.5 Eksemp1er på ut11siktede virkninger

 

Vi ska] 1 to eksemp1er gjøre noen beregninger som 111ustrerer hvor-

dan fartsgrenser/sjokkbø1ger, henh01dsvis fysiske hindringer i form

av humper, kan øke drivstofforbruket for enke1tkjøretøyer.

Eksempe] 1: Fartsgrenser/sjokkbø1ger

For å be1yse hvordan sjokkbø1ger kan påvirke drivstofforbruket på

en sterkt trafikkert innfartsåre ti] et byområde, ska] vi bruke en

fartsone på Drammensveien ved bygrensen ti] 0s10 som et eksempe1.

På grunn av bybygge1se utnyttet ti] forretningsvirksomhet og 3

kryss gje1der her 50 km/h fartsbegrensing over en 1engde på ca

600 m. Vegen avvik1er dag1ig en trafikk på 60-90 000 kjøretøyer

forde1t på to ordinän12kjørefe1ter + ett kö11ektivfe1 i hver

trafikkretning. Trafikanter, som näwnmr seg denne strekningen i

i 80-90 km/h, merker her sjokkbø1gen som en kraftig nedbremsingl
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tii den fart som trafikkstrømmen foran beveger seg i. I morgen-

og ettermiddagsrushet utiøses en sjokkbøige som forpianter seg

mange km bakover fra den strekning hvor den Säwskiite fartgren-

sen gjeider.

Sammenlignet med jevn fart i 80-90 km/h skapes her dagiig en tra-

fikksituasjon der trafikkavvikiingen b1ir meget ustabii og gir en

fart som kan svinge fra st0pp ti11 30-50 km/h. I tiiiegg ti] en

sterkt redusert gjennomsnittfart skapes også en ugunstig ujevn

kjørefart både gjennom fartsbegrensingssonen og på tiistøtende

strekninger. Måiinger har vist sjokkbøigehastighet på 10-11 km/h

og gjennomsnittshastighet (inki st0pp) over 5,5 km iengder på

13 km/h.

For å iiiustrere hviike konsekvenser siike tiistander har for driv-

stofforbruket ti] enkeitkjøretøyer, ska] vi ta utgangSpunkt i en

situasjon der sjokkbøigen har nådd et punkt 2,4 km fra fartssonens

begynneise. Vi vii beregne drivstofforbruket fra dette punktet og

frem ti1 endepunktet for fartsonen i kjøretøyets kjøreretning,

d v 5 over kjøreiengde på 3 km. Om vi bruker data fra TøIs kjøre-

kostnadshåndbok kan vi regne oss frem ti] disse taii for driv-

stofforbruket:

gjtggsjgn_1: Liten trafikk, ingen Sjokkbøiger. Jevn fart =
80 km/h utenom fartssonen og 50 km/h i farts-
sonen.

2,4 X 0,0825 + 0,6 X 0,0857 =
0,25 1

Drivstofforbruk

gitggsjgn_gz Stor trafikk. Gjennomsnittsfart (exki st0pptid)=
16 km/h med turbuiensverdi = 10 km/h og st0pptid
på 120 sek i sjokkbøigesonen. Jevn fart = 50 km/h
i fartssonen.

2,4 x 0,2381 + 0,6 x 0,0857 =
0,62 1

Drivstofforbruk

Sjokkbøigen som skapes medfører aitså at drivstofforbruket for det

enkeite kjøretøy (iett bii) øker ca 150 % over en kjørestrekning

på 3 km.
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Eksempei 2: Humper og fartsgrense 30 km/h

§jtga§jgn_1: I utganQSpunktet tenker vi oss en boiiggate der
de bosatte er bekymret over sikkerheten ti] barn
som ieker i gaten. De er også irritert over at
mange "fremmedtrafikanter" bruker gaten som snar-
veg i rushtiden. 50 km/h saerskiit fartsgrense
gjeider. Dette gir en forhoidsvis jevn gjennom-
snittsfart på 50 km/h med turbuiensverdi 3-5 km/h/km.

Drivstofforbruket pr km pr iett bi] biir under
siike forhoid = 0,085 1.

§jtga§jgn_2: 30 km/h fartgrense innføres samtidig som det
bygges humper med ca 100 m avstand. Dette med-
fører at gjennomsnittsfarten går ned ti] 26 km/h
og turbuiensverdien øker ti] 10 km/h/km.

Drivstofforbruket i den nye situasjon øker ti]
0,13 1/km pr iett bii.

Sammeniignet med førsituasjonen kan aitså 30 km/h fartsbegrensing

øke drivstofforbruket med mer enn 50 % pr iett bii. I dette tii-

feiiet bør aitså avvisningseffekten vanwanmget god dersom driv-

stofforbruket og forurensningen fra den trafikken som biir tiibake

på boiigvegen ikke skai bii større enn i førsituasjonen.

Eksempe] 3: Svenske erfaringer med hastighetsgrensende tiitak (8)

I Sverige kan man, der 50 km/h fartsgrense gjeider, aniegge humper

for å bringe hasitgheten heit ned i 30 km/h over seive humpen.

Svenske erfaringer med siike hastighetsbegrensende tiitak har

bi a vist at de får ca 10 % av personbiitrafikken tii å veige

aiternative reiseruter der siike finnes. Hvis det finnes en iiten

snarveg vi] ca 5 % veige denne. Det kan skape probiemer dersom

snarvegen/iokaigaten har iiten kapasitet.

Der medianhastigheten i førsituasjonen var ca 50 km/h har man Opp-

nådd 5-10 km/h hastighetsreduksjon over heie strekningen der siike

tiitak har Väwm;gjennomført. Over seive humpene har man erfart

ca 20 km/h hastighetsreduijon. Under siike forhoid er det måit

5 % - 25 % økning i drivstofforbruket pr bii. For en som kjører

strekningen 3 ganger pr dag medfører dette en økning av drivstof-

forbruket på 2-15 iiter per år.
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4.6 Sammenfatning

 

Utfaiiet av vurderinger av fartsbegrensningers effekt på drivstof-

forbruket faiier noe forskjeiiig ut avhengig av om man ser det i

sammenheng med 1andets totaie drivstofforbruk, eiier vurderer

effekten av fartsbegrensningsendringer i enkeitsituasjoner.

De svenske beregninger av muiige effekter av å endre fartsbegrens-

ninger som eneste tiitak viser at dette bare gir små e11er moderate

muligheter tii å Spare drivstoff i vegtranSportsektoren i en vanske-

iig forsyningssituasjon. Innen tettsteder, der fartsnivået vaniig-

vis er 60 km/h og 1avere vi] ytteriigere nedsetteise av farts-

grensene heiier føre ti1 en øking enn en senking av drivstoffor-

bruket.

Sikkerhetsmessige hensyn tiisier at fartsbegrensninger også i

overskueiig fremtid biir et av de mest vaniige trafikkreguierende

midier i tettstedsområder. Seiv om fartsbegrensninger synes å vaere

et rimeiig og hensiktmessig tiitak for å iøse et akutt iokait

probiem knyttet ti] eks vis et veg- eiier gatekryss, er det viktig

før tiitaket iverksettes at man også vurderer eventueiie effekter

av tiitaket på tiistøtende deier av trafikksystemet. Som vi har

forsøkt å beiyse i de to ovenstående eksempier gjeider dette såvei

hovedtrafikkårer i tettsteder som veger og gater i tettsteders

boiigområder.

Innen tettsteder, og i den utstrekning det er sammenheng meiiom

drivstofforbruk og avgassmengder (muiigens også støy) kan det inn-

treffe at sikkerhetsmessige hensyn kommer i konfiikt med andre

miijøhensyn. Hvis man i siike situasjoner ønsker å bruke fartsbe-

grensinger sammen med fysiske tiitak som virkemiddei ti] å redusere

gjennomgangstrafikk etc, synes det meget viktig at andre deier av

trafikksystemet først forberedes ti] å ta en større trafikkandei.

Overordnede veger og gater bør fungere så godt at trafikantene

finner fiere fordeier i å benytte dette fremfor unødig å trenge

inn på veger og gater med adkomst ti] boiigområder som hovedfunk-

sjon. I motsatt fai] vi] eks vis 30 km/h fartsbegrensningstiitak

kombinert med fysiske hindringer både kunne øke drivstofforbruket

of forsterke de miijøprobiemer som trafikken forårsaker.
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5. FÖRBRUKNING VID FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR AV HASTIG-

HETSGRÄNSER

I de nordiska länderna diskuterades i början av 80-talet vissa förändringar

av hastighetsgränser. Vilka dessa var framgår av del I kapitel 1.5 (1). En

del av dessa ändringsförslag är i mitten av 80-talet inte längre aktuella

medan andra är det.

De finska ändringsförslagens inverkan på bränsleförbrukningen har beräk-

nats utifrån svenska modellresultat. Den eller de svenska typvägar har

valts som bäst stämt med de finska vägar där ändringar skulle göras.

Hastighetsanpassningen sätts lika med den i Sverige och hastigheten ändras

enbart på vägar som får ändrad hastighetsgräns. Lastbilsandelen är 13 % på

samtliga vägar.

Nedan följer de olika ändringsförslagen

0 En sänkning vintertid (1/11-28/2) från 100 till 80 km/h och på motor-
vägar från 120 till 100 km/h.

Bränslevinsten skulle under den aktuella perioden bli 3 % och i relation
till hela årets förbrukning 1 %.

0 En sänkning av bashastigheten på grusvägar från 80 till 70 km/h.
Trafikarbetet på dessa vägar är cirka 38 % av trafikarbetet på alla
vägar med bashastigheten 80 km/h. I relation till dessa vägar blir
bränslebesparingen 1,5 % och i förhållande till alla vägar 0,5 %.

0 En sänkning från 100 till 80 eller 90 km/h i vissa miljöer (väggeome-
triska kriterier). Trafikarbetet på dessa vägar är cirka 40 % av alla
vägar med hastighetsgränsen 100 km/h. I relation till alla 100-vägar
blir bränslebesparingen 1,5 0/0 och till hela vägnätet 0,6 %.

0 En sänkning från 120 till 100 km/h på motorvägar. I relation till dessa
vägar blir bränslebesparingen 11 % och till alla vägar 0,4 %.

Som framgår ovan är bränslevinsterna små. Varje åtgärd innebär en

minskad bränsleförbrukning på mindre än 1 %.

I del I sidan 7 ges en översikt över ändringar i hastighetsgränser som under

de senaste åren har diskuterats i Norge. Med tanke på de tal som redovisas

i kapitel 3.3 kommer ingen av de föreslagna ändringarna att medföra några

väsentliga besparingar i förhållande till landets totala förbrukning. Annor-

lunda blir det om man ser på bränsleförbrukning på enskilda sträckor då
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hastighetsgränsen ändras. Ränkeexemplen i kapitel 4.5 visar att det finns

situationer då ändringar i hastighetsgränser vissa tider på dygnet kan ha

stor betydelse för den enskildes bränsleförbrukning. Då hastighetsgräns-

ändringar ökar bränsleförbrukningen riskerar man också en ytterligare

belastning på närmiljön pga att damm och avgaser från trafiken också kan

öka.
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6. SLUTSATSER

Av kapitel 3 framgår det 'att en sänkning av hastighetsgränserna på

landsbygdsvägar till 50-60 km/h, minskar fordonens beräknade bränsleför-

brukning med cirka 12 % på dessa vägar. Den faktiska bränslebesparingen

får anses vara något lägre eftersom de flesta förenklingar som gjorts vid

modellberäkningarna går i den riktningen att hastighetsgränsens betydelse

överskattas. I förhållande till den totala förbrukningen, dvs även i tätort,

kommer procenttalet att nästan halveras. Detta är beräknat för svenska

förhållanden, men anses även gälla för danska och finska förhållanden. I

Norge har man redan lägre hastighetsnivåer, vilket innebär att en ändring

till hastighetsgränser enligt ovan skulle innebära en cirka hälften så stor

besparing som i de andra länderna.

Beräkningarna förutsätter att trafikarbetet och fordonsfördelningen skulle

förbli oförändrat, även om en så drastisk förändring av hastighetsgränsen

skulle genomföras. Så blir det troligtvis inte.

Ett sätt att kunna förbättra besparingspotentialen är att i utförsbackar

tillåta högre hastigheter, dvs fordonen slipper bromsa bort energi. Åtmin-

stone de tunga fordonen får då helt gratis en energi som kan användas på

den kommande raksträckan eller uppförsbacken. De lätta fordonen för-

brukar en del energi i utförsbacken, så vinsten för dessa blir därför inte

lika stor.

Vid en försörjningskris anses förmodligen inte den besparing som fås med

ändrade hastighetsgränser tillräcklig, men det kan vara en ytterligare

förbättring av andra vidtagna åtgärder eller något som kan tillgripas i

väntan på att andra åtgärder går att genomföra.
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