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Titel:

Mål för nya personbilars genomsnittliga bränsleförbrukning

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

I samband med avvecklingen av Transportrådets verksamhet har Konsumentverket från 1991-

07-01 fått i uppdrag att bevaka utvecklingen av nya personbilars bränsleförbrukning, samt

ansvara för förhandlingar med personbilsleverantörer om begränsningar av drivmedels-

förbrukningen (Regeringsbeslut 1991-06-20).

Syftet med denna rapport är att sammanställa ett underlag till Konsumentverket som omfattar:
- analyser av det i dag befintliga utbudet av nya bilar

- potentiell teknisk utveckling to m år 2005

- olika teknikscenarier avseende rimliga förändringar av nyapersonbilars egenskaper, inklusive

användning av alternativa bränslen och eldrift

- olika alternativ avseende bilparkens förnyelse (försäljning av nya personbilar och

utskrotningstakt).

Personbilstrañkens koldioxidemissioner skall jämföras med riksdagens mål att inte överstiga

1990 års nivå är 2000, samt Naturvårdsverkets målsättning med en minskning till år 2005 med

20 %.

Konsumentverkets databank innehållande bränsledata för blandad körning och fordonsbeskri-

vande data, används för analys och förklaring av hur bränsleförbrukningen påverkas av:

- tjänstevikt

- kvoten motoreffekt/tjänstevikt

- typ av växellåda

- årsmodell

- bilmärke.

Den tekniska utvecklingen medger, allt annat lika, en effektivisering av bränsleförbrukningen

med 1,9 % per år. Den verkliga, realiserade reduktionen uppgår till knappt 0,9 % per år, från

0,93 till 0,83 liter/mil på grund av ökade tjänstevikter och effekt/massa-tal.

De två lägre tillväxtaltemativen (låg och mellan) innebär att COz-emissionema år 2000 stannar

inom mål gränserna för samtliga teknikscenan'er. Däremot uppfylls Naturvårdsverkets målsätt-

ning avseende år 2005, i huvudsak, endast i lågtillväxtalternativet av vissa teknikscenan'er.
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Abstract (ba ckground,aims, methods, results) max 200 words:

In connection with the winding-up of the Board of Transport, from July 7, 1991, the National

Board for Consumer , Policies was commissioned to cover the development in fuel consumption

ofnew passenger carsand was also made responsible forne gotiations with passenger car suppliers

concerning the limitation of fuel consumption (Government decision, June 20, 1991).

The aim of the report is to prepare a basis for the National Board for Consumer Policies

comprising:

- analyses of the existing supply of new cars,

- potential technical development up to the year 2005,

- different technical scenarios concerning reasonable changes in the Characteristics of new

passenger cars, including the use of alternative fuels and electric power,

- different altematives concerning the renewal of the car fleet (sale of new passenger cars and

scrapping rate).

The carbon dioxide emissions from pas senger car traffic should be compared with the goal set up

by Parliament, i.e. not to exceed the 1990 level in the year 2000, and the goal of the National

Environment Protection Board, a reduction of 20% by the year 2005.

The data base ofthe National Board for ConsumerPolicies, containing fuel data formixed driving

and vehicle description data, is used for analyses and declarations of how fuel consumption is

influenced by:

- service weight,

- the ratio between engine power and service weight,

- type of gearbox,

- model,

- make of car.

All other factors being equal, technical development admits the efficiency enhancement of fuel

consumption by 1.9% annually. The actual reduction is scarcely 09% annually, from 0.93 to 0.83

litres per ten kilometres because of increased service weight and power/weight figures.

The two lower growth alternatives (low and intermediate) result in CO2 emissions within the goal

limits for all technical scenarios in the year 2000. The goal set up by the Swedish National

Environment Protection Board concerning 2005, on the other hand, will only be met in the low

growth alternative in certain technical scenarios.
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FÖRORD

Föreliggande rapport har utförts på uppdrag av Konsumentverket. Väsentliga

bidrag till projektets genomförande har lämnats av:

° Ulf Hammarström, VTI, genom många diskussioner kring relevanta problem-
ställningar.

° Dennis Nordberg och Björn Hagberg, Konsumentverket, som lämnat värdefulla
synpunkter på innehållet i stort och smått.

° Lennart Erlandsson, Svensk Bilprovning, har bidragit med kunskaper rörande
provningsmetodik och avgasemissioner.
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MÅL FÖR NYA PERSONBILARS GENOMSNITTLIGA
BRANSLEFÖRBRUKNING

av Henrik Jönsson

Statens väg- och trafrkinstitut (VTI)
581 95 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Konsumentverket (KOV) fick 1975 regeringens uppdrag att belysa den privata

konsumtionens sammansättning och energiförbrukningen i samhället. Bakgrunden

var den första "oljekrisen" på 70-talet. Resultatet blev bl a ett förslag till en

Standardiserad information om nya bilars bränsleförbrukning. Denna information

som enligt Konsumentverkets riktlinjer (KOVFS 1988:1) måste finnas med vid

nästan all marknadsföring av nya personbilar, ges också ut till konsumenterna i

form av bränslefoldrar som förutom bränsleförbrukningsvärden också redovisar

väsentliga data om årets bilmodeller. Bränsleförbrukningen vid blandad körning

(stads- och landsvägskörning) mäts upp i laboratoriemiljö enligt ett standardiserat

mätförfarande.

Med syftet att minska energianvändningen i Sverige gav regeringen i uppdrag åt

dårvarande Transportrådet (TPR) att genom förhandlingar med billeverantörema

söka påverka energianvändningen för personbilar. Resultatet av TPR:s insatser

blev den gällande överenskommelsen om nya personbilars genomsnittliga bränsle-

förbrukning för blandad körning mellan Bilindustriföreningen å ena sidan och TPR

å den andra, som säger att den genomsnittliga bränsleförbrukningen för blandad

körning skulle uppgå till högst 0,85 liter per mil från och med 1985 års modell hos

nyregistrerade personbilar.

I samband med avvecklingen av TPR:s verksamhet har Konsumentverket från

1991-07-01 fått i uppdrag att bevaka utvecklingen av nya personbilars bränsleför-

brukning, samt ansvara för förhandlingar med personbilsleverantörer om begräns-

ningar av drivmedelsförbrukningen (Regeringsbeslut 1991-06-20).
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Under de senaste åren har den förutvarande årliga minskningen av bränsleför-

brukningen stagnerat och till och med övergått i en liten ökning, se tabell 1. För-

klaringama står förmodligen att finna i

- En minskad andel dieselbilar, framför allt av skatteskäl.

- En stor andel, närmare 50 % av alla nyregistrerade bilar är s k förmånsbilar, vil-
ket medför att förmånstagaren avskatteskäl saknar incitament att välja ener-
gisnåla bilar. Dessa förmånsbilar väljs huvudsakligen bland de tyngre bilarna
(tjänstevikt över 1200 kg).

- Säkerhetskraven medför att bilarna blir tyngre och därmed drar mer bränsle.

- Relativpriset på bensin har sjunkit under perioden 1978-1989.

Tabell 1 Personbilars vägda genomsnittliga bränsleförbrukning i blandad körning.

                 

 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

0,93 0,92 0,90 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,82

Syfte

Uppgiften är att sammanställa ett underlag avseende nya personbilars bränsleför-

brukning, som kan användas i de förhandlingar som kommer att ske mellan Kon-

sumentverket och leverantörema av nya personbilar. Förhandlingarna syftar till att

fastställa mål för nya bilars genomsnittliga bränsleförbrukning. Parallellt med

framtagningen av detta underlag skall emissionsnivåema av koldioxid beräknas för

personbilstrañken. Den prognostiserade utsläppsnivån för är 2000 skall jämföras

med riksdagens mål att koldioxidutsläppen inte skall överstiga 1990 års nivå, och

nivån år 2005 skall jämföras med 1990 års nivå för att se om Naturvårdsverkets

(SNV) målsättning med reducerade koldioxidutsläpp kan realiseras. Underlaget

bör omfatta följ ande:

- analyser av det idag befintliga utbudet av nya bilar

- potentiell teknisk utveckling t o m år 2005

- olika scenarier avseende rimliga förändringar av nya personbilars egenskaper

- olika scenarier avseende bilparkens fömyelse (försäljning av nya personbilar och
utskrotningstakt).
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Metod

Konsumentverket har byggt upp en databank som innehåller bränsledata (för

1andsvägs-, stads- och blandad körning) och fordonsbeskrivande data. Denna data-

bank utnyttjas för analys av bl a hur bränsleförbrukningen påverkas av faktorerna:

1) tjänstevikt, 2) motoreffekt/tjänstevikt, 3) typ av växellåda, 4) årsmodell och

5) bilmärke.

Årsmodell kommer i analyserna att representera en grupp av egenskaper som mo-

torns verkningsgrad, luftmotstånd, rullmotstånd etc och deras utveckling över

tiden. Medelst definition av olika teknikscenarier för den framtida utvecklingen,

baserat på analyserna, kan genomsnittliga drivmedelsförbrukningar skattas för nya

personbilar. Genom litteraturstudier och kontakt med bilindustrin kartläggs sådana

förändringar som är tillräckligt utvecklade för produktion eller för vilka man med

stor säkerhet vet att de kan introduceras under 90-talet. Tre ekonomiska tillväxt-

scenarier baseras på långtidsutredningen 1992 och VTI:s reviderade trafilcprognos

fram till år 2020, varav det mellersta betraktas som den förväntade utvecklingen.

Dataunderlag

Bilarnas utveckling sett över perioden har analyserats med hjälp av fordonsdata

från Konsumentverkets bränslefoldrar från åren 1978, 1980, 1984, 1988, 1990 och

1992. Data avseende bränsleförbrukning vid blandad körning, tjänstevikt, motor-

effekt, transmission, årsmodell och bilmärke har utnyttjats för att beskriva före-

kommande samband.

För bedömning av bilparkens totala bränsleförbrukning krävs information om

1) årliga körsträckor för bilar av olika årsmodell [mil], 2) antal bilar i trafik av olika

årsmodell och 3) specifik förbrukning för bilar av olika årsmodell [liter/mil].

Med dessa uppgifter beräknas den totala bränsleförbrukningen för en årsmodell

medelst multiplikationen:

körsträcka * antal bilar * specifik bränsleförbrukning

De erhållna värdena för respektive årsmodell adderas så att en summerad bränsle-

förbrukning för den totala bilparken erhålls.
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I ñgurema 1 och 2 redovisas de årliga körsträckor respektive takten i utskrot-

ningen av äldre bilar (som antagits vara densamma som under åren 1956-1990)

som använts för beräkningama i denna rapport.
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BUODSÖIGOI

Årliga körsträckor för bilar av olika ålder enligt VTI:s undersökningar.
Körsträckoma för 17 till 25 år gamla bilar har åsatts successivt minskan-
de schablonvärden ner till 400 mil/år och ännu äldre bilar har fått värdet
400 mil/år.

           

12 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435

Illonaâldor

Figur 2 Andel kvarvarande bilar i bilparken av olika ålder enligt Bilismen i
Sverige för de senaste 35 åren.

Med utgångspunkt från VTI:s prognos genereras tre olika tillväxtscenarier (låg,
mellan och hög). Nybilsforsäljningen illustreras iñgur 3.
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Figur 3 Illustration av nybilsförsäljningens utveckling under perioden 1965-1992
och tre olika framtidsscenarier: Låg, Mellan respektive Hög tillväxt. De
heldragna linjerna redovisar den genomsnittliga nybilsförsäljningen res-
pektive trenden i densamma under perioden 1965-1992. Det höga värdet
för årsmodell 1988 beror på att årsmodell 1989 imånga fall såldes som
årsmodell 1988b beroende på avgasbestämmelsema.

Resultat

Analysen av den tekniska utvecklingen av bilarna och de faktorer som påverkar

bränsleförbrukningen resulterade i en modell som schematiskt kan beskrivas enligt:

Bränsleförbrukning =

(I +massafaktor*tjänstevikt)*(1 +efekqfaktor*m0t0rejjfekt/(gänstevikt/I00))
*(1 +5-växellâdsfaktor+aut0matlâdefakt0r)*(1 +bilmärkesfakt0r)
*(konstantfaktor+ârsm0delbfakt0r) (1)

Bränsleförbrukningen uttrycks i liter/mil, tj änstevikten i kg och motoreffekten i

kW. De olika faktorerna i ekvation (1) har bestämts med hjälp av en icke-linjär

regressionsmodell. Förekomsten av faktorerna 5-växellâdsfaktor och automat-

lâdefaktor är givetvis beroende på om en viss bilmodell är utrustad med 5-växlad

låda eller automatlåda (minst en av faktorerna är lika med 0). För en bil med 4

växlar är båda faktorerna lika med 0. Bilmärkesfaktorn har inkluderats för att

beskriva hur vissa bilmärkens bränsleförbrukningsnivåer synes avvika systematiskt

från genomsnittsbilen på marknaden. Konstantfaktorn ingår för att fastställa en

VTI RAPPORT 386



VI

nonnalnivå för hela ekvation (l) avseende 1978 års bilmodeller. Denna normalnivå

justeras sedan med hjälp av årsmodellfaktorn som bestäms för bilar av olika års-

modeller (bilar av exempelvis årsmodell 1988 har en faktor, medan 1992 års bilar

har en annan). Årsmodellfaktorn är gemensam för alla bilar av en viss årsmodell.

I tabell 2 visas hur massa- och effektfaktorema påverkar bränsleförbrukningen (då

allt annat är lika). Tabellvärdena, (1 +massafakt0r*zjiänstevikt)* (1 +ejfeszaktor*m0t0r-

efekt/(zjänstevikt/I00)) från ekvation (1), är normerade med basen 1300 kg och

motoreffekten 90 kW. Genom att jämföra två tabellvärden, JC och y (x < y), erhålls

den relativa ökningen från x till y som y/x-J och omvänt erhålls den relativa minsk-

ningen från y till x som 1 -x/y. Exempel: En bil med tjänstevikt 1300 kg och effek-

ten 100 kW har tabellvärdet 102. Om tjänstevikten minskas med 100 kg och effek-

ten med 10 kW blir det nya tabellvärdet 95. Minskningen i bensinförbrukning blir

då 1 - 95/102=0,07 eller 7 %.

Tabell 2 Illustration av hur förändringar i massa och effekt påverkar bränsleför-
brukningen enligt det framtagna sambandet. Värdena är normerade med
utgångspunkt från en bil med tjänstevikten 1300 kg och motoreffekten

  

90 kW.

Effekt [kW]

Tjänstevikt [kg] 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

800 63 65 68 70 73 75 77 80 82 85

900 68 70 72 75 77 79 82 84 86 89

1000 73 75 77 79 82 84 86 88 91 93

1100 77 80 82 84 86 88 91 93 95 97

1200 82 84 87 89 91 93 95 97 100 102

1300 87 89 91 94 96 98 100 102 104 106

1400 92 94 96 98 101 103 105 107 109 l 1 1

1500 97 99 101 103 105 107 110 112 114 116

1600 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

Den tekniska utvecklingen för denna bilpark avspeglas av konstantfaktom och

årsmodellfaktorema. Allt annat lika (tjänstevikt, motoreffekt/100 kg, växellåda,

bilmärke) anger kvoten årsmodellfaktor/konstantfaktor den relativa utvecklingen i

bränsleeffektivitet på 2, 6, 10, 12 respektive 14 år. Utslaget som en procentuell

minskning per år erhålls en förbättring enligt tabell 3. Den verkliga, realiserade

reduktionen uppgår till knappt 0,9 %/år (från 0,93 till 0,83 på 13 år enligt tabell 1

på grund av ökade tjänstevikter och effekt/massa-tal).
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Tabell 3 Genomsnittlig procentuell årlig effektivisering av bränsleförbrukningen
för en bil med given tjänstevikt, motorstyrka och växellåda.

Årtal Antal år från basåret 1978 Procentuell årlig utveckling (%)

 

1980 2 1,3
1984 6 2,0
1988 10 1,8
1990 12 1,9
1992 14 1,9

Motsvarande analys har också gjorts för de tio mest sålda bilmärkena 1992 (se

kapitel 7.3). Den procentuella årliga tekniska utvecklingen blir ca 1,6 % över en

14-årsperiod jämfört med 1,9 % i tabell 3 för samtliga bilmodeller på marknaden.

Detta kan bero på att de stora bihnärkena på den svenska bilmarknaden, bl a de

inhemska, ges en ännu större vikt i den här modellen än dehade i den som omfat-

tade alla bilmärken, och att dessa tio bilmärken varit mindre framgångsrika i att

tillverka/sälja bränslesnåla bilar än genomsnittet på marknaden.

Litteraturgenomgång och analys av data leder till slutsatsen att det finns tekniska,

ekonomiska och miljömässiga möjligheter att reducera den genomsnittliga bränsle-

förbrukningen för nya personbilar avsevärt jämfört med nuläget. Teoretiska studier

tyder på möjliga förbättringar av ottomotoms verlmingsgrad på 10-15 %, förbätt-

ringar av transmissionen kan ge 10 % och rull- och luftmotstånd kan minskas

ytterligare. Allt annat oförändrat, kan val av fordon med lägre massa och lägre

specifik motoreffekt (kW/kg) än idag, bland både tillverkare och konsumenter, ge

stora reduktioner i den genomsnittliga bränsleförbrukningen.

Effektema på samtliga bilars bränsleförbrukning har studerats under fem olika tek-

nikscenarier rörande nya bilars bränsleförbrukning enligt (illustration i figur 4):

Scenario nr Förutsättning

 

Dagens bensinförbrukning under åren 1992-2005.
Reducerad bränsleförbrukning med 0,9 % per år.
Förbrulmingsreduktion med 1,7 % per år.
Nuvarande förbrukning för varannan bil, 0,5 liter/mil för Övriga bilar
fr 0 m 1994.

5 Reducerad bränsleförbrukning med 3,1 % per år.

b
b
.
)
t
h

VTI RAPPORT 386



Be
ns

in
fö

rb
ru

kn
in

g
(l

it
er

/m
il

)

VIII

Utöver dessa scenarier har möjligheten med en 20 %-ig inblandning av biomassa-

baserad etanol i bensinen för alla bilar fr 0 m 1995 års modell lagts in som ett alter-

nativscenario för vart och ett av de fem ovan.

0.90
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1980 1985 1990 1995 2000
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Figur 4 Illustration av den specifika bränsleförbrukningens utveckling för nya
personbilar (årsmodell för årsmodell).

Energiåtgång, genomsnittlig energiförbrukning och COz-utsläpp för hela bilbe-

ståndet beräknas för målåren 2000 och 2005 givet årliga körsträckor (enligt figur

1), utskrotningstakt för äldre bilar (enligt figur 2), försålda bilar enligt tre tillväxt-

alternativ (figur 3) och olika bränsleförbrukning, med respektive utan etanolin-

blandning, enligt fem teknikscenarier (figur 4).

Som ett komplement till de fem scenariema belyses också effektema avseende

energibehov och bensinförbrukning av en introduktion av elbilar på marknaden

enligt "Kalifornien-modell" med en andel elbilar av de nya bilarna som ökar med 1

procentenhet per år från och med 1996 upp till 10 % år 2005.

De beräknade COz-emissionema år 2000 för de tre tillväxtaltemativen uppfyller

riksdagens mål enligt tabell 4 (förändringen jämfört med 1990 anges i%, positiva

värden anger att målet ej klaras). De relativa förändringarna i bensinförbruknings-

nivåerna är lika stora som för OCZ-utsläppen på grund av den proportionalitet som

råder mellan dessa (varje liter bensin ger 2,36 kg C02).
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Tabell 4 Sammanfattning av förekommande procentuella förändringar i C02-
emissionema från 1990 till 2000.

 

Teknikscenarier: Bensin Etanolinblandning 20 % i bensin

År 2000 Scen l Scen 2 Scen 3 Scen 4 Scen S Scen l Scen 2 Scen 3 Scen 4 Scen 5

Tillväxtscenario

Låg -7,6 -10,0 -12,1 -17,6 -15,6 -14,5 -16,6 -18,4 -23,2 -21,4

Mellan -1,2 -4,0 -6,3 -12,4 -10,2 -9,0 -11,3 -13,4 -18,7 -16,7

Hög 10,4 7,2 4,5 -2,6 0,0 1,4 -1,4 -3,7 -10,0 -7,6

De beräknade COz-eniissionema år 2005 för de tre tillväxtaltemativen uppfyller

Naturvårdsverkets målsättning att reducera utsläppsnivåema med 20 % från 1990

års nivå enligt tabell 5 (förändringen jämfört med 1990 anges i%, kursiverade

värden anger att målet ej klaras).

Tabell 5 Sammanfattning av förekommande procentuella förändringar i C02-
emissionema från 1990 till 2005.

  

Teknikscenarier: Bensin Etanolinblandning 20 % i bensin

År 2005 Scen 1 Scen 2 Scen 3 Scen 4 Scen S Scen 1 Scen 2 Scen 3 Scen 4 Scen 5

Tillväxtscenario

Låg -6,4 -12,0 -16,6 -21,5 -24,0 -17,4 -22,2 -26,1 -30,4 -32,4

Mellan 4,4 -2,0 -7,3 -12,9 -15 ,8 -8,1 -13,6 -18,1 -22,9 -25,3

Hög 19,7 12,2 6,0 -0,4 -3 ,8 5,1 -1 ,3 -6,5 -12,1 -14,9

Etanolinblandning 20 % i bensin + Elbilsintroduktion

Låg -20,9 -25,4 -29,1 -33,2 -35,0

Mellan -12,2 -1 7,3 -21,5 -26,2 -28,3

Hög 0,4 -5,6 -10,5 -16,0 -18,3

En aspekt som inte beaktats i denna analys är att den minskade kostnad för per-

sonbilstransporter som blir följden av reducerade bränsleförbrulmingsnivåer, allt

annat lika, kommer att leda till att trañkarbetet med personbilar Ökar. Detta innebär

att kraven på bränsleförbrukningsreduktion bör ställas högre än vad som krävs för

att uppfylla målen utan marginal. Alternativet är att med andra åtgärder tillse att

trafikarbetet inte ökar, exempelvis via COz-avgifter för bränslet.

COz-emissionema är direkt proportionella mot användningen av fossilt bränsle.

Ersättning av fossilt bränsle med biomassabaserat bränsle minskar COz-emissio-

nema under förutsättning att andelen fossilt bränsle som används vid odling,

produktion och distribution av biobränslet understiger 100 % (av energiinnehållet

VTI RAPPORT 386



vid slutanvändning i fordonet). I en framtid med många alternativa bränslen och

energibärare (metanol, etanol, naturgas, biogas, väte, el, etc) som dels är fram-

ställda med en större eller mindre andel fossilt bränsle, dels kan användas i olika

'kombinationer i hybridbilar, blir det mycket mer komplicerat än idag att göra

bränsledeklarationer for personbilar. Dessa problem och "lösningsforslag" redo-

visas ikapitel 9.
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OBJECTIVES FOR THE AVERAGE FUEL CONSUMPTION
OFNEW PASSENGER CARS

by Henrik Jönsson
Swedish Road Transport Research Institute (VTI)
S-581 95 LINKOPING Sweden

SUMMARY

Background

In 1975, the National Board for Consumer Policies (KOV) was cormnissioned to

elucidate the structure of private consumption and energy consumption in society.

The background was the first "oil crisis" in the 70's. The result was a recommen-

dation of standardised information concerning the fuel consumption of new cars.

This information, which according to the policies of the KOV (KOVFS 1988:1) is

demanded for nearly all marketing of new passenger cars, is also distributed to

consumers in the form of fuel folders reporting not only fuel consumption values

but also important data on the year's car models. Fuel consumption in mixed

driving (urban and non-urban driving) is measured in the laboratory according to a

standardised measurement procedure.

With the aim of reducing energy consumption in Sweden, the Government

commissioned the Board of Transport (TPR) of that time to try to influence the

energy consumption of passenger cars through negotiations with car suppliers. The

result of the TPR efforts was the current agreement between the Motor Industry

Association on the one hand and the TPR on the other hand concerning the

average fuel consumption of new passenger cars in mixed driving, specifying that

the average fuel consumption in mixed driving should be 0.85 litres per ten kilo-

metres at a maximum as from the 1985 models of newly registered passenger cars.

In connection with the winding-up of the Board of Transport, from July 7, 1991,

the National Board for Consumer Policies was commissioned to cover the

development of new passenger cars and was also made responsible for negotiations

with passenger car suppliers concerning the limitation of fuel consumption

(Government decision, June 20, 1991).
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During the last few years, the previous annual reduction of fuel consumption has

stagnated and even started to increase, see Table 1. The explanations will probably

be found in :

- A reduction of the number of diesel cars, above all for tax reasons.

- A considerable proportion, almost 50 per cent, of all newly registered cars are

so-called company cars, which means that for tax reasons there is no incitement

for the user to choose economical cars. These company cars are mainly chosen

from the heavier cars (service weight above 1,200 kg).

- Cars are becoming heavier and thus consume more fuel as a result of safety

demands.

- The relative price of fuel has been falling during the period 1978 - 1989.

Table 1 The weighted average fuel consumption of passenger cars in mixed
driving

 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988_ 1989 1990 1991 1992

                

0,93 0,92 0,90 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,82

 

 

Aim

The task was to compile a basis concerning the fuel consumption of new passenger

cars to be used in the negotiations between the KOV and the suppliers of new

passenger cars. The negotiations aim at the determination of goals for the average

fuel consumption of new cars. In parallel with producing this basis, the emission

levels of carbon dioxide will be calculated for passenger car traffic. The forecast

discharge level for the year 2000 should be compared with the goal set up by

Parliament, i.e. carbon dioxide discharges must not exceed the 1990 level.

Furthermore, the 2005 level should be compared with the 1990 level in order to

find out whether the goal of reduced carbon dioxide discharges set up by the

National Environment Protection Board can be realised. The basis should comprise

the following:

- analyses of the existing supply of new cars,

- potential technical development up to the year 2005,

- different scenarios conceming reasonable changes in the Characteristics of new

passenger cars,

- different scenarios concerning the renewal of the car fleet (sale of new

passenger cars and scrapping rate).
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Method

The National Board for Consumer Policies has developed a data base containing

fuel data (for driving on main roads and in towns as well as mixed driving) and

descriptive vehicle data. This data base is used for analysing e.g., how fuel

consumption is influenced by the factors: 1) service weight, 2) engine

power/service weight, 3) type of gearbox, 4) model and 5) make of car.

In the analyses, the model will represent a group of Characteristics such as engine

efficiency, air resistance, rolling resistance etc. and the development of these

Characteristics over time. Through definition of different technical scenarios for

future development, based on the analyses, the average fuel consumption can be

rated for new passenger cars. Through literature studies and contact with the car

industry such changes are surveyed that are sufñciently developed for production

or where there is no doubt that they will be introduced in the 90's. Three economic

growth scenarios are based on long-term economic forecast from 1992 and the

VTI's revised traffic prognosis up to the year 2020, where the intennediate

scenario is regarded as the expected development.

Basic data

The development of cars over the period has been analysed by means of vehicle

data from the KOV's fuel folders from the years 1978, 1980, 1984, 1988, 1990 and

1992. Data concerning fuel consumption in mixed driving, service weight, engine

power, transmission, model and make of car were used to describe existing

relations.

In order to estimate the total fuel consumption of the car fleet, there is a need for

information concerning 1) annual driving distances for different models [in tens of

km], 2) the number of cars in traffic of different models and 3) specific consump-

tion for cars of different models [litre/ten km].

From these supplementary data, the total fuel consumption of a model is calculated

by the multiplication:

driving distance* number ofcars * specificfuel consumption

The values obtained for each model are added, resulting in a totalled fuel

consumption for the whole car fleet.
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The annual driving distances and the scrapping rate for old cars (assumed to have

been the same as during the years 1956-1990), respectively, used for the calcula-

tions in this report, are illustrated in Figures 1 and 2.
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'I

Annual driving distances for cars of different ages according to investi-
gations carried out by the VTI. Driving distances for 17 to 25 year-old
cars have been assigned successively decreasing standard values down
to 4000 km/year and even older cars have been assigned the value
4000 km/year.
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Illonsåldor

Number of remaining cars of different ages in the car fleet for the last
35 years, according to "Motoring in Sweden".

Using the Swedish Road and Transport Research Institute's forecast as a basis,

three different growth scenarios (low, intermediate and high) are generated. The

sale of new cars is illustrated in Figure 3.
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Fi ure 3 Illustration of the development of the sale of new cars during the
period 1965-1992 and three different future scenarios: Low, Inter-
mediate and High growth. The continuous lines show the average sale
of new cars and the trend during the period 1965-1992, respectively.
The high value of the 1988 model is due to the fact that the 1989
model was in many cases sold as the 1988b model because of exhaust
regulations.

Results

The analysis of the technical development of cars and the factors influencing fuel

consumption resulted in a model that can be described schematically as follows:

Fuel consumption:

(1 + weightfactor* service weight)*(1 +powerfactor * engine power (service

weight/100)) *(1 +5-gearbox factor + automatic gearboxfactor)*(1+ make

of carfactor)* (constantfactor + modelfactor) (1)

Fuel consumption is expressed in litres per ten kilometres, service weight in kg and

engine power in kW. The different factors in Equation (1) were decided by means

of a non-linear regression model. The occurrence of the factors 5-gearbox factor

and automatic gearbox factor depends on whether a certain model is equipped

with a 5- speed manual gearbox or an automatic gearbox (at least one of the

factors is equal to 0). For a car with four gears, both factors are equal to 0. The
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make of car factor was included to describe how the levels of fuel consumption of

certain makes deviate systematically from the average car on the market. The

constant factor is included in order to detennine a standard level for the whole

Equation (l) concerning the 1978 car models. This standard level is then adjusted

by means of the year model factor, which is decided for cars of different models

(cars of the 1988 model, for example, have one specific factor, while those of 1992

have another). The year model factor is the same for all cars of a certain year

model.

Table 2 illustrates how the weight and power factors influence fuel consumption

(when all other factors are the same). The table values (1+wet'ght factor*service

weight)*(1 +powerfactor * engine power (service weight/100)) from Equation (1),

are standardised on the basis of service weight 1,300 kg and engine power 90 kW.

By comparing two table values, x ana' y (x < y), the relative increase from x to y is

obtained as y/x-I and inversely the relative decrease from y to x is obtained as I-

x/y. Example: A car having a service weight of 1,300 kg and a power of 100 kW

has the table value 102. If the service weight is reduced by 100 kg and the power

by 10 kW, the new table value is 95. The reduction in fuel consumption is then 1 -

95/102 = 0.07 or 7%.
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Table 2 Illustration of how changes in weight and engine power influence fuel
consumption according to the produced relationship. The values are
standardised from a car with a service weight of 1,300 kg and an

  

engine power of 90 kW.

Effekt [kW]

Tjänstevikt [kg] 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

800 63 65 68 70 73 75 77 80 82 85

900 68 70 72 75 77 79 82 84 86 89

1000 73 75 77 79 82 84 86 88 91 93

1100 77 80 82 84 86 88 91 93 95 97

1200 82 84 87 89 91 93 95 97 100 102

1300 87 89 91 94 96 98 100 102 104 106

1400 92 94 96 98 101 103 105 107 109 111

1500 97 99 101 103 105 107 110 112 114 116

1600 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

The technical development for this car fleet is reflected by the constant factor and

the year model factors. All other factors being equal (service weight, engine

power/100 kg, gearbox, make of car), the ratio between year model factor and

constant factor gives the relative deve10pment in fuel efñciency during 2, 6, 10, 12

and 14 years, respectively. Distributed as an annual decrease in per cent, an

improvement is obtained according to Table 3. The actual, realised reduction is

scarcely 09% annually (from 0.93 to 0.83 in 13 years, according to Table 1,

because of increased service weights and power/weight figures).

Table 3 Average annual efñciency enhancement of the fuel consumption of a
car with given service weight, engine power and gearbox, in per cent.

Year Number of years from base year 1978 Annual development in per cent (%)

1980 2 1.3
1984 6 2.0
1988 10 1.8
1990 12 1.9
1992 14 1.9

VTI RAPPORT 386



XVIII

The corresponding analysis was also carried out for the ten most sold makes in

1992 (see Chapter 7.3). The annual technical development in per cent is approxi-

mately l.6% over a period of 14 years, compared to 19% in Table 3, for all

models on the market. This may depend on the fact that the large makes on the

Swedish market, e.g. the domestic makes, are emphasised even more in this model

than in the one comprising all makes and that the large makes have been less

successful in manufacturing/marketing cars with low fuel consumption than the

average manufacturer on the market.

From a literature survey and data analysis, the conclusion can be drawn that there

are technical, economic and environmental possibilities of reducing the average

fuel consumption of new passenger cars considerably, compared to the present

situation. Theoretical studies indicate that it will be possible to improve the degree

of efficiency of the Otto engine by approximately 10-15%, while improvements to

the transmission may give an enhancement of approximately 10% and rolling and

air resistance may be reduced even further. All other factors unchanged, the choice

of vehicles with lower weight and lower specific engine power (kW/kg) than

today, among both manufacturers and consumers, may give considerable

reductions in average fuel consumption.

The effects of the fuel consumption of all cars were studied in five different techni-

cal scenarios concerning the fuel consumption of new cars (illustrations in Figure

4):

Scenario No. Prerequisite

1 Fuel consumption as today1992-2005
2 Reduced fuel consumption by 09% annually
3 Reduced consumption by 1.7% annually
4 Present consumption for every other car, 0.5 litres/ten km for the

others from 1994
5 Reduced fuel consumption by 3.1% annually.

Besides these scenarios, the possibility of using a 20% mixture of ethanol based on

biomass in the fuel for all cars from the 1995 model has been included as an alter-

native scenario for each of the five scenarios mentioned above.
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Figure 4 Illustration of the development in speciñc fuel consumption for new
passenger cars (model by model)

Energy consumption, average energy consumption and C02 emissions for the

whole car fleet are calculated for the years 2000 and 2005, where annual driving

distances (according to Figure 1), scrapping rate of old cars (according to Figure

2), pre-sold cars according to three growth altematives (Figure 3) and different

fuel consumption with and without ethanol mixture, respectively, according to ñve

technical scenarios (Figure 4) are given.

As a complement to the ñve scenarios, the effects concerning energy requirements

and fuel consumption are also elucidated as a result of an introduction of electric

cars on the market according to the "California model", with anincrease in the

share of electric cars among new cars by one percentage point annually from 1996

up to 10% in 2005.

The calculated C02 emissions in 2000 for the three growth altematives meet the

goals set up by Parliament according to Table 4 (change compared to 1990 in per

cent, positive values state that the goal is not achieved). The relative changes in

fuel consumption levels are just as large as the C02 emissions because of the

proportionality between these (each litre of fuel gives 2.36 kg C02).
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Table 4 Summary of existing changes in C02 emissions in per cent from 1990
to 2000.

Technical scenarios: Petrol Ethanol mixture of20% in petrol

Year 2000 Scen. l Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4 Scen. S Scen. l Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4 Scen. 5

Growth scenario
Low -7.6 -10.0 -12.1 -17.6 -15.6 -14.5 -16.6 -18.4 -23.2 -21.4

Average -1.2 -4.0 -6.3 -12.4 -10.2 -9.0 -11.3 -13.4 -18.7 -16.7

High ' 10.4 7.2 4.5 -2.6 0.0 1.4 -1.4 -3.7 -10.0 -7.6\

The calculated C02 emissions in 2005 for the three growth altematives fulñl the

goal set up by the National Environment Protection Board, i.e. a reduction of

emission levels by 20% from the level in 1990 according to Table 5 (change

compared to 1990 in per cent, values in italics mean that the goal will not be

fulfilled).

Table 5 Summary of existing changes in C02 emissions in per cent from 1990
to 2005.

Technical scenarios: Petrol Ethanol mixture of 20% in petrol

Year 2005 Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4 Scen. S Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4 Scen. 5

Growth scenario
Low -6.4 -12.0 -16.6 -21.5 -24.0 -17 .4 -22.2 -26.1 -30.4 -32.4

Average 4.4 -2.0 -7 .3 -12.9 -15 .8 -8.1 -13 .6 -18.1 -22.9 -25.3

High 19.7 12.2 6.0 -0.4 -3.8 5.1 -1.3 -6.5 -12.1 -14 .9

Ethanol mixture of 20% in petrol + Electric car introduction

Low -20.9 -25.4 -29.1 -33.2 -35.0

Average -12 .2 -1 7.3 -21.5 -26.2 -28.3

High 0.4 -5 .6 -10.5 -16.0 -18.3

One aspect that has not been taken into consideration in this analysis is that the

reduced cost for passenger car transports, a result of reduced fuel consumption

levels, everything else being the same, will lead to an increase in passenger car

mileage. This means that the demands on a reduction of fuel consumption should

be even higher than what is required to fulñl the goals without a margin. The alter-

native is to ascertain that vehicle mileage does not increase, e. g., by using other

measures such as C02 charges for fuel.

The C02 emissions are directly proportional to the use of fossil fuel. The substitu-

tion of fossil fuel by fuel based on biomass reduces C02 emissions provided that
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the amount of fossil fuel used in cultivation, production and distribution of

biofuel is less than 100% (of the energy content at the end use of the vehicle). In a

future where many alternative fuels and energy carriers (methanol, ethanol, natural

gas, biogas, hydrogen, electricity, etc.) will be used, on the one hand produced

with a large or small amount of fossil fuel and on the other hand used in various

combinations in hybrid cars, it will be much more complicated than today to

provide fuel declarations for passenger cars. These problems and "suggestions for

solutions" are reported in Chapter 9.
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l INTRODUKTION

Konsumentverket (KOV) kommer att inleda förhandlingar med personbilsleveran-

törema om minskning av nya bilars genomsnittliga bränsleförbrukning. Det tidigare

målet som gällde för modellåret 1985 var 0,85 liter/mil för blandad körning. Denna

bränsleförbrukning är uppmätt enligt de riktlinjer för information om nya person-

bilars bränsleförbrukning som anges i en bilaga till KOVs författningssamling

(KOVFS 1988:1). Förhandlingarna fördes mellan dåvarande Transportrådet och

billeverantörema. Bakgrunden beskrivs bäst av Konsumentverket [1991]:

Med utgångspunkt i riktlinjer för personbilars bränsleförbrukning som riksdagen
antagit (prop 1978/7999, TU 1978/79:18,rskr 1978/793419) uppdrog regeringen
1979 ät Transporträdet (TPR) att bevaka utvecklingen av nya personbilars
bränsleförbrukning och genomförhandlingar med billeverantörerna söka påverka
den (Regeringsbeslut 1980-02-07).

Uppdraget omfattade

- att följa utvecklingen av den genomsnittliga bränsleförbrukningen för per-

sonbilar.

- att förhandla med billeverantörerna med målet att nä överenskommelser som
innebar att den totala vägda genomsnittliga bränsleförbrukningen för nya per-
sonbilar i Sverige modelläret 1985 inte skulle överstiga 0,85 liter per mil.

- att utreda förutsättningarna för att ingå överenskommelser om en ytterligare
sänkning av bränsleförbrukningen för nya personbilar fram till är 1990 i en-
lighet med riksdagens beslut.

I samband med avvecklingen av TPRs verksamhet har Konsumentverket (KOV)

från 1991-07-01 fått i uppdrag att bevaka utvecklingen av nya personbilars
bränsleförbrukning samt ansvara för förhandlingar med personbilsleverantörer

om begränsningar av drivmedelsförbrukningen (Regeringsbeslut 1991 -06-20).

Uppdraget till VTI från Konsumentverket, se bilaga 1, avser en analys av den

framtida utvecklingen av bränsleförbrukningen vid blandad körning mätt under

vissa föreskrivna körcykler enligt ovan. Bränsleförbrukningen vid verklig använd-

ning av personbilama beror givetvis på en mängd olika faktorer och kan därföri

enskilda fall avvika mycket från värdena för blandad körning angivnaenligt Kon-

sumentVerkets normer. Det förtjänar att betonas att alla standardiserade bränsle-

mätningsmetoder ger avvikelser i enskilda fall, men enligt de stora bilunderhâlls-

undersökningar som utförts av Konsumentverket så uppvisar den genomsnittliga

förbrukningen vid blandad körning en mycket god överensstämmelse med bil-
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ägarnas uppgifter. En sammanställning av bränsleförbrukningspåverkande faktorer

redovisas i bilaga 2.

Ett underlag skall sammanställas som kan användas ide förhandlingar som kommer

att ske mellan Konsumentverket och leverantörerna av nya personbilar. Underlaget

bör omfatta följande:

- olika scenarier avseende rimliga förändringar av nya personbilars egenskaper

- analyser av det i dag befintliga utbudet av nya bilar

- förväntad teknisk utveckling t o m år 2005.

Konsumentverket har byggt upp en databank som innehåller bränsledata (för

landsvägs-, stads- och blandad körning) och fordonsbeskrivande data. Denna

databank kan utnyttjas för analys av bl a hur bränsleförbrukning påverkas av föl-

jande:

tj änstevikt

- motoreffekt/tjänstevikt

- typ av växellåda

- årsmodell

- drivmedelstyp

- fabrikat.

Årsmodellen representerar i analyserna en grupp av egenskaper som motorns

verkningsgrad, luftmotstånd, rullmotstånd etc och deras utveckling över tiden.

Medelst definition av olika scenarier för utvecklingen över tiden av ovanstående

egenskaper kan genomsnittliga drivmedelsförbrukningar skattas. En utgångspunkt

för dessa scenarier kan vara bränsledeklarationema för 1992 års modeller där bilar

med lägst förbrukning endast drar 0,5 liter/mil. Parallellt med dessa utvecklings-

möjligheter krävs information om antal bilar av olika årsmodeller i fordonsbestån-

det, och om de genomsnittliga årliga körsträckomas längd.

Den tekniska utvecklingen, representerad av årsmodellema, förväntas medföra en

viss minskning av bränsleförbrukningen, allt annat lika. Genom litteraturstudier och
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kontakter med bilindustrin och forskare kartläggs sådana förändringar som är till-

räckligt utvecklade för produktion eller för vilka man med stor säkerhet vet att de

kan introduceras under 90-talet.

Genomsnittlig bränsleförbrukning för olika scenarier redovisas, dels för tre eko-

nomiska tillväxtaltemativ, dels för fyra olika utvecklingsaltemativ avseende den

specifika bränsleförbrukningen. För varje teknikscenario redovisas den specifika

drivmedelsförbrulmingen per år fram till år 2005. De totala energiförbruknings-

nivåerna samt de specifika drivmedelsförbrukningama sett över hela bilparken re-

dovisas för år 1990 samt för åren 2000 respektive 2005 i samtliga fall. Energiför-

brukningsnivåema anger den totala energiförbrukningen i TWh (inkluderande både

fossilbaserad och förnyelsebar, icke-fossilbaserad energi), medan den specifika

drivmedelsförbrukningen anges som den ekvivalenta mängden bensin per mil, d v 5

mängden fossilbaserad energi.
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2 HISTORIK

Historiken nedan är hämtad från TPR-rapport 1990:1 (sid 5-7).

Transportsektoms miljöpolitiska mål finns iproposition 1987/88z85, JoU 23, rskr.

373. Det övergripande målet är att verksamheter med miljöeffekter anpassas till

vad människor och natur tål. Följande delmål och aktiviteter avseende personbilar

har ställts upp för att styra mot denna inriktning:

- de svenska utsläppen av kväveoxider skall minskas med 30 % till år 1995 räknat
från 1980 års nivå. Möjliga åtgärder för att halvera dem till år 2000 skall stude-
ras. Koldioxidutsläppen bör år 2000 inte överstiga 1988 års nivå.

- förslag till kvalitetskrav för dieselbränsle bör tas fram

- möjligheterna till ytterligare utsläppsminskningar bör studeras, bl a genom stu-
dium av konsekvenserna av de krav som gäller i Kalifornien.

Transportsektoms energipolitiska mål finns i:

1. Trañkpolitik-propositionen 1978/79299
2. Energipolitik-propositionen 1980/81:90
3. Trañlcpolitik-propositionen 1987/88z50.

Målen för transportsektorn reviderades mellan propositionema 1 och 2 ovan. För

1985 räknade man med en förbrukning av 80-85 TWh och för 1990 ca 85 TWh,

vilket innebar en genomsnittlig årlig ökning mellan 0 och 1 % under perioden

1979-1985 respektive 0,6 % under perioden 1979-1990.

Drivmedelsförbrukningen bedömdes under 1980-talet som möjlig att minska för

personbilar, men mindre påverkbar för godstransporter p g a kopplingen till den

ekonomiska utvecklingen i samhället. Ett mål har varit att minska oljans andel av

energiförsörjningen till ca 40 %. I proposition 3 ovan redovisades följande bedöm-

ningar:

i) Energiförbrukningen för nya fordon bör successivt minska.

ii) Den långsiktiga utvecklingen av transportsystemet bör syfta till en minskning av
energiförbrukningen, ett minskat oljeberoende och en övergång till alternativa
drivmedel och drivsystem, som på längre sikt kan baseras på inhemska fömyel-
sebara råvaror/energikällor.
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Persontransportmarknaden har expanderat mycket snabbt under 50- och 60-talet,

framförallt på personbilssidan som vuxit stadigt fram till mitten av 70-talet. Efter

detta är bilden något splittrad, men det totala inrikes transportarbetet har ändå ökat

med 50 % sedan 1970. Uttryckt i antal mil per år och person har man gått från 800

mil till 1250 mil. Personbilens andel av transportmarknaden har hela tiden legat

kring 75 %, medan kollektivtrafiken har ökat från 17 till 20 %. Detta har skett ge-

nom en övergång till kollektivtrafik från gång- och cykeltrafik.

Under 5-årsperioden 1985-1990 sjönk bensinpriset ner till samma reala nivå som

1974 medan inkomstema ökade med 2-3 % per år. Denna gynnsamma ekonomiska

utveckling samt goda lånemöjligheter ledde till att bilinnehavet ökade med ca 3 %

per år.

Under perioden 1978-1989 sjönk den vågda genomsnittliga bränsleförbrukningen

vid blandad körning för nya personbilar från 0,93 liter/10 km till 0,82 liter/ 10 km,

men den trenden bröts 1990 då förbrukningen steg till 0,83 liter/10 km

(Konsumentverket [1991]). Anledningen är att andelen större, tyngre och motor-

starkare bilar i den svenska nybilsförsäljningen har ökat beroende dels på ett lägre

realt bensinpris, dels på en stor andel tjänstebilar bland nya bilar (som vanligen väljs

bland de större bilarna). Att bilarna blivit tyngre beror huvudsakligen på den ökade

storleken och tyngre motor med tillhörande krav på dimensionering av bärande

delar, fjädring m m men också på en ökad komfort i form av bättre isolering, ser-

vostyming, elektriska fönsterhissar, sollucka m m. Några ytterligare skäl till att

bilarna blivit tyngre är myndighetskrav avseende strålkastartorkare (ca 10 kg) och

bättre krockskydd. I en studie av Johansson [1992] belyses utvecklingen på följan-

de sått: Den genomsnittliga personbilen som sålts i Sverige under perioden 1970 -

1990 har blivit 40 % starkare, 18 % snålare, 8 % tyngre och 26 % dyrare (realt).

Som exempel på utvecklingen kan vi ta två vanligt förekommande bilar i Sverige

1980 respektive 1990 i tabell 1 (dataunderlaget är hämtat ur Konsumentverkets

brånslefoldrar). Både tjänstevikt och specifik motoreffekt har som synes ökat be-

tydligt över den betraktade 10-årsperioden.
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Tabell 1 Exempel på utveckling avseende tjänstevikt och specifik motoreffekt.

 

Ärs- Bilmodell Tjänstevikt Motoreffekt Specifik Viktökning Ökning

 

modell motoreffekt 1980-1990 spec eff

[kg] [kW] [kW/100 kg] [0/0] 1%]

1980 Volvo 240 DL 1310 75 ' 5,73 - -
1990 Volvo 740 GL 1370 85 6,20 4,5 8,2

1980 Saab 900 GL 1260 73 5,79 - -
1990 Saab 9000 116 1400 96 6,86 11,1 18,5

Drivmedelsförbrukningen för transportsektorn (gods och passagerartrafik) utgjorde

1990 58 % av den totala oljeanvändningen (Källa: TPR, 1990e). En jämförelse

med 1989 års värden från Schipper [1992] ger i stort sett samma resultat. Den

totala oljeanvändningen i Sverige uppgick då till 126 TWh av en total

energiförbrukning på 352 TWh. Med 15 % av total energianvändning för

passagerartransporter och 6 % för godstransporter erhålls ca 74 TWh vilket är

drygt 58 % av total oljeenergianvändning, men då skall vattenkrafts- och

kämkraftsbaserad el för tåg, tunnelbana och spårvagn räknas bort.

TPR fick genom ett regeringsbeslut 1990-03-29 uppdraget att i samarbete med

statens energiverk, statens naturvårdsverk och berörda trafikmyndigheter utarbeta

en strategi med förslag till riktlinjer och åtgärder för det fortsatta arbetet med att

reducera energiförbrukningen (se TPR [1990e, sid 11]). Syftet med uppdraget var

att lämna förslag till reduktion av energiförbrukningen och koldioxidemissionema

inom transportsektorn genom åtgärder avseende fördelningen av transporter mellan

trafikslagen, fordonens bränsleeffektivitet och utnyttjande av olika bränsleslag. Be-

hov, förutsättningar och förslag till Ökad användning av inhemska, förnyelsebara

bränsleråvaror skall redovisas. I 1988 års trafikpolitiska beslut återfinns två mål-

sättningar för bränsleförbrukningen, nämligen i) och ii) ovan.

Utvecklingen hittills, med en transportarbetstillväxt på ca 5 % årligen under senare

år, pekar på stora svårigheter att nå dessa mål.

Konsumentverket fick 1975 regeringens uppdrag att belysa den privata konsumtio-

nens sammansättning och energiförbrukningen i samhället. Bakgrunden till detta

var den första "oljekrisen" på 70-talet. Resultatet blev bl a ett förslag till en stan-

dardiserad information om nya bilars bränsleförbrukning. Den fortsatta utveck-

lingen blev, se Konsumentverket [1992, sid 2]:
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Mot bakgrund av regeringsuppdraget och med stöd av marknadsföringslagen
inledde KOV överläggningar med Bilindustrzföreningen om hur informationen
om nya personbilars bränsleförbrukning skulle utformas i marknadsföringen
och vilken mätmetodik som skulle tillämpas för att fastställa enhetligt beräk-
nadeförbrukningsvärden. Dessa förhandlingar resulterade i att KOV i enlighet
med sin instruktion utfärdade riktlinjer för information om nya personbilars
bränsleförbrukning (KOVFS 1977:2). Riktlinjerna har reviderats två' gånger
sedan dess (1979 respektive 1988) och ingår i sin senaste version i KOVs för-
fattningssamling under beteckningen KOVFS 1988 :1.

Uppdraget att förhandla med bilindustn'föreningen gick sedemera till dåvarande

transportrådet (TPR) som representant för regeringen. Resultatet blev den gällande

överenskommelsen om nya personbilars genomsnittliga bränsleförbrukning för

blandad körning mellan bilindustriföreningen å ena sidan och TPR å den andra, som

säger att den genomsnittliga bränsleförbrukningen för blandad körning, enligt Kon-

sumentverkets riktlinjer, skall uppgå till högst 0,85 liter per mil från och med 1985

års modell hos nyregistrerade personbilar.
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3 NUTID

Dagens situation avseende personbilars bränsleförbrukning beskrivs i Konsument-

verket [1991]. Nu har TPR lagts ner och regeringens uppdrag att förhandla med

bilindustrin om minskning av nya personbilars bränsleförbrukning har Överförts till

Konsumentverket.

Enligt Konsumentverket [1991] har det nämnda målet för 1985 infn'ats med en

vägd förbrukning för nyregistrerade bilar enligt tabell 2. Förbrukningsvärdena är

framtagna i en s k chassidynamometer ("en rullande landsväg") enligt två körcykler

avsedda att representera stads- respektive landsvägskörning. Resultaten av dessa

två cykler vägs sedan samman till ett värde för blandad körning med andelama 55

respektive 45 %. Under de senaste åren har den förutvarande årliga minskningen

av bränsleförbrukningen stagnerat och till och med Övergått i en liten Ökning.

Förklaringarna står förmodligen att finna i

En minskad andel dieselbilar, framför allt av skatteskäl.

- En stor andel, närmare 50 % av alla nyregistrerade bilar är s k fönnånsbilar, '
vilket medför att fönnånstagaren av skatteskäl saknar incitament att välja ener-
gisnåla bilar. Dessa förmånsbilar väljs huvudsakligen bland de tyngre bilarna
(tjänstevikt över 1200 kg).

- Säkerhetskraven medför att bilarna blir tyngre och därmed drar mer bränsle.

- Relativpriset på bensin har sjunkit under perioden 1978-1989.

Tabell 2 Personbilars vägda genomsnittliga bränsleförbrukning i blandad körning.

  

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

                

0,93 0,92 0,90 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,82

 

Den nämnda målsättningen i kapitel 2 att kraftigt reducera kväveoxidutsläppen ñån

transportsektorn kommer att klaras genom introduktionen av den katalytiska av-

gasreningen på bilar som säljs i Sverige, under förutsättning att inte en framtida

EG-medverkan kommer att bromsa den pågående utvecklingen.

Väsentliga faktorer som påverkar bränsleförbrukningen på väg, men som inte ñnns

med i Konsumentverkets bränsleförbrukningsvärden är (se vidare bilaga2):

- andra körbeteenden och -profiler än vad som ingår i körcyklema vid provning
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- olika last i fordonen

- användning av takräcken med last

- trafikmiljö och vägbeläggning

- vattenbemängd vägbana

- dubbdäcksanvändning

- vinterväglag.

Fördelen av att ha ett standardiserat provförfarande som till stora delar överens-

stämmer med andra länders är betydande. Detta torde bli helt nödvändigt om

Sverige får verka inom EG-sfáren (genom EES-avtalet eller som EG-medlem). Den

bilunderhållsundersökning som regelbundet genomförs av Konsumentverket, senast

1991, tyder också på att bränsleförbrukningsvärdena stämmer väl överens med bil-

ägamas uppgifter om den verkliga förbrukningen.

De körcykler och övriga omständigheter som används vid de i detalj reglerade

provningsförfarandena, för bestämning av deklarerade bränsleförbrukningsvärden,

redovisas kortfattat ikapitel 6. Provförfarandet är dock inte helt representativt för

svenska körförhållanden och det svenska klimatet (köming under vintertid ger t ex

ca 10 % ökad förbrukning enligt Konsumentverket [1989]). En möjlighet sett från

konsumentintressesynpunkt vore att ge biltillverkare som så önskar en möjlighet att

redovisa resultat framtagna med ett provförfarande (körcykler, temperaturer, m m)

som bättre speglar svenska förhållanden, och med användning av eventuell for-

donsutrustning som reducerar bränsleförbrukningen (exempelvis en vänneackumu-

lator för reduktion av kallstarteffekter).

Det finns starka samband mellan bränsleförbrukningen och avgasemissionema, vil-

ket gör att en höjd verkningsgrad medelst tekniska lösningar för att reducera

bränsleförbrukningen kan leda till att de maximalt tillåtna avgasutsläppen för vissa

ämnen överskrids och att de beslutade miljömålen avseende dessa ämnen inte upp-

nås. Med ett sådant resonemang görs en fokusering på effekterna av de reglerade

ämnena, CO, HC och NOX, och ingen som helst vikt fästes vid COg-emissionema

som ju minskar i proportion till minskningen av bränsleförbrukningen (vid använd-

ning av fossila bränslen). Allmänt sett bör hänsyn tas till kombinationen av olika

ämnen i avgasemissionema, genom att t ex en viktad summa av samtliga kompo-

nenter i avgaserna beaktas. I det angivna referensmaterialet redovisas inga resultat
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som tyder på att risken för t ex Ökade NOK-emissioner vid höjda motorverknings-

grader skulle vara särskilt stor. Vidare gäller att NOK-utsläppen idag ligger långt

under gränsvärdet (i den föreslagna miljöklass 3 för bensin) vilket lämnar en

marginal för en eventuell ökning av NOK-utsläppen för att minska C02-

emissionema.

I detta sammanhang kan det nämnas att det finns möjligheter att skaffa information

om vissa faktorers inverkan på bränsleförbrukningen och avgasemissioner bland

resultat publicerade av Svensk Bilprovning och av VTI. En studie av Erlandsson

[1992] belyser t ex inverkan av service. Inverkan av extra last 1 fordon eller släp

draget av fordon, samt betydelsen av väglagets inverkan, kan beräknas med

VETO-programmet av VTI (se Karlsson och Hammarström, 1986), och har

beräknats för en mängd olika fall i tidigare studier. En VTI-studie, Westman

[1985], påvisar vinsten av att använda motorvärmare. Av stort intresse från av-

gasemissionssynpunkt är att ytterligare undersöka effekterna av kallstarter i olika

miljöer och hur det drabbar olika områden, särskilt större tätorter, mer i detalj.

I samband med att EES-avtalet träder i kraft måste Sverige efter 1 januari 1995

acceptera bilar som uppfyller EG-direktiven. Dessa direktiv är baserade på andra

körcykler än desom används i Sverige, vilket kommer att leda till betydande jäm-

förbarhetsproblem mellan åren för konsumenter, myndigheter, m fl. Det blir också

stora svårigheter med att avgöra huruvuda uppsatta COz-mål för personbilstrafiken

uppfylls.

Den totala energiförbrukningen i Sverige är ca 370 TWh/år (Schipper m fl, 1992).

Passagerartransportema står för ca 15 % av denna energianvändning, (1 v 3 ca 55

TWh. Landets ca 3,6 miljoner personbilar körs ca 1400 mil/år (1350 mil/år enligt

Schipper m fl [1992], 1450 mil/år enligt VTI [1992a]). Med en genomsnittlig

bränsleförbrukning på t ex 0,9 liter bensin/mil och ett energiinnehåll i bensinen på

31,8 MJ/liter ger detta en energianvändning på ca 40 TWh. Detta betyder att 73 %

av den totala energianvändningen för passagerartransporter åtgår till personbils-

transporter.

För att sätta in detta i ett perspektiv kan vi jämföra med den totala energianvänd-

ningen i andra sammanhang (data är hämtade från Schipper, 1992) enligt tabell 3.

Som framgår av dessa data så uppgår den sammanlagda energianvändningen i bo-

städer, exklusive uppvännning, till ca 35 TWh vilket understiger den totala energi-

användningen för personbilstransporter med 5 TWh (12 %). Nu ingår visserligen
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all användning av personbilar i yrkessammanhang här, men jämförelsen visar ändå

att om det gäller att reducera den totala energianvändningen i allmänhet, och C02-

utsläppen i synnerhet, är potentialen för en minskning mycket större vid åtgärder

avseende personbilars energiförbrukning jämfört med åtgärder inom bostadssek-

tom.

Tabell 3 Energianvändning i bostäder och för personbilstransporter.

  

Energianvändning Årlig energianvändning Andel av total energianvändning

[TWh] [%] (%-andelar av 370 TWh)

I bostäder:
Uppvärmning 58 15,7
Varmvatten 19 5,1

Elektriska apparater 10 2,7

Belysning 4 1,1

Matlagning 2 0,5

För personbilstransporter: 40 10,8

SUMMA 133 35,9
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4 FRAMTID

Framtidsbeskrivningen nedan är dels hämtad från TPR [1990a, sid 9], dels från

VTI [l992a].

Bil- och kollektivtrafiken beräknas öka ungefär lika snabbt fram till sekelskiftet,

men på lång sikt bedöms kollektivtrafiken öka snabbare. En bedömning är att per-

sonbilstrañken ökar med 16 % från år 1987 till år 2000 och med 33 % till år 2020.

Motsvarande siffror för kollektivtrafiken är 18 % respektive 36 %. En ökad sats-

ning på vägtrafiken bedöms leda till en ökning av biltrafiken till år 2020 på hela

49 %.

Enligt VTIs prognos, VTI [1992a, sid 65], med scenariot låg tillväxt i ekonomin

och successiv avreglering (C2) räknar man med att personbilstrafiken ökar med

20 % från år 1991 till är 2005 och med 40 % till år 2020. I ljuset av nya bedöm-

ningar om tillväxten i ekonomin efter tillkomsten av LU 90 (Långtidsutredningen

1990) är denna prognos troligare än de övriga huvudscenariema i VTIs prognos

som anger ännu kraftigare ökningar avpersonbilstrafiken.

Effekterna av förslagen i utredningarna KIS (Kommittén för indirekta skatter),

RINK (utredningen om refonnerad inkomstbeskattning) och MIA

(Miljöavgiftsutredningen) beräknas leda till att personbilstrafiken under perioden

fram till år 2000 endast ökar ca 3 % medan kollektivtrafiken ökar med drygt 50 %.

Vidare förutspås ett ökat bilinnehav men ett minskat utnyttjande i och med ökning-

en av de rörliga kostnaderna (ökade avgifter och skatter, minskade avdragsmöjlig-

heter).

I TPRs utredning, TPR [l990e, sid 3-5], har tidsperspektivet varit år 2000, men

utblickar mot år 2020 har gjorts. I detta tidsperspektiv, med den förväntade tra-

fikutvecklingen, kommer inte den miljöpolitiska målsättningen beträffande koldi-

oxid att uppfyllas. Vid en opåverkad utveckling överstiger utsläppen år 2000 1988

års nivå med ca 2,8 miljoner ton och år 2020 med ca 7 miljoner ton. Många viktiga

internationella organ, inklusive Brundtlandkommissionen, rekommenderar långt-

gående åtgärder för att minska emissionema av klimatpåverkande luftföroreningar.

Brundtlandkommissionen konstaterar att användningen av fossila bränslen inte får

tillåtas öka väsentligt över dagens nivå. Detta innebär att industriländerna, i

solidaritet med utvecklingsländerna, bör halvera sin användning av fossila bränslen.
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Kommissionens arbete har följts upp av en internationell konferens i Toronto var-

vid följ ande rekommendation antogs:

Koldioxidutsläppen bär som ett första steg minskas med 20 % till är 2005. Koldioxid-

utsläppen bär därefter under de närmaste 40-50 ären minskas med minst 50 %.

Man räknar med att 2,3 kg koldioxid bildas per liter förbränd bensin. Inom Natur-

vårdsverket studeras alternativet med att införa ett gränsvärde för koldioxidutsläp-

pen enligt (se Stockholmsgruppen, 1991):

COZ-gränsvärde = 55 + 0,105* (normalfordonsvikt medfull tank +
genomsnittlig nyttolast på 136 kg) [g/km]

Detta gränsvärde ger för ett fordon som väger 1000 kg ett gränsvärde på 160

g/krn, vilket motsvaras av 1,6/2,3=0,70 liter/10 km. För en "normal" bil som väger

1300 kg motsvarar gränsvärdesregeln en förbrukning på 0,87 liter/10 km.

Ett fordons COz-värde erhålls för EG-körcykeln som de totala COz-emissionema

under en stads- och en landsvägskörningscykel. Tidsmässigt innebär detta att

stadskörningen ges vikten 66 % (780 sekunder av 1180). Avståndsmässigt erhåller

stadskörningen vikten 37 % (4052 m av totalt 11007).

Den aktuella användningen i Sverige av USA-körcyklema (från 1973) ger en C02-

bestämning enligt:

COz-värde = 0,55 *(C02-utsläpp under USA-cykelns stadskärning) +
0,45 *(C02-utsläpp under USA-cykelns landsvägskörning)

En närmare beskrivning av de olika körcyklema ges i avsnitt 6.

Huruvida ett gränsvärde av denna typ införs blir sannolikt en fråga för EG- och

EFI'A-ländema gemensamt. En revision av gränsvärdet kommer t ex att göras vart

tredje år.

Även inom EG pågår diskussioner om nya krav på biltillverkama avseende lägre

speciflk bränsleförbrukning. Enligt en artikel av Seidler [1993] i Vi Bilägare vålla-

des en stor uppståndelse när miljöministrama i Frankrike och Tyskland formulerade

målet att den totala sammanvägda bränsleförbrukningen för alla nytillverkade bilar

är 2005 skall vara nere i 0,5 liter/mil (målet bedöms dock vara orealistiskt av de

flesta).
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5 ANALYS AV DEN NYA FORDONSPARKEN

I Hammarström [1989] analyseras hur bränsleförbrulmingen hos den befintliga bil-

parken av årsmodellerna 1980, 1984 och 1988 har utvecklats. De mest betydelse-

fulla egenskaperna, deras utveckling över åren samt deras inverkan på drivmedels-

förbrukningen är:

Tabell 4 Några betydelsefulla bränsleförbrukningspåverkande egenskaper (+ =
Ökning, - = minskning, +/- = årsmodellsberoende (förr ökade förbruk-

ningen, nu är den jämförbar med manuell 4-växlad låda och potentialen

       

för en minskning är betydande)).

Egenskaper Utveckling Drivmedelspåverkan

Tjänstevikt + +

Motoreffekt/tjänstevikt + +

Typ av växellåda - 5-växlad + -

Typ av växellåda -automat _ + +/-

Årsmodell _ -

     

De mest betydande egenskaperna för en drivmedelsökning är tjänstevikten och

effekt/massa-talet som båda ökat under senare år. Detta har inte i tillräcklig grad

kompenserats av den reduktion som uppnåtts av en övergång till 5-växlad växel-

låda och den tekniska utvecklingen (avspeglad av årsmodell-egenskapen), vilket

har lett till att den genomsnittliga bränsleförbrukningen har ökat igen för nya bilar.

I Thömblom och Kinbom [1990, sid 36] redovisas uppskattade energieffektivise-

ringspotentialer enligt tabell 5.

Tabell 5 Potential för energieffektivisering (relativa förbättringar)

  

Åtgärd Potential Tid för utveckling

Verkningsgrad, dieselmotor v 10 % 5 - 10 år

Verkningsgrad, ottomotor 15 % 5 - 10 år

Minskning av egenvikt 5 - 30 % 3 - 20 år
Minskning av rull- och luftmotstånd 5 - 10 % 5 - 10 år
Optimering av motorprestanda 10 - 20 % nu
Effektivisering av dn'vlina 2 - 3 % 5 - 10 år

Bromsenergiåtervinning 5 - 25 % 2 - 10 år

Total möjlig förbättring 10 - 50 % - 20 år
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De redovisade potentialema för förbättring påverkar varandra inbördes. Av detta

följer att den totala möjliga förbättringen inte erhålls enligt:

1 - (l-potentiall)*(l-potentia12)* . . .

utan som en bedömning baserad på att vissa av potentialema anses vara realistiska

att introducera på marknaden. Utvecklingstiden är också en bedömning av hur lång

tid det kan ta att realisera respektive potential. Slutvärdet utgörs av maximivärdet.

Resultaten i tabellerna 4 och 5 kommenteras vidare ide följande underkapitlen.

5.1 Tjänstevikt

Bilarnas genomsnittliga tjänstevikt kan minskas på olika sätt. Enklast sker det

givetvis genom att efterfrågan ökar på mindre och lättare bilar. Vidare kan material

med lägre specifik vikt användas, t ex plast och kompositmaterial i stället för järn.

Ytterligare ett sätt är att ändra designen så att ett lika stort, men lättare, fordon kan

tillverkas med befintligt materialval.

Att använda fordon som var optimerade för transportbehovet skulle ge ett mindre

och lättare fordon (ca 1000 kg) som drivs av en motor med en cylindervolym på ca

1 liter och som har en transmission som utnyttjar motorns bästa varvtal vid olika

belastningar. Beräkningar, och existerande småbilar, visar att det går att komma

ner till en bränsleförbrukning kring 0,50 liter per mil. Många motorjoumalister

anser dock att de små bilarna är mindre användbara ipraktiken därför att de saknar

de större bilarnas komfort och att de är mindre krocksäkra. Med den utveckling

som förekommer på krocksäkerhetssidan, med ökade bränsle- och miljökostnader

och en ökad trängsel i våra tätorter (framförallt i EG-ländema, USA, Japan och

Sydostasien) kommer andelen småbilar på marknaden med största sannolikhet att

öka i framtiden. Givet detta kommer troligen en lägre komfort att accepteras, med

en i stort sett bibehållen krocksäkerhet.
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5.2 Motor

I Hammarström och Karlsson [1985] analyseras de tekniska möjligheterna för att

öka energieffektiviteten i fordonsparken. En ökad verkningsgrad i motorn på 10-

15 % bedöms möjlig. En bedömning av utvecklingspotentialen för dagens otto-

motorer i personbilar som görs av Bang m fl [1992, sid 26] ger vid handen att

bränsleförbrukningen vid körning enligt EG-körcykehi (enbart stadsköming) kan

minskas med 30 %. Detta skulle kunna uppnås utgående från dagens 2-

ventilsmotor medelst bl a mindre motorer som utnyttjar 4-ventilsteknik, variabla

insugningsrör och variabla kamtider (reduktion 13 %) och styrning av

insugningsventilens öppning (reduktion 12 %). Hur de variabla kamtidema skiljer

sig från styrningen av insugningsventilen framgår inte av rapporten.

Sammanfattningsvis tyder detta på att den potentiellt möjliga förbättringen av

ottomotoms verkningsgrad i dag ligger på minst 10-15 %.

Ottomotorutvecklingen har tagit ett stort steg framåt i och med introduktionen av

3-vägskatalysatom. Om inte EG-anpassningen kräver annnat, så ñnns det all an-

ledning att förmoda att nu uppnådda (och troligen skärpta) avgaskrav kommer att

gälla för nya bilar i Sverige framdeles. I den följande presentationen av alternativ

till, och utvecklade versioner av, den katalysatorrenade ottomotom, utgår vi därför

ifrån att lösningarna blir aktuella i Sverige endast om miljökraven motsvarande

den aktuella utvecklingen satisfieras. Den återstående utvecklingen kommer

troligen att resultera i en ökning av antalet variabla motorparametrar som:

0 variabla ventiltider (ökat varvtalsområde med max verkningsgrad, ökat vrid-
moment på låga varv möjliggör bränsleekonomisk utväxling och mindre frik-
tionsförluster (Honda har utvecklat en mycket bränsleeffektiv bil som säljs i
dag, där antalet öppnade insugningsventiler styrs av belastningen, se Sterner

[1993]»

o variabel kompression (ökning av kompression vid dellaster kan ge ökad verk-
ningsgrad 10-15 % och bränslereduktion med 5-10 %, ökar möjligheten att an-
vända olika bränslen i samma motor)

o överladdning (användning av en turboöverladdning på en liten motor, ca 1
liter, kan ge en bränslereduktion på 20 % jämfört med motsvarande dubbelt så
stora, icke-turbomotor med samma effekt)

o lean-burn motorer (med ett högre luftöverskott och mager förbränning kan
verkningsgraden ökas 7-8 % vid fullast och ännu mer vid dellast p g a minska-
de pumpförluster, trots minskade NOK-emissioner kan den dock inte emis-
sionsmässigt konkurrera med dagens avgasrenade ottomotorer och tyvärr
fungerar inte dagens avgasrening (men kanske framtidens) med luftöverskott
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och bibehållen kvävereduktion (Honda har utvecklat en motor med mager för-
bränning))

o tvâtaktsmotorer (med ett nytt insprutningssystem har tvåtaktsmotorn i dag en
verlmingsgrad som är jämförbar med eller bättre än ottomotoms samtidigt som
den är lättare vilket kan ge en bränslebesparing på upp till 25 %, gasväx-
lingsprincipen försvårar dock luftöverskottskontrollen och därmed kontrollen
av NOX-emissionema (Jaguar utvecklar i dag en sådan motor)).

Den nya tvätaktsmotom med OCP-teknik (Orbital Combustion Process) som kon-

struerats av Ralph Sarich uppges ge så lite avgaser att de nya USA- normema kla-

ras med marginal, samt en minskad bränsleförbrukning med uppemot 30 %, se

Ottossen [1990]. Vidare är vikten betydligt lägre än vad den är för en motsvarande

fyrtakts ottomotor. Om uppgivna prestanda kan realiseras så överträffas verk-

ningsgradsförbättringarna i tabell 5.

En möjlighet att ackumulera överskottsvänne under körning för att möjliggöra en

snabb uppvärmning av motorn vid nästa start av fordonet, skulle ge en stor re-

duktion av såväl bränsleförbrukning, emissioner som motorslitage. Detta är särskilt

betydelsefullt för de många korta kömingar som görs. Sådan teknik är under

utveckling hos exempelvis SAAB för att snabbt få upp katalysatom till arbets-

temperatur, se Hanneberg [1992] som påstår att ett "utsläpp" av ackumulatoms

värme under ca 1 minut innan motorn startas ger 80 %:s reduktion av CO och HC.

Den potentiella reduktionen av bränsleförbrukningen anges ej.

5.3 Transmission

En stor besparingspotential ligger i en styrning mot ett energioptimalt arbetsom-

råde via transmissionen, i praktiken ekvivalent med att alltid sträva efter största

möjliga vridmoment (= största motorbelastning). Detta erhålls vid lägsta möjliga

motorvarvtal och då maximeras motorns verkningsgrad. En växellåda för att åstad-

kormna detta finns idag och den innehåller en datorstyrd, kontinuerligt variabel ut-

växling. Den totala besparingen uppges kunna bli ca 8 % och ge samma effekt om

den införs isolerat eller i kombination med andra effektiviseringsåtgärder. För

gruppen av lätta bilar kan besparingen bli så stor som 12 %. Denna potential för

effektivisering styrks av Egnell [1991, sid 14-20] med bränsleförbrukningsreduk-

tioner på 4% vid tät tätortstrafik (beroende på mycket tomgångskörning) och ca

10 % vid en resa från förort till tätort. Vid landsvägskörning enligt HWFET-cykeln
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(High Way Federal Economy Test) blir resultatet av att välja optimala

växlingspunkter mindre därför att huvuddelen av cykeln omfattar hastigheter över

72 km/tim där den högsta växeln genomgående används. I tabell 5 ingår som synes

inte den potential på 8-12 % förbättring av drivlinan vilken redovisas i

Hammarström och Karlsson [1985].

Risken för ökade NOK-emissioner vid uppsökande av energioptimala driftspunkter

påtalas bl a av Egnell [1991, sid 59]. En undersökning av ett antal personbilar som

kördes i 50 km/tim både på 4:ans och 5:ans växel, se Laveskog [1990], visar att

NOK-emissionemaø[g/km] ofta minskade då den högre växeln används men motsat-

sen förekom också. Att välja optimala växlingspunkter, antingen som följd av

manuell eller automatisk växling, kan alltså inte förkastas som energibesparings-

åtgärd p g a att NOK-emissionema ökar.

Potentialema för utveckling av alternativa motorer och bränslen redovisaspå ett

mycket överskådligt sätt i Egnell [1991]. På kort sikt kan ett ändrat körbeteende

med en ökad användning av högsta möjliga växel och byte till mer lättrullande hjul

ge en bränslebesparing på ca 10 %.

5.4 Årsmodell

Några utvecklingssteg som redovisas i Hammarström [1990, sid 59] utgår från da-

gens teknik som motsvarar personbilar av årsmodell 1990. Utvecklingsstegen för

personbilar av medelklass är baserat på arbetsmaterial inom ett STU-projekt från

Gunnar Kinbom, Leif Andersson och Rolf Egnell. Resultatet för en körcykel om-

fattande 30 % stad, 20 % förort och 50 % landsväg sammanfattas nedan:

Tekniksteg Bensinförbr NOX-emissoner
[liter/mil] [g/fordonskm]

 

0. Befintlig teknik. Årsmodell 1990. 0,84 0,12
1. Pågående teknikutveckling. Motsvarar

årsmodell 1995. 0,70 0,06
2. Kontinuerligt variabel kraftöverföring.

Motsvarar årsmodell 2000. 0,56 0,04

3. Hybridfordon. Förutsätts introduceras fr 0 m
årsmodell 2005. 0,50 0,035

Vid eldrift blir elförbrukningen ca 0,9
MJ/fordonskm (annorlunda uttryckt exempelvis
15 kW effektuttag vid körning i 60 km/tim)

VTI RAPPORT 386



19

5.5 Andra motorer av potentiellt intresse i framtiden

I Santini [1985] analyseras utvecklingen på motorsidan. Altemativen är nuvarande

bensinmotor, en dieselmotor, en Stirling-motor och en gasturbimnotor (Brayton).

"Systemeffektiviteten" (ej definierad i rapporten, men torde ange genomsnittlig

energiförbrukning för en blandning av stads- och landsvägskörning) för dessa

uppges till 18, 21, 25 respektive 28 %. Den högre systemeffektiviteten för de två

senare motoralternativen uppnås, inte oväntat, till en högre kostnad.

Gasturbinmotom har dessutom ungefär samma tomgångsförbrukning som

bensimnotom, medan Stirlingmotorn är bättre, ca 60 % av bensinmotoms

bränsleförbrukning, eller dubbelt så mycket som dieselmotom. Huruvida det är

ekonomi i att välja något annat än bensin- eller dieselmotorn beror givetvis på hur

fordonet ska användas och de aktuella fordons- och bränsleprisema m m.

Nedan presenteras i korthet för- och nackdelar med olika motorer. Sammanställ-

ningen är hämtad från Egnell [1991].

o Dieselmotorn. Fördelen med dieselmotorn är den låga bränsleförbrukningen
som till stor del erhålls genom den mycket högre effektiviteten under dellast.
Nackdelarna är framförallt de betydligt högre N0x- och partikelemissionema
jämfört med den katalystorrenade ottomotom och det högre priset parat med
en högre beskattning.

o Elsbettmotorn. En variant av dieselmotom med alternativ insprutning (tapp-
spridare) som möjliggör användning av biobränslen (exempelvis vegetabilisk

I olja) och ger lägre NOK-emissioner till priset av en något minskad verknings-
grad jämfört med dieselmotom. Fördelen med hög verkningsgrad under dellast
bibehålls.

o Stirlingmotor. Denna motor är lika miljövänlig som en modern avgasrenad
ottomotor om stirlingmotom är försedd med senaste förbränningsteknik.
Vidare är motorn mycket flexibel beträffande bränsle. I dagens läge är den för
dyr för marknadsintroduktion.

0 Gasturbinmotor. En keramisk motor framtagen i det s k AGATA-projektet
finns i stora delar, se Egnell och Gabrielsson [1991]. Den har en potential för
låga emissionsnivåer i nivå med ottomotoms, men det finns svårigheter att få
samma körbarhet som med en konventionell ottomotor. Mycket intressant är
den gasturbinmotor för hybriddrift som är framtagen för Volvos miljöbil EEC,
se t ex Sterner [1992] och Carlsson [1992]. Denna har väckt ett mycket stort

intresse i USA i allmänhet, och i Kalifomien i synnerhet (Trouvé, 1993).

o Ångmotor. Teoretiska beräkningar har gjorts för ett hypotetiskt avancerat ång-
drivsystem. En fördel är flexibilitet avseende bränsle, men inga emissionsför-
delar finns jämfört med ottomotom.
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o Elmotor. Användning av eldrift i batterifordon ger helt klart lokala miljömäs-
siga fördelar, men p g a effektivitetsförluster vid elframställning, distribution,
batteriladdning och framdrivning av fordonet, samt en hög massa (låg energi-
täthet i batterierna) var bränsleenergianvändningen i CVS-cykeln (resa förort

till city) för två kommersiella elbilar från Renault 10-25 % större i kraftverket
än vad motsvarande ottomotor krävde (verkningsgrader: kraftverk 44 % räknat
på tillförd bränsleenergi till elenergi, från kraftverk via batteri till elmotor
87,5 % (vilket är avsiktligt högt räknat för att kompensera för ej återvunnen
bromsenergi). I 25%-altemativet var elbilens förbrukning 1.13 kWh/km, d v s
relativt mycket, jämfört med bensinbilens 0.91 kWh/km).

0 Hybriddrift. Användning av energioptimerad förbränningsmotor (vanligen)
kopplad till en generator och batterier som kombinerad elförsörj are av en elmo-
tor. Fördelen är inga emissioner i särskilt miljökänsliga omgivningar under
batteridrift, och en användbarhet som en normal bil vid långköming. Även vid
förbränningsmotordrift blir det låga emissioner. Energibesparingar kan göras
under vissa körförhållanden men de kan vändas till motsatsen under andra.
Energieffektiviteten är beroende av verkningsgraderna i de elektriska transmis-
sionema (ca 90 % per steg för generator, elmotor, in- och urladdning av batte-
rier ger ca 70 %:s verkningsgrad ut))

o Bränsleceller i kombination med elmotor. Bränslecellen är en elektrokemisk
energiomvandlare som kan kormna upp i verkningsgrader på 60 %. Bränsle-
celler används i dag i rymdsammanhang. För fordonsdrift kan emellertid den
låga effekten i förhållande till massan hos energisystemet göra att den höga
verkningsgraden tas ut av ökat energibehov vid körning.

5.6 Alternativa bränslen

Vid en eventuell övergång till andra bränslen eller energifonner, biobränslen, gas,

el m m, är det viktigt att uttrycka sig i använt bränsles energiinnehåll. Rent prak-

tiskt innebär detta kanske att en omräkning görs till bensinekvivalenter eller att

emissionsnivåema skall anges i den gemensamma enheten g/fordonskm för de olika

substansema. Om biobränslen används bör nettoutsläppet av koldioxid anges för

detta bränsleslag p g a att det är den koldioxid som bundits i biobränslet som fri-

görs vid förbränningen. Nettoutsläppet behöver därför inte nödvändigtvis vara 0,

exempelvis kan fossila bränslen användas under bränslets framställningsprocess.

Om el används är det nödvändigt att undersöka vilken energiform som använts för

elproduktionen (vattenkraft, kärnkraft, oljebaserade kondenskraftverk eller något

annat). Enligt Egnell [1991, sid 26] är el den energibärare som ger störst utsläpp av

koldioxid om kol används för elframställning. Fördelen med el är framförallt att

emissions- och bullemivåema minskar i våra tätorter, samt att miljövinster erhålls

vid användning av icke-fossilbaserad elkraft (som i Sverige utgör ca 95% av all
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levererad elkraft). I studien av Ecotraffic AB [1992] redovisas total resursåtgång

för olika bränslen uppdelat i fossil energi respektive förnyelsebar energi. Den totala

energiåtgången relateras till 100 % energi i bränsletanken. Hela processen fram till

bilens tank kräver energiresurser för sådant som

1. framtagning av energiråvara (olje- och gasutvinning ur oljekälla, odling och
skördande av biomassa, etc)

2. transporter av energiråvara
3. konvertering av energiråvara till färdigt bränsle (raffmering av råolja, process-

ning av biomassa, etc)

4. distribution av bränsle
5. elproduktion (kräver fossilt bränsle, biomassa eller vattenkraft och därtill

hörande resurser)

6. distribution av el.

Några exempel ur rapporten visar på omfattningen av nettoutsläppen av C02 fram

till bilens tank enligt nedan.

Tabell 6 Fördelning av fossil/ icke-fossil energi för några alternativa bränslen.

 

Bränsle Energiätgång för Fossil energimängd Fossil

produktion av 100 till framställning energimängd

energienheter i tank före tank i tank

Bensin 121 21 100

Diesel 1 14 14 100

Biogas (fossilbränsle-
driven process) 174 30 0
Metanol (naturgasbaserad) 145 45 100
Metanol (biomassabaserad) 218 18 0

Etanol (spannmåls- och fossil-
bränsleproducerad) 243 108 0

Etanol (baserad på halm) 246 24 0

Från tabell 6 framgår det hur mycket fossil bränsleenergi som krävs för att erhålla

100 energienheter i tanken (kolumn 2 i tabell 6 kan t ex tolkas som antalet liter

bensin/diesel som åtgår för produktion och distribution av en energimängd motsva-

rande 100 liter bensin/diesel, och kolumn 3 tolkas då som antalet liter bensin/diesel

i tanken). Sedan beror effektiviten i användningen av de 100 energienhetema dels

på hur väl motorn fungerar med respektive bränsle, dels på massan och volymen

hos bränslet i fråga (ett bränsle med lägre energiinnehåll per liter än bensin kräver

kanske en större tank for bekväm användning av fordonet vilket Ökar fordonens
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totala vikt och därmed bränsleförbrukning och omvänt). Några huvudslutsatser ur

rapporten är (sid 140-141):

0 energiomsättning 20-300 % högre i förnyelsebara bränslen (17-70 % av energin
används för transportarbete jämfört med 85-90 % för fossila bränslen)

o växthuseffektsgenererande emissioner är lägre för vissa alternativa bränslen
(propan, naturgas och metanol) och väsentligt lägre för förnyelsebara bränslen

(65-70 %)

o NOK-emissioner är störst vid slutanvändning, lägst nivåer för bräns-
le/motorkombinationer som medger användning av 3-vägskatalysator, alkohol-
bränslen ger lägre NOK-utsläpp än dieselolja i dieselmotorer

o risken för utsläpp av genetiskt skadliga ämnen (alkener, bensener, aldehyder
m m) är lägst for bränslen med enkla molekyler (som metan) och störst för
bensin och dieselolj a.

Slutanvändningen av bränslet har i studien relaterats till existerande, väldefinierade

motorer i typiska vägfordon (personbil, lastbü och buss). Därmed har existerande

laboratorievärden avseende emissioner kunnat användas som underlag för beräk-

ningarna. Erlandsson [1992] har dock pekat på avsaknaden av hälsoindex för olika

ämnen. Det förtjänar också att påpekas att metanol vid hantering kan avge den

mycket giftiga formaldehyden, medan etanol i stället avger den betydligt ofarligare

acetaldehyden (etanol är faktiskten av de ofarligaste substansema i storskalig an-

vändning i industriella processer).

Vidare bör explosionsrisker m m vid användning av gas som fordonsbränsle i stor

skala beaktas. Vid experiment som gjorts i bl a USA och Holland har gasbehållarna

(med tryck på upp till 200 bar) klarat påfrestningarna i form av beskjutning (USA)

och brand (Holland) utan att gå sönder. Av betydelse vid brand är att sticklågan

från säkerhetsventilen riktas mot vägen eller bakåt så att utrymning av fordonet

medges.

Enligt Egnell [1991, sid 34] är det praktiskt möjligt att använda en etanolinbland-

ning på upp mot 20 % utan negativ inverkan på emissioner eller funktion i bensin-

bilar med 3-vägskatalysator. Problem och möjligheter avseende alkoholers an-

vändning som motorbränslen belyses bl a av Pettersson [1991]. En huvudslutsats är

att utsläppen av oförbränd alkohol och aldehyder är större än för petroleumbase-

rade bränslen, men att man med en lämplig katalysator som minimerar bränslerela-

terade utsläpp märkbart kan förbättra luftkvalitéten i våra större städer.
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Bang m f] [1992] redovisar i en norsk studie effekterna på energi och miljö av att

använda naturgas som fordonsbränsle. Jämförelser görs med bensin- och diesel-

bilar. Sammanfattningsvis (sid 100-101 i del 2.1) ger dieselbränsle från råolja an-

vänd i dieselmotor den bästa totalverkningsgraden (från råvara till utfört trans-

portarbete) för personbilar i blandad körning, stadsbussar och lastbilar i blandad

körning. Enligt beräkningama erhålls den bästa totalverlmingsgraden för person-

bilar i stadsköming och för varudistribution under stadsköming med elbilar vid an-

vändning av naturgas för elproduktion. Totalverkningsgraden för bensindrivna per-

sonbilar i blandad körning och stadskörning uppges ligga 0,3 till 6,1 procentenheter

under den som kan uppnås med CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquid

Natural Gas) eller LPG (Liquid Prophane Gas) producerad från naturgas.

Emissionseffektema redovisas i del 2.2 av Bang m fl [1992] med en summering i

kapitel 9.

5.7 Framtiden, bränsleval och svenska biltillverkare

I Thömblom och Kinbom [1990, sid 45] presenteras ett scenario som inkluderar en

utfasning av konventionella bilar till förmån för "bränsleflexibla" bilar som drivs

med bensin eller diesel + alkohol eller gas, samt el-hybridbilar eller rena el-bilar.

Användning av alkohol eller biogas minskar koldioxidutsläppen, men energibeho-

vet kan Öka totalt sett. El-hybridbilar kan ge bättre energieffektivitet (och därmed

minskande koldioxidutsläpp) om kolvmotordriften optimeras samt Övriga ingående

komponenter har en hög verlmingsgrad. "Rena" el-bilar ger definitivt minskade

koldioxidmängder om den laddas med hjälp av elektricitet producerad med vatten-

kraft eller kämkraft, se även TPR [1990e, sid 57-64] Utsläppsnivåema av skadliga

ämnen för denna typ av bränslen diskuteras bl a i rapporten Ecotraffic AB [1992]

som sammanfattats i anslutning till tabell 6 i föreliggande rapport.

Enligt Santini [1988] kommer det att bli problem på oljemarknaden inom den när-

maste 20-årsperioden beroende på bristande tillgång till rimliga priser. Han anser

att den mest kostnadseffektiva lösningen för att klara fordonsbränsleförsörjningen

är att tillverka metanol av naturgas, vilket är billigare än att tillverka bensin av

naturgas. De kända naturgasfyndighetema är mångfaldigt större än de kända olje-

reservema. Vidare är sannolikheten mycket större att nya källor, som ofta upptäcks

på stora djup, innehåller naturgas än att de innehåller olja.

VTI RAPPORT 386



24

En Ökad samåkning till och från arbetet utgör en för nationen mycket bra

transportekonomisk lösning med en väsentligt minskad bränsleförbrukning, därför

att bränsleförbrukningen ökar marginth med en ökad last jämfört med att köra två

eller flera fordon och för att arbetsresoma utgör en så stor andel av det totala bil-

resandet.

För de svenska bilföretagen, som huvudsakligen tillverkar större bilar, kan inverkan

bli avsevärd vid en sänkning av den specifika bensinförbrukningen till 0,75 liter/mil

eller t o m 0,65 liter/mil. Volvos bilar av årsmodell 1986-87 (300, 240, 740, 760)

förbrukade i genomsnitt 0,84, 0,90, 0,92 respektive 1,21 liter/mil. Förbruknings-

siffroma är hämtade från Konsumentverket [1989]. Motsvarande siffror för Saab

(90, 900, 900 Turbo, 9000i) är 0,91, 0,93, 0,98 respektive 0,901iter/mil.

Tidigare överenskommelser mellan Transportrådet och bilindustrin har avsett fn'-

villiga överenskommelser på generalagentsnivå med billeverantörerna. För att

generalagentema för de svenska bilarna skall nå målet att sälja bilar med en genom-

snittsförbrukning på högst 0,85 liter/mil, så måste försäljningen av svenska bilar

kompletteras med en försälng av andra mindre bilar i sådana antal att målet nås.

Skulle man också ta hänsyn till att olika bilar körs olika långt måste en viktning

med en genomsnittlig årlig körsträcka görasför olika bilmodeller vid beräkning av

den totala genomsnittliga bränsleförbrukningen.
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6 PROVMETODIK FÖR BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH AV-

GASEMISSIONER

Den provmetod, CVS-metoden (Constant Volume Sampling), som föreskrivs av

naturvårdsverket (F40/AlO/A1l/Al2/Al3/A14), utnyttjar de amerikanska körcyk-

lema. Metodens namn syftar på det faktum att en mindre del av avgasemissionema

samlas upp kontinuerligt på ett sådant sätt att de totala emissionsvolymema till

omgivningen kan beräknas efter provet. Fördelen är att den totala avgasvolymen,

ca 200 m3, ej behöver hanteras. Utgående från avgasmängdema, framförallt C02-

innehållet, beräknas bränsleförbrukningen under respektive körcykel. Bränsleför-

brukningen i liter/mil för respektive prov vägs sedansamman till ett värde för blan-

dad körning med vikterna 55 % för stadsköming och 45 % för landsvägskörning.

Proven startar med en bil som under 12-36 timmar hållits i en omgivningstempera-

tur på ca 22°C. Under provet körs bilen på en chassidynamometer (=rullande

landsväg) av en förare som följer en given accelerationskurva (i princip en kör-

cykel) och använder föreskrivna våxlingspunkter. En fläkt blåser luft mot bilen

under köming för kylning av motorn.

Beskrivningen nedan av körcyklema under provet är hämtat från Erlandsson [1992,

sid 4]:

Vid prov enligt F40/A10 är körcykeln 12,07 km lång och tar 1372 sekunder att
genomföra. Medelhastigheten är 31,7 km/tim och den maximala hastigheten är 91,2

km/tim. Körcykeln motsvarar en stadsköming.

Om bilen skall provas enligt A11-bestämmelsen genomförs provningen med hjälp av
samma körmönster. När de första 1372 sekunderna har genomförts stannas motorn
på bilen och bilen får stå i 10 minuter med stängd motorhuv. Efter denna paus startar

provet ånyo och de första 505 sekunderna av provet upprepas. I detta fall tar provet
totalt 2477 sekunder (ca 41 minuter) att genomföra. Medelhastigheten blir vid denna
provning 34,3 km/tim.

Om provning skall genomföras enligt A12/A13-bestämmelserna kompletteras körpro-

vet med ett ytterligare körmönster. Detta körmönster motsvarar landsvägskörning.
Körstra'ckan är 16,05 km lång och tar 765 sekunder att utföra. Medelhastigheten är

77,5 km/tim och den maximala hastigheten är 96,3 km/tim. Körmönstret upprepas två
gånger. Mätning av utsläppen sker endast under den andra gången när bilen och

motorn är ordentligt genomvarm. Den första körcykeln används endast för stabilise-
ring (konditionering) av bilen.

Körcykeln för stadsköming presenteras i figur 1 och körcykeln för landsvägskör-

ning i ñgur 2.
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Figur 2 Körcykel för landsvägskörning (USA).

EGs framtida bestämmelser för bilars avgasemissioner kommer sannolikt också att

gälla i Sverige. Vi presenterar därför dagens EG-körcykel som innehåller en

körning aven stadscykel (som består av fyra stycken "elementarkörcykler") och en

landsvägscykel. Varje "elementarcykel" i stadscykeln omfattar 195 sekunder, hela

stadscykeln blir därmed 780 sekunder och total körsträcka är 4,052 km

(medelhastighet = 17,8 km/tim, maxhastighet = 50 km/tim). Landsvägskörcykelns

totaltid är 400 sekunder och körsträckan 6,955 km (medelhastighet = 62,6 km/tim,
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maxhastighet = 120 km/tim). Tidsmässigt innebär detta att stadskörningen ges

vikten 66 % (780 sekunder av 1180). Avståndsmässigt erhåller stadskömingen

vikten 37 % (4052 m av totalt 11007). EG-körcykeln presenteras i figur 3.
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Figur 3 EG-körcykeln. Mätningen börjar i punkten BS och slutar i ES.

De nuvarande bränsledeklarationema har den fördelen att de är uppmätta med

samma körcykler, de amerikanska, vilket gör dem jämförbara över tiden. En even-

tuell framtida övergång till EGs körcykler kommer att skapa en del problem i detta

avseende. En fråga är huruvida det är möjligt att använda några relativt enkla reg-

ler för att konvertera "amerikanska" bränsleförbrukningsvärden till EG-värden med

tillräcklig säkerhet.

För att studera effekterna av att mäta med olika körcykler har AB Svensk Bil-

provning på uppdrag av Naturvårdsverket mätt förbrukningen på 13 begagnade

standardbilar av årsmodellema 1988-1992 som körts mellan 20 mil och 9600 mil.

Utfallet har sammanställts för Konsumentverkets räkning, se Konsumentverket

[1993]. Resultatet blev att förbrukningen ökade med mellan 8 och 35 % vid över-

gång från den svenska metoden till den föreslagna EG-metoden. Rangordning
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mellan bilarna blev inte heller den samma med de två metoderna. Svaret på frågan i

avsnittet ovan är därför med stor sannolikhet nej.

I Konsumentverket [1989, sid 115] redovisas att den genomsnittliga (ovägda)

bränsleförbrulmingen för bilar av årsmodell 1986-87 uppgår till 0,821/mil, vilket

överensstämmer mycket väl med förbrukningsvärden som uppgetts av ett stort

antal ägare av dessa bilar. För enskilda bilmodeller kan dock variationen i för-

brukning mellan bränsledeklaration och uppmätt förbrukning uppgå till drygt 10 %

(Ex. Toyota Starlet: Deklaration, 0,65 l/mil. Uppmätt: 0,58 l/mil.). Enligt uppgift

gör i genomsnitt 24 % av bilägama regelbundna noteringar och 48 % gör note-

ringar ibland.

Konsumentverkets undersökningar om bilunderhåll är de mest omfattande i landet

av kostnader och användning etc av privata bilar, och dessa inkluderar också

bränsleförbrukningsniväer för bilar i praktisk användning. Resultatet torde därför

utgöra en god avstämning mellan avgivna bränsledeklarationsvärden och den verk-

liga bränsleförbrukningen. Enligt Konsumentverket [1989] är överensstämmelsen

mellan de uppgivna förbrukningsvärdena och bränsledeklarationsvärdena mycket

bra. Motsvarande undersökningar av denna omfattning i andra länder känner vi ej

till.

Oavsett detta framför vi för fullständighets skull en konstruktiv kritik av bränsle-

förbrulmingsvärden erhållna enligt aktuellt mätförfarande. I detta sammanhang

förtjänar det också att nämnas att man på EPA (Environmental Protection Agency)

i USA finner brister i existerande körcykler, och därför håller på med en översyn av

dessa. Denna information har erhållits från Hammarström [1993].

Allmänt gäller att existerande körcykler (de amerikanska) och deras viktning inte är

helt representativa (med representativa menas att riktiga hastighetsmivåer används i

förekommande genomsnittlig omfattning) för svenska förhållanden. Landsvägs-

cykeln innehäller ej körning i hastigheter som är representativa i Sverige därför att:

1. Körning i motorvägsfart (110 km/tim)finns ej representerat i körcykeln.

2. Genomsnittshastigheten under körcykeln (78 km/tim) ligger ca 10 km/tim under
medelhastigheten på svenska vägar.

Ovanstående faktorer gör att en teknisk utveckling av fordonsparken som reduce-

rar luftmotståndet inte avspeglas på ett representativt sätt vid framtagning av
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Konsumentverkets bränsleförbrukning under landsvägskörning. Vidare gäller att

60 % av biltrafiken (=f0rd0nskm) i Sverige bäst karaktäriseras som landsvägs-

körning och 40 % som stadsköming, jämfört med 45 och 55 % enligt gällande

sammanvägning med USA som förebild. Dessa uppgifter grundar sig på

Vägverket som uppger att 35 % av det totala trafikarbetet utförs i tätort. Ett

rimligt antagande är därmed att något mer än 35 % gäller för personbilar. Den

gällande större vikten på stadskömingen med många hastighetsändringar betyder

att massan hos fordonet, relativt sett, får alltför stor betydelse vid bestämning av

förbrukningsvärdena.

Resultatet i bilunderhällsundersökningen (Konsumentverket, 1989) indikerar att

förbrukningen vid blandad körning angivet enligt Konsumentverkets anvisningar

stämmer väl överens med bilägamas egna erfarenheter. Att genomsnittsvärdena

synes stämma trots de nämnda ofullkomlighetema i körcyklerna och deras sam-

manvägning kan bero på att ett antal "fel" i stort sett tar ut varandra, exempelvis

kan landsvägscykelns underskattning p g a för låg maxhastighet och för liten andel

vägas upp av att effekten av bilens massa på bränsleförbrukningen överbetonas

med en för stor andel stadsköming. En del av den goda överensstämmelsen mellan

deklarerade och uppgivna förbrukningsvärden kan möjligen förklaras av att bil-

ägamas svar är påverkade av den deklarerade förbrukningen. Detta motsägs dock

av högre förbrukningsvärden under vinterköming.

VTI RAPPORT 386



30

7 SAMBAND MELLAN OLIKA BILDATA OCH BRÄNSLEFÖR-

BRUKNING

För bilar av årsmodellema 1978 och framåt finns bränsleförbrukningsvärden upp-

delat på stads- :respektive landsvägskörning redovisat för många bilmodeller. För-

brukningsvärdena för blandad körning ñnns däremot redovisat för praktiskt taget

alla bilmodeller. Avsaknaden av data för stads- och landsvägskörning i många fall

samt det faktum att det huvudsakliga intresset avser förbrukningen vid blandad

körning, motiverar en fokusering på de senare förbrukningsvärdena.

Syftet med detta kapitel är att med hjälp av förekommande fordonsbeskrivande

data över en längre period, analysera hur bränsleförbrukningen vid blandad körning

har utvecklats över tiden. Resultatet utgör ett av underlagen för att bedöma möj-

ligheterna att ytterligare reducera den specifika bränsleförbrukningen i framtiden.

7.1 Analys av fordonsdata för årsmodellerna 1978-1992

Data från Konsumentverkets bränslefoldrar för åren 1978, 1980, 1984, 1988, 1990

reSpektive 1992 har utnyttjats för att med en matematisk modell beskriva hur

bränsleförbrukningen vid blandad körning beror på de fordonsbeskrivande variab-

lema:

1. M tjänstevikt. Enhet: [kg]

2. E motoreffekt/tjänstevikt. Enhet: [kW/100 kg]

3. V5 / AUT växellåda (manuell 4- eller 5-växlad, automatlåda)

V5 = 1 om bilen har 5-växlad manuell låda, V5 = 0 annars

o AUT = 1 om bilen har automatlåda, AUT = 0 annars

4. Axx årsmodell (Axx = 1 om bilen är av årsmodell xx, Åxx = 0 annars)

Eftersom det är rimligt att den totala förbrukningen på något vis ökar multiplikatin

som en funktion av variablema 1-4 ovan valdes initialt en modell enligt (se även

Hammarström [1989]):

BF =(1+fm*1\{)(1+fe*E)°*(1+fv5*V5+fva*A§/T)* o
(k+f80*A80+f84*A84+f88*A88+f90*A90+f92*A92) (1)
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där
BF = bränsleförbrukning vid blandad körning [liter/mil]

fm = faktor för tjänsteviktsvariabeln
fe = faktor för den relativa motorstyrkan
fv5 = faktor för 5-växlad manuell låda
fva = faktor för automatlåda
k = en konstant som anger referensnivån
fxx = en faktor för att beskriva den tekniska utvecklingen t o m är xx

En analys av resultatet efter en skattning av parametrarna ovan visar på vissa till

synes systematiska skillnader i residualema, d v s i skillnaderna mellan de angivna

blandade förbrukningsvärdena och modellvärdena BF enligt ekvation (1) ovan.

Dessa systematiska skillnader yttrade sig så att vissa bilmärkes förbrukning vid

blandad körning huvudsakligen låg över eller under BF-värdet enligt ekvation (1)

(kvoten mellan det största och det minsta antalet var minst 2,5 och det handlade

om Över tio förbrukningsvärden per bilmärke). Med Överförbrukning avses alltså

att bilmärket har en bränsleförbrukning som överstiger "medelbilens", och omvänt

vid underförbrukning. En sammanfattning av residualemas storlek för de olika bil-

märkena redovisas i bilaga 3.

En möjlig förklaring till detta är en skillnad i teknisk utveckling med avseende på

bränsleförbmkningen som inte avspeglas med hjälp av de förklarande variablema i

modell (1) ovan. Vi valde att hantera detta genom att införa ytterligare två förkla-

rande variabler i modellen som avser att beskriva skillnaden i teknikutveckling,

nämligen

" 1 om bilmärket uppvisar en blandad förbrukning som Överskrider
OVER = BF-formeln (1), d v s har en högre förbrukning än "medelbilen"

0 annars

1 om bihnärket uppvisar en blandad förbrukning som underskrider
UNDER = BF-formeln (1), d v s har en lägre förbrukning än "medelbilen"

0 annars

De bilmärken som fördes till ÖVER-gruppen är Citroen, Ford, Lada, Peugeot,

Subaru, Vaz och Vaz/Lada.

De bilmärken som fördes till UNDER-gruppen är Daihatsu, Datsun, Honda,

Mazda, Mitsubishi, Nissan och Toyota.
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Vid den första beräkningen med den nya modellen visade det sig att modellparame-

tem fv5 för variabeln 5-växlad manuell låda inte var signifikant skild från 0. Den

fick därför utgå ur modellen. Den nya modellen blir därför:

BF = (1+jin*1\:l)(1+fe*E2*(1+fva*glUT)* (1 tföver*Öl{ER+funder* UNDER)
(k+f80*A80+f84*A84+f88*A88+f90*A90+f92*A92) (2)

där
föver = faktor som anger storleken på "överförbrukningen"
funder = faktor som anger storleken på "underförbrukningen"

Med indata enligt beskrivningen erhålls följ ande värden på modellparametrama

enligt tabell 7. Samtliga Skattade parametrar i denna modell är signifikantskilda

från 0 på nivån 95 %, och modellen synes därför lämpad för att förklara bränsle-

förbrukningsvärdena vid blandad körning. Att ett värde är signifikant skilt från 0

syns genom att intervallet mellan den undre respektive Övre gränsen ej innehåller

värdet 0. Exempelvis k=0,l747l med konfidensintervall [0,15640, 0,19302]. Att

signiñkansnivån är 95 % betyder att det sanna värdet på k med sannolikhet 0,95

ligger i det angivna konfidensintervallet. Medelvärdet på residualkvadratsumman

för denna modell är så liten som 0,00546 för en modell med 1836 observationer

(och 1825 s k frihetsgrader, 1 fn'hetsgrad förloras per skattad parameter). Resi-

dualkvadratsumman är likamed summan av de kvadrerade avvikelsema mellan

modellvärdet och den uppmätta förbrukningen, här lika med 9,97.

Tabell 7 Skattade modellparametrar för modellen i ekv (2).

 

Parameter Skattat värde Standardavvikelse Konfidensintervall (95%)

Undre gräns Övre gräns

k, konstant 0,17471 0,00934 0,15640 0,19302

fm, massa 0,00317 0,00022 0,00274 0,00361

fe, effekt 0,03435 0,00177 0,03089 0,03782

fva, automat 0,06174 0,00519 0,05155 0,07193
f80, årsm 80 -0,00458 0,00129 -0,0071 1 -0,00205
f84, årsm 84 -0,01974 0,00156 -0,02279 -0,01668

f88, årsm 88 -0,02861 0,00184 -0,03222 -0,02500
f90, årsm 90 -0,03631 0,00210 -0,04043 -0,03218
j92, årsm 92 -0,04086 0,00224 -0,04525 -0,03646

föver, överförbr 0,06475 0,00541 0,05415 0,07536

funder, underförbr -0,05254 0,00529 -0,06292 -0,04216

Ett exempel på tolkning av resultatet i tabell 7 är att för en given

"normalförbrukande" bil utan automatlåda med tjänstevikt 1000 kg och motor-
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effekt 50 kW, så ger ändringar av fordonsdata relativa ändringar av förbruknings-

värdena enligt nedan:

 

Beräkning av ändring i Relativ ändring av

Åtgärd bränsleförbrukning bränsleförbrukningen [%]

Viktreduktion 100 kg 100*[(1 +fm*900)(1 +fe*50/9) /
((1+fm*1000)(1+fe*50/10)) - 1] -6,1

Effektreduktion 5 kW 100*[(1 +fe*45/10) / (1 +fe*50/10) - 1] -1,5
Automatlådeanvändning 1 00*fva +6,2

Överförbruk. bilmärke 100*föver +6,5
Underförbruk. bilmärke 1 00*fimder -5,3

Den tekniska utvecklingen för denna bilpark avspeglas av modellparametrarna k

samt f80, f84, f88, f90 respektive f92. Allt annat lika (tjänstevikt, motoreffekt/100

kg, växellåda, bilmärke) anger kvotema f80/k, f84/k, f88/k, f90/k respektive f92/k

den relativa utvecklingen i bränsleeffektivitet på 2, 6, 10, 12 respektive 14 år. Ut-

slaget som en procentuell minskning per år erhålls en förbättring enligt tabell 8.

Den verkliga, realiserade reduktionen uppgår till knappt 0,9 %/år (från 0,93 till

0,83 på 13 år enligt tabell 2 på grund av Ökade tjänstevikter och effekt/massa-tal).

Tabell 8 Genomsnittlig procentuell årlig effektivisering av bränsleförbrulmingen
för en bil med given tj änstevikt, motorstyrka och växellåda.

Årtal Antal år från basäret 1978 Procentuell årlig utveckling (%)

 

1980 2 1,3
1984 6 2,0

1988 10 1,8

1990 12 1,9
1992 14 1,9

I tabell 9 presenteras hur pass bra bränsleförbrukningsfonneln i ekvation (2)

stämmer medelst en redovisning av antalet avvikelser neråt respektive uppåt, samt

den minsta och största avvikelsen för varje bilmärke. Vi ser bland annat att de

bilmärken som gavs en indikation på under- eller överförbrukning (ÖVER=1

eller UNDER=1) i stort sett ligger jämnt fördelade på båda sidor om 0. Tolk-

ningen av denna tabell kan illustreras med bilmärket Volvo. För Volvo-model-

lema understiger 64 värden regressionsmodellens värden medan 85 överstiger

dessa och tio år neutrala (=0). Detta är ett tecken på att regressionsmodellen ger

en riktig beskrivning av Volvo-bilamas bränsleförbrukning, d v 3 något systema-

tiskt fel förefaller inte finnas. Ytterligare information avseende bilmärket Volvo är
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minimivärdet (=-0,l4, störst fel nedåt), maximivärdet (=O,16, störst fel uppåt),

medelvärdena for negativa och positiva avvikelser separat (-0,05 respektive

0,05), samt medelvärdet för samtliga avvikelser (=0,01).

Tabell 2 Antal avvikelser under och över, extremavvikelser samt medelavvikelser

från formelns värde för olika bilmärken. Beteckningarna /Ö respektive
/U anger bilmärken som är Över- respektive underforbrukande (eller
annorlunda formulerat med ÖVER=1 respektive UNDER=1).

Num- Bilmärke Antal avvikelser Min- Max- Medel- Medel- Medel-

 

mer < 0 :0 >0 värde värde värde värde värde

obs < 0 obs > 0 alla

1 Alfa Romeo 15 3 24 -0,14 0,10 -0,06 0,05 0,00
2 Audi 46 6 51 _0,13 0,12 _0,04 0,05 0,00
3 Autobianchi 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 BMW 67 4 49 -0,34 0,40 -0,08 0,08 -0,01
5 Buick 1 0 0 -0,08 0,00 -0,08 0,00 -0,08
6 Chevrolet 1 0 1 -0,09 0,03 -0,09 0,03 -0,03

7 Citroen /Ö 27 5 48 _0,11 0,19 -0,04 0,08 0,03
8 Daihatsu /U 8 0 2 -0,06 0,03 _0,04 0,02 -0,03
9 Datsun /U 3 1 19 _0,11 0,17 _0,05 0,05 0,04
10 Dodge 0 0 2 0,00 0,06 0,00 0,05 0,05
11 Fiat 25 9 31 -0,10 0,07 _0,03 0,03 0,00
12 Ford /ö 52 4 45 _0,25 0,21 -0,06 0,07 0,00
13 Honda /U 32 3 17 -0,10 0,07 _0,05 0,04 -0,02
14 Isuzu l 0 1 -0,19 0,03 -0,19 0,03 -0,08

15 Jaguar 8 1 11 -0,14 0,19 -0,11 0,10 0,01

16 Jeep 0 0 1 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13
17 Lada /Ö 8 1 8 _0,09 0,20 -0,05 0,06 0,01
18 Lancia 3 1 1 -0,05 0,02 -0,03 0,02 -0,01
19 Lexus 1 0 0 -0,15 0,00 -0,15 0,00 -0,15
20 Leyland 1 0 6 -0,17 0,41 _0,17 0,16 0,11
21 Mazda /U 40 9 39 _0,12 0,40 -0,06 0,07 0,01
22 Mercedes Benz 75 16 68 _0,17 0,31 -0,06 0,06 0,00
23 Mitsubishi /U 41 4 16 _0,15 0,24 -0,06 0,08 _0,02
24 Nissan /U 21 4 22 -0,10 0,19 _0,05 0,06 0,01
25 Oldsmobile 0 0 1 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02
26 Opel 63 7 43 -0,20 0,12 -0,05 0,05 _0,01
27 Peugeot /Ö 55 7 34 -0,42 0,15 -0,06 0,04 _0,02
28 Porsche 20 3 25 -0,15 0,16 _0,07 0,08 0,01
29 Renault 23 0 21 -O,18 0,24 _0,07 0,06 _0,01
30 Rover 1 0 1 -0,14 0,02 -0,14 0,02 -0,06
31 Saab 49 9 51 -0,18 0,17 -0,07 0,07 0,00
32 Simca 4 0 0 -0,16 0,00 _0,11 0,00 -0,11
33 Skoda 4 0 5 _0,05 0,25* _0,03 0,09 0,04
34 Subaru /Ö 16 2 5 -0,12 0,06 _0,05 0,03 _0,03
35 Suzuki 10 1 5 _0,15 0,14 -0,09 0,09 -0,03
36 Talbot 7 2 6 -0,22 0,06 -0,10 0,03 _0,03
37 Toyota /U 37 4 29 -0,12 0,35 _0,05 0,06 0,00
38 Vauxhall 0 1 8 0,00 0,14 0,00 0,04 0,04
39 Vaz /o __ 3 1 4 _0,10 0,08 -0,05 0,04 0,00
40 Vaz/Lada /o 0 0 4 0,00 0,04 0,00 0,02 0,02
41 Volkswagen 36 7 53 -0,13 0,17 -0,05 0,06 0,01
42 Volvo 64 10 85 -0,14 0,16 _0,05 0,05 0,01
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7.2 Analys av fordonsdata för årsmodell 1992

För att belysa nuläget har en analys av förbrukningen gjorts av 1992 års bilmodel-

ler. I denna, betydligt enklare modell ingår inte effekten av den tekniska utveck-

lingen, utan endast tjänstevikt, specifik effekt och växellåda som förklarande vari-

abler. Här visade det sig att de moderna automatlådorna snarare minskar bränsle-

förbrukningen än Ökar den, men minskningen är inte signifikant och tas därför inte

med i modellen. Modellen för 1992 års bilar blir:

BF = k +fm*M + fe*E + fv5*V5 (3)

Med indata enligt beskrivningen ovan erhålls följande värden på modellparamet-

rama:

Tabell 10 Parameterskattningar för en linjär regressionsmodell med bilar av års-
modell 1992.

Parameter Skattat värde Standardavvikelse Testvärde Sannolikhet att det

sanna värdet = 0

 

k, konstant 0,101 0,0238 4,236 0,0001
fm, massa 0,000461 0,0000154 29,893 0,0001
fe, effekt 0,0268 0,00239 11,224 0,0001

fvS, 5-vx1 -0,0309 0,00859 -3,602 0,0004

Kvotema mellan de skattade parametervärdena och standardavvikelsema är för alla

parametrarna större än 3,5 (absolutvärdet) vilket betyder att de med stor sannolik-

het är signiñkant skilda från 0. Residualkvadratsumman är 2,71 för en modell med

421 frihetsgrader (424 observationer) vilket ger ett genomsnittsvärde för residual-

kvadratsumman på 0,00661, (1 v 3 ett värde som är ungefär lika stört som den

"stora" modellens värden. Modellens s k R2-värde är 0,82 vilket är ganska bra.

Med skattade parametrar för modellen i ekvation (3) enligt tabell 10, kan man

direkt utläsa att bensinförbrukningen ökar med 0,000461 liter/mil för varje kilos

Ökning av massan (en liten minskning erhålls också av att den relativa effekten

minskar), att den ökar med 0,0268 för en enhets ökning i kvoten för relativ effekt

(om detta erhålls endast genom en motoreffektförändring, i annat fall erhålls också

en "massa"-effekt), samt minskar med 0,0309 vid användning av en 5-växlad låda.
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Resultatet i tabell 10 tolkas på motsvarande sätt som i tabell 7. En given bil med 4-

växlad manuell växellåda med tjänstevikt 1000 kg och motoreffekt 50 kW har en

bränsleförbrukning på

k +fm*1000+ fe*50/10 = 0,101+0,000461*1000+0,0268*50/10 = 0,696 [liter/mil]

Ändringar av fordonsdata ger relativa ändringar av förbrukningsvärdena enligt

 

nedan:

0 Beräkning av ändring i Relativ ändring av
Atgärd bränsleförbrukning bränsleförbrukningen [%]

Viktreduktion 100 kg 100*(fm*(-100)+fe*(50/9-50/10)/ 0,696 -4 ,5
Effektreduktion 5 kW I00*fe*(45/10-50/10)/0,696 -1,9
Använd 5-växellåda 100*fv5/0,696 -4 ,4

En studie av avvikelsema mellan uppmätt bränsleförbrukning för blandad körning

och modellens värden visar att avvikelsema ligger ganska jämnt fördelade runt vär-

det 0 utom för merparten av de bilmärken som sett över hela materialet uppvisar

systematiska avvikelser, d v 3 de "överförbrukande" bilmärkena Citroen och

Peugeot och de "underförbrukande" bilmärkena , Mazda, Mitsubishi, Nissan och

Toyota.

Bilmärket Ford har med 1992 års modeller hamnat i "normal"-gruppen, medan er-

forderliga tjänsteviktsdata saknas för Honda. Både Saab och Volvo har förbruk-

ningsvärden som ligger över formelns värden. Siffroma antyder också att bilmärket

Opel tillhör gruppen "underförbrukande" bilar med 19 värden som avviker nedåt

från värdena enligt ekvation (3), och endast sex värden som överskrider regres-

sionsmodellens värden. Tolkningen av data i tabell 11 överensstämmer med tolk-

ningen av tabell 9 avseende innehållet ikolumnema.
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Tabgu 11 Residualer for den linjära regressionsmodellen (ekvation (3)) avseende

1992 års modeller. Inom parentes anges bilmärken som är över- respek-
tive underforbrukande sett över alla års dataunderlag.

 

Num- Bilmärke Antal avvikelser Min- Max- Medel- Medel- Medel-

mer < 0 :0 >0 värde värde värde värde värde

obs < 0 obs > 0 alla

1 Alfa Romeo 2 0 5 -0, 12 0,05 -0,09 0,03 -0,01

2 Audi 12 0 12 . -0,08 0,06 -0,04 0,03 -0,01

3 BMW 15 1 11 -0,26 0,23 -0,11 0,09 -0,03
4 Citroen (Ö) 5 0 14 -0,03 0,09 -0,02 0,06 0,04

5 Fiat 3 2 2 -0,04 0,04 -0,03 0,02 -0,01

"6 Ford (ö) 12 0 18 -0,16 0,22 -0,05 0,09 0,03

7 Jaguar 3 1 3 -0,12 0,19 -0,10 0,18 0,03
8 Lada (ö) 2 1 2 -0,01 0,13 -0,01 0,11 0,04

9 Lexus 1 0 0 -0,14 0,00 -0,14 0,00 -0,14
10 Mazda (u) 8 1 3 -0,06 0,07 -0,04 0,03 -0,01

11 Mercedes Benz 19 2 30 -0,12 0,35 -0,05 0,06 0,02

12 Mitsubishi (11) 26 0 2 -0,18 0,15 -0,10 0,10 -0,09

13 Nissan (11) 20 2 4 -0,16 0,15 -0,08 0,08 -0,05
14 Opel 19 1 6 -0,18 0,09 -0,06 0,06 -0,03

15 Peugeot (ö) 1 0 28 -0,01 0,16 -0,01 0,04 0,04

16 Porsche 4 0 6 -0,09 0,10 -0,05 0,07 0,02

17 Renault 3 0 7 -0,08 0,25 -0,05 0,12 0,07

18 Saab 8 1 22 -0,06 0,13 -0,03 0,05 0,03

19 Skoda 0 0 1 0,00 0,14 0,00 0,14 0,14

20 Suzuki .. 5 0 2 -0,14 0,10 -0,09 0,08 -0,05
21 Toyota (u) 13 1 3 -0,15 0,32 -0,09 0,14 -0,04

22 Volkswagen 5 1 8 -0,10 0,11 -0,05 0,05 0,01

23 Volvo 9 7 20 -0,08 0,08 -0,04 0,04 0,01

7.3 Analys av fordonsdata för årsmodellerna 1978-1992 för de tio mest

sålda bilmärkena 1992

En analys av de tio bilmärken som sålt flest bilar av modellär 1992 har gjorts för att

se om utvecklingen (under perioden 1978-1992) för denna grupp av bilar väsentligt

skiljer sig från hela urvalet av bilar. De tio bilmärken som har störst försäljnings-

siffror t o m juni 1992 är: Audi, Ford, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Opel, Saab,

Toyota, Volvo och Volkswagen. I denna grupp av bilar visade sig Ford vara

"Överförbrukande" och de japanska bilmärkena Mazda, Mitsubishi, Nissan och

Toyota var "underförbrukande". Vid analysen uteslöts årsmodell 1980 som förkla-

ringsvariabel därför att faktorn f80 ej var signifikant skild från 0. De skattade

parametervärdena presenteras i tabell 12 och residualema visas i tabell 14.
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Tamll 12 Skattade modellparametrar for modellen i ekvation (2) för de tio mest

sålda bilmärkenat o m juni 1992.

 

Parameter Skattat värde Standardavvikelse Konfidensintervall (95%)

Undre gräns Övre gräns

k, konstant 0,17 759 0,01532 0,14752 0,20765
fm, massa 0,00324 0,00036 0,00254 0,00394

fe, effekt 0,02604 0,00747 0,01 138 0,04070

fva, automat 0,04433 0,00818 0,02827 0,06038

fv5 , 5 -vxl -0,03146 0,01095 -0,05296 -0,00996
f84, årsm 84 -0,01475 0,00175 -0,01819 -0,01131

f88, ärsm 88 -0,02266 0,00235 -0,02727 -0,01804

j90, årsm 90 -0,03015 0,00315 -0,03633 -0,02397
f92, årsm 92 -0,03556 0,00431 -0,04402 -0,02710

föver, överförbr 0,05904 0,00877 0,04182 0,07 625
funder, underförbr -0,05741 0,00727 -0,07168 -0,04314

Samtliga parameterskattningar är signifikant skilda från 0, och modellen torde

därför ge en ganska bra beskrivning av den blandade bränsleförbrulmingen som en

funktion av de aktuella fordonsparametrarna. Residualkvadratsumman uppgår till

4,16 för en modell med 936 frihetsgrader (947 observationer), eller 0,00445 per

frihetsgrad. I stort sett ger de båda modellerna samma resultat. Man kan notera att

den procentuella årliga teknikutvecklingen avspeglad av årsmodellfaktorema upp-

visar en mindre årlig reduktion av bränsleförbrukningen när endast de mest sålda

bilmärkena redovisas jämfört med fallet att alla bilmärken finns med, se tabell 13.

Detta kan bero på att de stora bilmärkena på den svenska bilmarknaden, bl a de in-

hemska, ges en ännu större vikt i den här modellen än dehade iden som omfattade

alla bilmärken och att dessa tio bilmärken varit mindre framgångsrika i att

tillverka/sälja bränslesnåla bilar än genomsnittet på marknaden.

Tabell 13 Teknisk utveckling för de tio mest sålda bilmärkena och för samtliga
bilmärken på den svenska marknaden.

 

Årtal Antal år från Procentuell årlig Procentuell årlig
basåret 1978 utveckling (%). tio utveckling (%).

mest sålda bilmärken Alla bilmärken

1980 2 - 1,3

1984 6 1,4 2,0

1988 10 1,4 1,8

1990 12 1,5 1,9
1992 14 1,6 1,9
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Residualema från användningen av denna regressionsmodell redovisas i tabell 14

på motsvarande sätt som tidigare. Av tabellen framgår att avvikelsema mellan

verkliga värden och modellvärden huvudsakligen ligger jämnt fördelade på båda

sidor om 0, med medelvärden som ligger mycket nära 0. Detta är ytterligare ett

tecken på att modellen på ett bra sätt beskriver bränsleförbrukningen, BF, som en

funktion av de olika fordonsparametrama (enligt sammanställning i vänsterkolum-

nen i tabell 12).

Tabell 14 Residualer for modellen med de tio mest sålda bilmärkena av årsmodell

1992 t o mjuni 1992.

Num- Bilmärke Antal avvikelser Min- Max- Medel- Medel- Medel-

 

mer < 0 :0 >0 värde värde värde värde värde

obs < 0 obs > 0 alla

1 Audi 48 1 54 -0,12 0,13 -0,04 0,05 0,00
2 Ford /Ö 48 7 46 -O,26 0,22 -0,07 0,08 0,00
3 Mazda /U 39 9 40 _0,10 0,42 _0,05 0,07 0,01
4 Mitsubishi /U 48 1 12 -0,14 0,20 _0,05 0,09 -0,02
5 Nissan /U 23 2 22 -0,09 0,18 _0,04 0,05 0,01
6 Opel 67 8 38 _0,22 0,13 -0,05 0,05 -0,01
7 Saab 50 10 49 _0,15 0,15 -0,06 0,06 0,00
8 Toyota /U 37 5 28 _0,13 0,35 -0,05 0,06 0,00
9 Volkswagen 34 10 52 -0,12 0,14 _0,05 0,05 0,01

10 Volvo 72 11 76 _0,11 0,18 -0,05 0,05 0,00
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8 NÅGRA FRAMTIDSSCENARIER

Som ett underlag för framtida diskussioner med bilindustrin beträffande ett tak på

den genomsnittliga bränsleförbrulmingen för nya personbilar är det intressant att se

hur långt man kan nå med dagens teknik. Tekniska utvecklingsscenarier från TFBs

och NUTEKs utredningar inkluderas.

Möjligheter till teknisk utveckling för personbilar är sammanfattade i TPR [1990e,

sid 31-37]. Övriga energiåtgångspåverkande faktorer som tas upp är boende- och

arbetsplatslokalisering, ändrade val av transportmedel (bil till buss, lasth till tåg

etc), infrastrukturändringar (vägars lutning, kurvradier, vägbanans textur etc), änd-

rad transportorganisation (bättre lastkapacitetsutnyttjande genom samarbete mellan

åkare m m) och en anpassad körteknik.

Framtida möjligheter på motorsidan är enligt Egnell [1991, sid 57] en verknings-

grad runt 50 % för dieselmotorer och 40-45 % för ottomotom (i allmänhet avses

den vanliga fyrtakts bensinmotom), stirlingmotom och gasturbinen vid optimal be-

lastning i bästa driftspunkten. Valet av drivsystem för personbilar kommer i fram-

tiden till stor del att bero på tillgängliga bränslen. Med tanke på växthuseffekten

kommer det troligen att vara mycket intressant att titta på energibärare som el eller

väte, vilka kan framställas med olika energiråvaror, särskilt biobränslen. El är

miljövänligt om det producerats av vattenkraft eller kärnkraft (miljövänligheten av-

ser låga COg-emissioner i det senare fallet). Väte kan användas i både konventio-

nella vännemotorer och i bränsleceller. Från miljösynpunkt är väte ett bra bränsle,

restprodukt vid förbränning är endast vatten och kväveoxider om förbrännings-

temperaturen är för hög. Följaktligen krävs åtgärder som avgasrecirkulation, vat-

teninsprutning eller stora luftöverskott för att begränsa förbränningstemperaturen

och därmed NOK-emissionema.

Personbilama svarar för den största andelen av COZ-utsläppen från trafiken, ca

70 %, och så kommer det att vara under lång tid framåt (i prognoserna ligger en

kraftig ökning av personbilstrafiken både i Sverige och utomlands fram till år

2020). Det är därför av mycket stort intresse att minska energianvändningen

och/eller öka användningen av biobränslen for personbilama i framtiden. Utöver

den tekniska utvecklingen på fordonssidan och begränsande regler för energiför-

brukning och/eller avgasemissioner for att uppnå miljömål m m, så kommer kost-

naderna (inklusive beskattningen) för olika fordonstekniker och mo-

tor/drivmedelslösningar i kombination med tillgängligheten på drivme-

del/energibärare att avgöra hur olika lösningar kommer att introduceras i prakti-
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ken. Härvidlag är det inte endast den direkta beskattningen vid inköp av fordon

och service samt drivmedel som är av stor betydelse, utan också hur beskattningen

av tj änstebilar utformas.

8.1 Minskning av energianvändning: Kort sikt

Med kort sikt avses här i allmänhet vad som kan göras omedelbart och under de

närmast kommande 5-10 åren. Under en kortsiktig tidshorisont anser man vanligen

att existerande förutsättningar avseende tekniska lösningar (och kostnader för

dessa), lagstiftning, infrastruktur, samhällsekonomi, privatekonomiska förutsätt-

ningar m m i allmänhet genomgår förhållandevis små förändringar. Beträffande

bilars tekniska utveckling och deras introduktion på marknaden är exempelvis 5 år

en kort sikt därför att även efter en kraftig ökning av t ex antalet elbilar i Sverige

under de närmaste åren, så kommer personbilarna om 5 år huvudsakligen se ut som

idag beroende på att bilarnas livslängd är 10-15 år. Åtgärderna på kort sikt indelas

i ett antal olika undergrupper nedan.

Egna åtgärder: Körbeteende och bilanvändning

- Använd den mest ekonomiska växeln i tätort. Bränslebesparing: 5-10 %. Detta
kan ge högre NOK-utsläpp. Enligt Hammarström [1990, sid 60] minskar de
genomsnittliga NOK-utsläppen vid övergång till en kontinuerligt variabel kraft-
överföring. Tidshorisont: Nu.

- Minskning av rullmotståndet genom höjning av lufttrycket eller byte till mer
lättrullande däck. Bränslebesparing: 3-8 % (mest vid landsvägskörning). Tids-
horisont: Nu och fram till nästa däcksbyte (i genomsnitt ca 2 år).

- Avstängning av motor under stillastående, särskilt i kombination med avstängning
av hjälpapparater som luftkonditionering, kan ge stor reduktion av bränsleför-
brukningen. Åtgärden är dock tveksam från emissionssynpunkt och merförbruk-
ningen vid återstart kan förta effekten av avstängningen. Tidshorisont: Nu.

- Installation och användning av motorvärmare. Detta reducerar avsevärt både
bränsleförbrukning och emissionsnivåer under kallstartfasen, särskilt vintertid
med lägre starttemperaturer och ofta kortare körsträckor. Tidshorisont: Nu.

- Samåkning till arbetsplatsen. Troligen behövs incitament för samåkare och/eller
avgifter för ensamåkare för att samåkning skall utnyttjas i större utsträckning.
Tidshorisont: Nu.
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Qmsättning av bilparken

- Utskrotning av äldre fordon ger en reduktion som beror på nya bilars energi-
effektivitet jämfört med de utskrotade. Emellertid ökar också det totala antalet
bilar i landet så nya bilar skulle behöva en mycket kraftig reduktion av bränsleför-
brukningen, ca 60 %, i förhållande till medelvärdet hos de befintliga bilarna, för
att hålla bränsleförbrukningen oförändrad. Tidshorisont: Kontinuerligt under
nuvararande bilparks livslängd.

Altgmativa bränslen

- Etanol kan troligen blandas med bensin i halter upp till 5 % ialla personbilar, och
i moderna personbilar med 3-vägskatalysator är troligen en inblandning på upp till
20 % möjlig vilket skulle ge en COg-reduktion på ca 15 %. Enligt den föreslagna
miljöklassningen av bensin kan låginblandningsandelen av etanol inte Överstiga ca
5 % p g a att syrehalten i bensin har maximerats till 2 mass%. Anledningen till
detta är farhågor att NOK-emissionema eventuth skulle kunna bli för höga.
Tidshorisont: Tekniskt sett nu, men ekonomiskt krävs tillräcklig produktions- och
distributionskapacitet samt en beskattning som ger ett konsumentpris som inte
överstiger prisetför motsvarande bensinförbrukning.

- Biogasanvändning (och naturgas) kan användas i ottomotorer efter konvertering,
men mycket utrymme förloras i bagageutrymmet för gastanken. Motoreffekten
minskar ca 10 % och emissionskontrollen fungerar inte lika bra som med bensin,
men COz-utsläppen reduceras givetvis. Tidshorisont: Som för etanol ovan.

- Bränsleflexibla fordon kan troligen använda bränsle med etanOlhalter upp till
80 %. Med högre halter försämras kallstartegenskapema vintertid alltför mycket i
Sverige. Tidshorisont: Som för etanol ovan.

8.2 Minskning av energianvändning: Medellång sikt, fram till år 2020

Allmänt gäller här att med lång sikt avses ett tillstånd där alla förändringar som

görs i dag avseende tekniska lösningar (och kostnader för dessa), lagstiftning,

infrastruktur, samhällsekonorni, privatekonomiska förutsättningar m m har nått en

generell spridning i samhället. Här gäller t ex att det för en ny fordonsteknik, t ex

katalytisk avgasrening för bensindrivna personbilar, tar i storleksordningen 15 år

innan den har fått en genomgående spridning i samhället (vad som avses med

genomgående skulle t ex kunna definieras som att en viss andel av fordonsparken,

t ex 75 %, är utrustad med den nya tekniken). Anledningen är givetvis att det tar ca

15 år innan dagens fordonspark har skrotats ut.
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Fordonsmassan

- Fordonsmassan bör kunna reduceras till ca 1000 kg genom andra konstruktioner
och materialval för "normalstora" bilar. Redan i dag finns mindre bilar med denna
massa tillgängliga på marknaden. Användning av en mindre och lättare motor
möjliggör en viktminskning, inte bara av motorn och bränslemängden, utan också
p g a en lättare motorupphängning och fjädring. Tidshorisont: 10-20 år.

Alternativa motorer

- Ottomotoms effektivitet kan höjas med fler variabla motorparametrar och
användning av överladdning, så att acceptabel komfort och prestanda kan erhål- _
las. Tidshorisont: 10-20 år.

- Stirlingmotorn har en hög verkningsgrad även för små motorer men en relativt
stor massa i förhållande till avgiven effekt så att bränsleförbrukningen kan bli
större än för en effektiv ottomotor. Tidshorisont: 15-30 år om den när lönsam-
het.

- Gasturbinrnotom hävdar sig bra i högpresterande bilar men mindre bra för små,
lätta bilar. Tidshorisont: 15-30 år. Kan eventuellt nå genomslag i hybridfordon
med en konstant arbetsbelastning, jämför exempelvis med EEC-bilen från Volvo.

- Beräknade egenskaper för ett ångdrivsystem bör vara mycket intressant p g a
kombinationen låg energianvändning, låga emissioner och flerbränsleanvändning.
Tidshorisont: 20-40 år.

- Dieselmotom erbjuder i dag en mycket effektiv energianvändning och om proble-
met med avgasemissionema kan lösas m h a en förbättrad förbränning, bränslen
och/eller avgasrening kan dieselmotoms användning komma att öka. Tidshori-
sant: 10-20 år.

- Beräkningarna visar att elfordon och hybridfordon ger stora miljövinster i tätorter
men det är mycket tveksamt om den totala energiförbrukningen minskar. Huru-
vida detta lyckas beror på verkningsgradema i de elektriska energitransmissio-
nema samt på hur stor batterimassan blir. Tidshorisont: 15-30 år. Beror mycket
på utvecklingen i USA.

Alternativa bränslen

- Användbara biobränslen kan troligen utökas med metanol och energibäraren väte
under förutsättning att framställningen kan ske med begränsade koldioxidutsläpp.
Metanol är dock ett "svårare" bränsle att hantera än etanol beroende på kallstart-
svårigheter, korrosion och emission av fonnaldehyd, men dessa svårigheter kan
troligen bemästras. Tidshorisont: 15-30 år. 7

- Vid metanolanvändning i dieselmotorer består utvecklingsbehovet i framtagning
av metoder för tändassistans (om det inte räcker med tillsats av tändmedel). Detta
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krav gäller framförallt högpresterande dieselmotorer som arbetar under hög
belastning. Tidshorisont: 15-30 är.

8.3 Utvecklingsmöjligheter

Några möjliga utvecklingsmöjligheter som vi utgår ifrån är:

U1 Fort att utve klin som 1 7 -1 1

Bilarna begränsas av dagens fordonsstorlek (tjänstevikt) och dagens

effekt/massatal. Utan mer betydande relativa prisförändringar och/eller starka krav

på bränsleförbrukningen kan man förvänta sig att den tekniska utvecklingen i

kombination med ökade komfortkrav, säkerhetskrav rn m, gör att bränsleförbruk-

ningen troligen kommer att minska som den gjort under de senaste 14 åren, d v s

med knappt 1 % per år.

U2, Utveckling mot en större andel mycket bränsleeffektiva, små bilar_

Bilarnas tjänstevikt och effekt/massatal reduceras jämfört med dagens nivå. Detta

kan göras genom introduktion av regler eller överenskommelser motsvarande de

amerikanska CAFE-reglema och/eller genom ändrade priser/Skatteregler som kraf-

tigare stimulerar introduktionen av bränslesnålare bilar. Möjligheterna ñnns genom

de på marknaden existerande småbilarna (ca 1000 kg) med en specifik förbrukning

på ca 0,5 liter/10 km. Transmissionen kan ytterligare förbättras med känd teknik

genom användning av växellådor med en överväer eller "optimala" växellådor.

Under antagande att vi kan nå halvvägs från ca 0,84 liter/10 km i dag ner till 0,50

liter/ 10 km så hamnar vi på 0,67 liter/10 km.

U3. Utveckling med storskalig introduktion av etanol eller metanol som biobrgl"512

För att ytterligare minska COz-emissionerna jämfört med U1- och U2-fallen kan

utvecklingen av alternativa biobränslen stimuleras genom skattelindring vid

användning av biobränslen. En lösning som relativt enkelt skulle kunna införas

både på kort (beroende på produktions- och distributionskapacitet) och medellång

sikt är etanolinblandning på upp till 20 % i bensin för katalytiskt avgasrenade bilar.

Även om bränsleåtgången ökar något p g a ett lägre energinnehåll per liter etanol,

så kommer biomasseproducerad etanol att reducera COg-utsläppen med ca 15 % i
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de fordon som körs med 20 % etanolinblandning. Även biomassebaserad metanol

kan användas.

Detta motsvarar alltså en ekvivalent bensinförbrukning med avseende på C02-

emissioner på 85 % av den som annars uppnåtts (25 % av etanolens energiinnehåll

kommer från fossila bränslen). Från energiåtgångssynpunkt innebär det dock en

Ökning med 20 % därför att det totala energibehovet i hela kedjan från råvara till

bränsle för en ekvivalent mängd etanol i stort sett är dubbelt så stor som för bensin.

Energibehovet tillgodoses alltså här med en fördelning på 0,85 energienheter fossil

energi och 0,35 energienheter icke-fossil energi (eller 71 % respektive 29 %) för

1,00 energienhet bränsle.

8.4 Olika teknikscenarier

För att studera effekterna på samtliga bilars bränsleförbrukning under några olika

antaganden har vi genererat fem olika scenarier (ett referensscenario, två stycken

Ul-altemativ och två U2-altemativ) med olika förutsättningar om nya bilars

bränsleförbrukning fr 0 m år 1993 enligt:

Scenario nr FÖrutsättning

 

1 Dagens bensinförbrukning under åren 1992-2005
2 Reducerad bränsleförbrukning med 0,9 % per år (= utveckling

1978-1990)
3 Förbrukningsreduktion med 1,7 % per år (överensstämmer med den

tekniska potentialen enligt vår analys)
4 Nuvarande förbrukning för varannan bil, 0,5 liter/mil för Övriga bilar

fr 0 m 1994. En tekniskt och ekonomiskt möjlig lösning i dag därför
att bilar med dessa prestanda finns nu.

5 Reducerad bränsleförbrukning med 3,1 % per år för bensindrivna
personbilar för att nå riksdagens COz-mål för år 2000 (COz-emis-
sionema år 2000 skall ej överskrida 1990 års nivå) i ett fall med hög
tillväxt (och då även i de andra tillväxtscenariema).

Utöver dessa scenarier har vi lagt på U3-möjligheten med en etanolinblandning i

bensinen för alla bilar fr 0 rn 1995 års modell som ett altemativscenario för vart

och ett av de fem ovan. Här har vi utgått ifrån ett fossilbränsleinnehåll på 25 % av

energiinnehållet i slutanvändningen. Som ett ytterligare alternativ för år 2005 redo-

visas ett scenario med både etanolinblandning i bensinen och introduktion av el-
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bilar/hybridbilar på marknaden. Elbilama antas öka i en takt av 1 procentenhet av

antalet nya bilar per är upp till 10 % år 2005 i analogi med "Kalifoniien-modellen".

8.5 Dataunderlag och prognoser avseende bilförsäljning, körsträckor

och utskrotning

I tabell 15 nedan redovisas underlagsdata för beräkningar av bensinförbrukningen i

dag och iframtidsscenan'ema. Antalet registrerade fordon den 1 januari olika år är

tagna ur Bilismen i Sverige 1971-1992. Baserat på dessa värden beräknas ande-

lama kvarvarande personbilar av olika årsmodeller. I alla kommande beräkningar

av antal kvarvarande bilar av olika årsmodeller används dessa andelar utan juste-

ring med hänsyn till olika tekniska och ekonomiska faktorer som i praktiken påver-

kar takten i utskrotningen av gamla bilar (med utskrotning avses här minskning i

antalet registrerade bilar, vissa av dessa är sannolikt ej skrotade utan kan sättas i

trafik igen). Anledningen är att vi saknar ingående kunskap om hur utskrotnings-

processen påverkas av olika omgivningsfaktorer.

Studium av rapporter och arbetsunderlag (Möller, 1989, Thulin", 1992 och

Henriksson, 1993) rörande genomsnittligt antal körda mil per år gav de årliga kör-

sträckoma nedan. Dessa tabeller innehåller också personbilar med diesehnotorer,

men p g a den kraftigt minskade försäljningen av dessa till följd av högre inköps-

pris, aktuell beskattning och svårigheter att klara miljökraven utgör de en liten del

(som minskar från år till år) av det totala personbilsbeståndet. Vi har därför valt att

inkludera dessa bland bensinbilarna i stället för att särbehandla dem.
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Tabell 15 Antal registrerade personbilar t o m år 1990 och årliga genomsnittliga
körsträckor. Summerat antal personbilar är 3,64 miljoner.

Årsmodell Antal nyregistre- Andel kvarvar- Antal kvarvarande Årlig körsträcka

 

rade personbilar ande personbilar personbilar av olika [mil]
[%] årsmodell

1990 248376 100,0 248376 2150
1989 211696 100,0 211696 2150
1988 439227 99,8 438349 1700
1987 291636 99,7 290820 1500
1986 233226 99,6 232293 1500
1985 248521 98,1 243923 1500
1984 221654 97,7 216538 1400
1983 210055 96,8 203245 1300
1982 194576 93,6 182042 1300
1981 161990 92,6 149972 1300
1980 194985 88,5 172505 1300
1979 203603 80,9 164695 1300
1978 156332 72,5 113312 1200
1977 291730 61,6 179697 1200
1976 224781 48,0 107949 1200
1975 351115 40,1 140942 1200
1974 236874 31,8 75383 1200
1973 235196 25,0 58826 1100
1972 210707 20,8 43742 1000
1971 184710 17,2 31826 900

1970 209696 14,3 29989 800
1969 222894 11,9 26458 700
1968 181217 9,9 17854 600
1967 159430 8,2 13037 500
1966 206882 6,8 14041 400
1965 242646 5,6 13669 400
1964 184537 4,7 8628 400
1963 69789 3,9 2708 400
1962 140483 3,2 4525 400
1961 74107 2,7 1981 400
1960 67073 2,2 1488 400
1959 17952 1,8 331 400
1958 22314 1,5 341 400

1957 11868 1,3 151 400
1956 19474 1,1 205 400
1955 10000 0,9 87 400

I figur 4 nedan visas utvecklingen avseende antalet sålda nya bilar under åren 1965-

1992 (den oregelbundna kurvan). Den horisontella linjen i figuren anger medel-

värdet av antalet sålda bilar per år under perioden 1965-1990 vilket uppgår till

230 000 bilar per år. För att avspegla trenden i bilförsäljningsvolymema har en

regressionslinje (den raka lutande linjen) för samma period skattats vilken startar

med 197 000 bilar är 1965 och sedan Ökar med knappt 2600 bilar per år. Fortsätt-

ningen på kurvan som beskriver antalet sålda nya bilar från och med 1993 avspeg-

lar tre möjliga ekonomiska utvecklingssc'enarier avseende nybilsforsäljning och

trafikarbete (för det tredje scenariet har en ökning av årlig körsträcka på 5 % jäm-
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fört med de två första antagits for beräkningen av trafikarbetet med personbilar)

enligt tabell 16.

Tabell 16 Olika ekonomiska utvecklingsscenarier avseende nybilsförsäljningen.

  

Fall, Antal sålda bilar Antal sålda Årlig Ökning Förhållande Förhållande trafik-
tillväxt- per årsmodell, bilar av års- av antal antal bilar arbete m personbil
nivå medelvärde modell: sålda bilar år 2005/1990 år 2005/1990

1993 1994 från 1995

Låg 238000 180000 235700 1300 1,00 0,98
Mellan 268300 180000 261400 2600 1,10 1,10

Hög 296000 180000 291400 2600 1,20 1,26
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Fig_u_r 4 Illustration av nybilsförsäljningens utveckling under perioden 1965-1992
och tre olika framtidsscenarier: Låg, Mellan respektive Hög tillväxt. De
heldragna linjerna redovisar den genomsnittliga nybilsförsäljningen
respektive trenden i densamma under perioden 1965-1992. Det höga
värdet för årsmodell 1988 beror på att årsmodell 1989 imånga fall sål-
des som årsmodell 1988b beroende på avgasbestämmelsema.

Dessa scenarier är grundade på antaganden om en positiv ekonomisk tillväxt under

slutet av 1990-talet efter den nuvarande lågkonjunkturen enligt revisionen av VTIs

prognos, VTI [l992a,b], vilken i sin tur är baserad på den reviderade långtids-
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utredningen, LU 92 (närmare bestämt stagnationsaltemativet med reducerad BNP-

tillväxt). I denna prognos är det totala persontransportarbetet år 2005 enligt

lågtillväxtscenariot lika stor som den var är 1990, och enligt det andra

extremvärdet (högtillväxtscenariot) erhålls en ökning med 28 % jämfört med år

1990. Eftersom antalet personer per fordonskilometer (=lastfaktom) genomgående

har minskat de senaste decennierna innebär detta att den relativa förändringen i

antalet fordonskilometer (=traf1karbete med personbilar) i praktiken blir densam-

ma, om inte ännu lite högre. De två scenariema avseende låg respektive hög till-

växt anses därför representera motsvarande extremvärden i VTIs prognos för år

2005 (med samma benämningar).

Prognoserna för bilinnehavet är gjorda med den modell som framtagits av Jansson

m fl [1986], vilken beskriver in- och utträdet bland bilägarna som en diffusionspro-

cess med olika inträdesbenägenheter (uttryckt som differens mellan in- och utträde)

för män och kvinnor. De förklarande variablema är:

- mättnadsnivån som funktion av ålder

- medelinkomsten

- bensinprisindex

- tiden.

Denna modell beskriver hur den totala fordonsparken mycket väl kan fortsätta att

växa under tider med vikande ekonomiska konjunkturer. VTIs huvudprognosal-

temativ anger att bilparken kommer att växa ca 14 % till år 2005 (vilket överens-

stämmer bäst med alternativet mellan-tillväxt i föreliggande studie).

I Johansson [1992] konstateras ett mycket starkt beroende mellan nationalinkoms-

tens och bilstockens utveckling, i princip är det totala bilinnehavet i landet direkt

proportionellt mot nationalinkomstens storlek. Modellen förklarar 98,5 % av

variationen i bilstockens storlek, men då måste det beaktas att den är baserad på de

stabila ekonomiska förhållanden som rådde under perioden 1970-1990 med en ök-

ning av nationalinkomsten på över 50 % och jämförelsevis goda tillväxtmöjligheter

för bilismen. Jansson m fl [1986] visar på ett antal allvarliga brister med en sådan

enkel modell som bl a ger en alltför hög inkomstelasticitet avseende bilinnehavet,

och på problemet att särskilja inkomst- och tidseffekter från varandra som

förklarande variabler till bilparkens storlek p g a den stora samvariationen mellan

dessa under bilismens genombrottsår.
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Andelama "Överlevande" fordon antages följa samma Överlevandeprofil som i tabell

15 (i kolumnen "Andel kvarvarande personbilar [%]"), och detta antas också gälla

för de årliga körsträckorna. Invändningar kan givetvis riktas mot dessa antaganden

som t CX:

- utskrotningstaktens samvariation med nybilsförsäljningen är mycket komplicerad
vilket gör att bilparkens storlek inte varierar på ett enkelt sätt med nybilsförsälj-
ningen (jämför med diskussionen ovan rörande prognosmodellen från Jansson
m fl [1986])

- antalet körda mil per år ändras förmodligen något till följd av nya ekonomiska
förutsättningar (exempelvis ger lägre bränsleförbrukning, allt annat lika, att kost-
naderna för bilanvändningen minskar vilket leder till ett Ökat trafikarbete).

Analyser av hur faktorerna bränslepris och inkomst (reala värden) påverkar den

totala bränsleförbrukningen har gjorts av bl a Sterner [1991] och Sterner m fl

[1992]. Slutsatsema är att den kortsiktiga inverkan av bränsleprisförändringar är

marginell, för att bli mycket påtaglig på lång sikt. Priselasticiteten för bensin är ca

-0,8 i OECD vilket anger att effekterna av ändrade priser är påtaglig på några års

sikt (högre pris minskar förbrukningen genom ändrat körsätt, ger kortare årliga

körsträckor, och ger nya bilar med lägre förbrukning per mil). Inkomstelasticiteten

för bensin är däremot ca 1,2 i OECD-ländema, vilket betyder att bensinförbruk-

ningen ökar med 1,2 % om den disponibla inkomsten ökar 1 %. Sammanfattnings-

vis betyder detta att en minskning av bensinförbrukningen, allt annat lika, kräver att

bensinpriset ökar fortare än inkomstema. Exempelvis, om bensinpris och inkomst

båda ökar med 1 % i reala termer och allt annat är lika anger pris- och inkomst-

elasticitetema ovan att den nya efterfrågan på bensin blir

(1-0,8*l/100)*(1+1,2*1/100)=1,0039 av den gamla, (1 v 3 en Ökning med 0,39 %.

För en oförändrad efterfrågan på bensin givet dessa förutsättningar krävs en höj-

ning av bensinpriset med 1,5 % som ger den nya efterfrågan relativt den gamla som

(1-0,8*1,5/100)*(1+1,2*1/100)=l,000.

Vi vill här betona att en mängd faktorer som teknisk och ekonomisk utveckling,

relativpriser på bilar och bensin rn m, sannolikt gör att nybilsförsäljningen kommer

att få en oregelbunden utveckling som snarast liknar den historiska utvecklingen

med toppar och dalar och inte den jämna utvecklingen som i våra scenarier. För

vårt syfte, att beräkna konsekvenserna för den totala bränsleförbrukningen för per-

sonbilama fram till år 2005, duger den ändå bra, därför att smärre förskjutningar i

tiden av försäljningen inverkar marginth på den totala förbrukningen. Det vikti-

gaste härvidlag är att den totala nivån stämmer ganska bra. Avsikten med de två

VTI RAPPORT 386



51

scenariema låg- och mellantillväxt är att försöka "gaffla" in rätt totalnivå, som i

nuläget bedöms vara den mer pessimistiska av VTIs prognoser, där personbilsanta-

let är 2005 bedöms överensstämma med antalet år 1990 för vårt mellantillväxtal-

temativ, och trafikarbetet är 2005 överensstämmer med vårt lågtillväxtaltemativ. I

annat fall hamnar vi närmare högtillväxt-scenariot.

Tabell 17 Antaget antal registrerade personbilar år 2005 enligt alternativet låg till-
växt och årliga genomsnittliga körsträckor. Summerat antal personbilar
år 2005 beräknas till 3,64 miljoner (+0 % jämfört med 1990).

Årsmodell Antal nyregistre- Andel kvarvar- Antal kvarvarande Årlig körsträcka

 

rade personbilar ande personbilar personbilar av olika [mil]

[%] årsmodell

2005 250000 100,0 250000 2150

2004 248700 100,0 248700 2150

2003 247400 99,8 246905 1700

2002 246100 99,7 245411 1500

2001 244800 99,6 243821 1500

2000 243500 98,1 238995 1500

1999 242200 97,7 236610 1400

1998 240900 96,8 233090 1300

1997 239600 93,6 224166 1300

1996 238300 92,6 220620 1300

1995 237000 88,5 209676 1300

1994 235700 80,9 190658 1300

1993 180000 72,5 130467 1200

1992 155000 61,6 95476 1200

1991 149000 48,0 71556 1200

1990 248376 40,1 99701 1200

1989 211696 31,8 67370 1200
1988 439227 25,0 109858 1100

1987 291636 20,8 60543 1000

1986 233226 17,2 40186 900

1985 248521 14,3 35542 800

1984 221654 11,9 26311 700

1983 210055 9,9 20695 600

1982 194576 8,2 15911 500

1981 161990 6,8 10995 400

1980 194985 5,6 10984 400

1979 203603 4,7 95 20 400

1978 156332 3,9 6067 400

1977 291730 3,2 9397 400

1976 224781 2,7 6010 400

1975 351115 2,2 7791 400

1974 236874 1,8 4363 400

1973 235196 1,5 3595 400

1972 210707 1,3 2673 400

1971 184710 1,1 1945 400

1970 209696 0,9 1833 400
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De antagna antalen nyregistrerade personbilar utvecklas enligt tabell 17 fram till år

2005 enligt lågtillväxt-alternativet. Motsvarande antal for mellantillväxt- respektive

högtillv'axt-altemativen redovisas i tabellerna 18-19.

Tabell 18 Antaget antal registrerade personbilar år 2005 enligt alternativet mellan-
tillväxt och årliga genomsnittliga körsträckor. Summerat antal per-
sonbilar år 2005 beräknas till 4,02 miljoner (+10 % jämfört med 1990).

Årsmodell Antal nyregistre- Andel kvarvar- Antal kvarvarande Årlig körsträcka

 

rade personbilar ande personbilar personbilar av olika [mil]
[%] årsmodell

2005 290000 100,0 290000 2150
2004 287400 100,0 287400 2150

2003 284800 99,8 284230 1700

2002 282200 99,7 281410 1500

2001 279600 99,6 278482 1500

2000 277000 98,1 271875 1500

1999 274400 97,7 268067 1400

1998 271800 96,8 262988 1300
1997 269200 93,6 251859 1300

1996 266600 92,6 246820 1300

1995 264000 88,5 233563 1300

1994 261400 80,9 211447 1300

1993 180000 72,5 130467 1200

1992 155000 61,6 95476 1200

1991 149000 48,0 71556 1200

1990 248376 40,1 99701 1200

1989 211696 31,8 67370 1200
1988 439227 25,0 109858 1100

1987 291636 20,8 60543 1000

1986 233226 17,2 40186 900

1985 248521 14,3 35542 800

1984 221654 11,9 26311 700

1983 210055 9,9 20695 600

1982 194576 8,2 15911 500

1981 161990 6,8 10995 400

1980 194985 5,6 10984 400

1979 203603 4,7 95 20 400

1978 156332 3,9 6067 400

1977 291730 3,2 9397 400

1976 224781 2,7 6010 400

1975 351115 2,2 7791 400
1974 236874 1,8 4363 400

1973 235196 1,5 3595 400

1972 210707 1,3 2673 400

1971 184710 1,1 1945 400
1970 209696 0,9 1833 400
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Tabell 12 Antaget antal registrerade personbilar år 2005 enligt alternativet hög till-
växt och årliga genomsnittliga körsträckor (+5 % jämfört med de andra
tillväxtaltemativen). Summerat antal personbilar år 2005 beräknas till
4,37 miljoner (+20 % jämfört med 1990).

Årsmodell Antal nyregistre- Andel kvarvar- Antal kvarvarande Årlig körsträcka

 

rade personbilar ande personbilar personbilar av olika [mil]

[%] årsmodell

2005 320000 100,0 320000 2258
2004 317400 100,0 317400 2258
2003 314800 99,8 314170 1785
2002 312200 99,7 311326 1575
2001 309600 99,6 308362 1575
2000 307000 98,1 301320 1575
1999 304400 97,7 297374 1470
1998 301800 96,8 292016 1365
1997 299200 93,6 279927 1365
1996 296600 92,6 274595 1365
1995 294000 88,5 260104 1365
1994 291400 80,9 235714 1365
1993 180000 72,5 130467 1260
1992 155000 61,6 95476 1260
1991 149000 48,0 71556 1260
1990 248376 40,1 99701 1260
1989 211696 31,8 67370 1260
1988 439227 25,0 109858 1155
1987 291636 20,8 60543 1050
1986 233226 17,2 40186 945
1985 248521 14,3 35542 840
1984 221654 11,9 26311 735
1983 210055 9,9 20695 630
1982 194576 8,2 15911 525
1981 161990 6,8 10995 420
1980 194985 5,6 10984 420
1979 203603 4,7 9520 420
1978 156332 3,9 6067 420
1977 291730 3,2 9397 420
1976 224781 2,7 6010 420
1975 351115 2,2 7791 420
1974 236874 1,8 4363 420
1973 235196 1,5 3595 420
1972 210707 1,3 2673 420
1971 184710 1,1 1945 420
1970 209696 0,9 1833 420

Resultatet avseende den framtida bränsleförbrulmingen givet de fem redovisade

scenariema ovan presenteras i tabell 20 respektive figur 5.
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Tabell 20 Genomsnittlig årlig bränsleförbrukning för nya och äldre personbilar
enligt de olika scenariema. Historiska värden fr 0 m år 1991 och bakåt
har undertryckts for scenariema 2-5.

Geonomsnittlig bränsleförbrukning för nya bilar [liter/mil]

 

Ar Scenario l Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

2005 0,82 0,73 0,66 0,66 0,54

2004 0,82 0,74 0,67 0,66 0,56

2003 0,82 0,74 0,68 0,66 0,58

2002 0,82 0,75 0,69 0,66 0,60

2001 0,82 0,76 0,70 0,66 0,62

2000 0,82 0,76 0,71 0,66 0,64

1999 0,82 0,77 0,73 0,66 0,66

1998 0,82 0,78 0,74 0,66 0,68

1997 0,82 0,78 0,75 0,66 0,70

1996 0,82 0,79 0,77 0,66 0,72

1995 0,82 0,80 0,78 0,66 0,75

1994 0,82 0,81 0,79 0,66 0,77

1993 0,82 0,81 0,81 0,82 0,79

1992 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

1991 0,83

1990 0,83

1989 0,82

1988 0,82

1987 0,82

1986 0,84

1985 0,85

1984 0,85

1983 0,86

1982 0,86

1981 0,87

1980 0,90
1979 0,92

1978 0,93

1977 0,93
1976 0,94

1975 0,95

1974 0,96

1973 0,96

1972 0,97

1971 0,98

1970 0,99
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Fi ur Illustration av den specifika bränsleförbrukningens utveckling Över tiden
för nya bilar (årsmodell för årsmodell), historiskt och enligt de fem tek-
nikscenariema.

8.6 Resultat för år 2000 respektive år 2005

Energiåtgång och genomsnittlig energiförbrukning för hela bilbestândet beräknas

givet årliga körsträckor, försäljning av nya bilar enligt tre tillväxtaltemativ och ut-

skrotningstakt för äldre bilar (enligt tabellerna 15, 17, 18 respektive 19). För varje

tillväxtalternativ görs beräkningarna för de fem olika teknikscenariema. Beräkning-

arna görs dels för år 2000 för att möjliggöra jämförelser med COZ-mål (högst lika

med 1990 års utsläppsnivå), dels för år 2005 för att jämföra med Naturvårdsver-

kets mål avseende OCZ-emissioner (-20 % jämfört med 1990 års nivå). Vid beräk-

ningarna avseende år 2000 paralleIlförflyttas andelama kvarvarande fordon och

ärliga körsträckor så att serierna som nu startar år 2005 i stället startar år 2000 i

tabellerna 17-19. Beräkningama görs dels med bensin som bränsle, dels med 20 %

etanolinblandning i bensinen (biomassabaserad etanol med ett fossilbränsleinnehåll

på 25 %). Vidare bestäms nettotillskottet till atmosfären av fossilbaserad C02 för

de olika alternativen.

Resultaten för de tre tillväxtaltemativen avseende år 2000 redovisas i tabellerna 21-

24, och avseende år 2005 itabellema 25-28. En sammanfattning av de relativa för-
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ändringarna i C02-emissionema jämfört med 1990 redovisas i figurema 6-8. De

relativa förändringarna i bensinförbrukningsnivåema är lika stora som för COz-ut-

släppen p g a den proportionalitet som råder mellan dessa (varje liter bensin ger

2,36 kg C02).

De beräknade COZ-emissionema är 2000 uppfyller riksdagens mål att inte över-

stiga 1990 års utsläppsnivåer enligt tabell 21 (förändringen jämfört med 1990 anges

i %, positiva värden anger att målet ej klaras).

Tabell 21 Sammanfattning av förekommande procentuella förändringar i C02-
emissionema från 1990 till 2000.

 

Teknikscenarier: Bensin Etanolinblandning 20 % i bensin

År 2000 Scen 1 Scen2 Scen3 Scen4 Scen S Scen 1 Scen2 Scen3 Scen4 Scen 5

Tillväxtscenario
Låg -7,6 -10,0 -12,1 -17,6 -15,6 -14,5 -16,6 -18,4 -23,2 -21,4

Mellan -1,2 -4,0 -6,3 -12,4 -10,2 -9,0 -11,3 -13,4 -18,7 -16,7

Hög 10,4 7,2 4,5 -2,6 0,0 1,4 -1,4 -3,7 -10,0 -7,6

Storleken på COz-förändringarna mellan år 1990 och är 2000 framgår av

tabellerna 22-24, liksom trafikarbetet och den genomsnittliga bensinförbrukningen

för hela bilparken. I de två lägre tillväxtaltemativen uppfylls COZ-mâlet i samtliga

fall. I högtillväxtalternativet är det däremot endast scenariema 4 och 5 för

bensindrivna bilar som uppfyller COz-målet, förutom fyra av scenariema med

etanolinblandning. Observera att den totala enerngörbrukningen för bilresor, i

TWh, Ökar vid etanolinblandning p g a det större energibehovet för etanolfram-

ställningen.
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Tabell 22 Sammanställning av bränsleförbrukning m m för personbilar enligt de
olika scenariema ovan för lågtillväxt-altemativet för år 2000.

2000 Total bensin- C02- COz-ändring Energiförbruk Total årlig Genomsnittlig

LAG förbrukning mängd 1990-2000 totalt för bilresor körsträcka bensinförbruk

  

[milj liter] [Mton] [%] [TWh] [milj mil] [liter/mil]

Nuläge 4554 10,7 r 40,2 5279 0,863
Scen 1 4208 9,9 -7,6 37,2 5096 0,826

Scen 2 4097 9,7 -10,0 36,2 5096 0,804

Scen 3 4002 9,4 -12,1 35,4 5096 0,785

Scen 4 3754 8,9 -17,6 33,2 5096 0,737

Scen 5 3845 9,1 -15,6 34,0 5096 0,755

------------- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinfö'rbrukning vid 20 % etanolinblandning

Scen 1 3893 9,2 -14,5 40,8 5096 0,764

Scen 2 3798 9,0 -16,6 39,6 5096 0,745

Scen 3 3716 8,8 -18,4 38,7 5096 0,729

Scen 4 3499 8,3 -23,2 36,1 5096 0,687

Scen 5 3581 8,5 -21,4 37,0 5096 0,703

Tabell 23 Sammanställning av bränsleförbrukning m m för personbilar enligt de
olika scenariema ovan för mellantillväxt-altemativet för år 2000.

2000 Total bensin- C02- COz-ändring Energiförka Total årlig Genomsnittlig
MELLANförbrukning mängd 1990-2000 totalt för bilresor körsträcka bensinförbruk

 

[milj liter] [Mton] [%] [TWh] mil] [liter/mil]

Nuläge 4554 10,7 40,2 5279 0,863

Scen 1 4499 10,6 -1,2 39,7 5451 0,825

Scen 2 4374 10,3 -4,0 38,6 5451 0,802

Scen 3 4267 10,1 -6,3 37,7 5451 0,783

Scen 4 3988 9,4 -12,4 35,2 5451 0,732

Scen 5 4090 9,7 -10,2 36,1 5451 0,750

------------- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinförbrukning vid 20 % etanolinblandning

Scen 1 4145 9,8 -9,0 43 ,9 5451 0,760

Scen 2 4037 9,5 -11,3 42,5 5451 0,741

Scen 3 3946 9,3 -13 ,4 41,4 5451 0,724

Scen 4 3702 8,7 -18,7 38,5 5451 0,679

Scen 5 3794 9,0 -16,7 39,6 5451 0,696
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IM Sammanställning av bränsleförbrukning m m för personbilar enligt de
olika scenariema ovan för högtillväxt-altemativet för år 2000.

  

2000 Total bensin- C02- COz-ändring Energiförka Total årlig Genomsnittlig
HÖG förbrukning mängd 1990-2000 totalt för bilresor körsträcka bensinförbruk

[milj liter] [Mton] [%] [TWh] [milj mil] [liter/mil]

Nuläge 4554 10,7 40,2 5279 0,863
Scen 1 5030 11,9 10,4 44,4 6096 0,825
Scen 2 4884 11,5 7,2 43,1 6096 0,801
Scen 3 4759 11,2 4,5 42,0 6096 0,781
Scen 4 4433 10,5 -2,6 39,2 6096 0,727
Scen 5 4554 10,7 0,0 40,2 6096 0,747
------------- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinförbrukning vid 20 % etanolinblandning

Scen 1 4617 10,9 1,4 49,2 6096 0,757

Scen 2 4492 10,6 -1,4 47,7 6096 0,737
Scen 3 4385 10,3 -3,7 46,4 6096 0,719
Scen 4 4100 9,7 -10,0 43,0 6096 0,673
Scen 5 4209 9,9 -7,6 44,2 6096 0,690

De beräknade COg-emissionema år 2005 uppfyller Naturvårdsverkets

målsättning (från Naturvårdsverket [1992]) att reducera utsläppsnivåema med

20 % från 1990 års nivå enligt tabell 25 (förändringen jämfört med 1990 anges

i %, kursiverade värden anger att målet ej klaras).

För år 2005 redovisas även konsekvenserna av en elbilsintroduktion på marknaden

i kombination med etanolinblandning i bränslet. Elbilama antas motsvara l % av

hela nybilsförsäljningen 1996 för att sedan öka med 1 procentenhet per är upp till

10 % år 2005 enligt "Kalifornien-modell" (i Kalifornien är kravet i princip 2 %

fr 0 m 1998 vilket trappas upp till 10 % år 2003, Jansson [1993]). I stället för

elbilar skulle det kunna vara hybridbilar som huvudsakligen körs på eldrift (om en

stor andel av körningen görs med förbränningsmotom inkopplad måste

beräkningama nedan modifieras med hänsyn tagen till storleken på den andelen).

Jämförelsen baseras på antagandet att elbilama kan laddas under tider med låga

kraftuttag, huvudsakligen under natten, vilket i praktiken betyder att elproduktio-

nen kommer från vattenkraft eller kärnkraft. Detta innebär att COz-utsläppen i

princip blir lika med 0 för detta energibehov. De årliga körsträckoma och utskrot-

ningstakten förutsätts vara samma för elbilar som för andra bilar. Vidare antages

att energibehovet i genomsnitt blir 9 MJ/10 km (jämför tekniksteg 3 i avsnitt 5.4),

vilket motsvarar energiinnehållet i 0,28 liter bensin.
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Tabell 25 Sammanfattning av förekommande procentuella förändringar i C02-
emissionema från 1990 till 2005.

  

Teknikscenarier: Bensin Etanolinblandning 20 % i bensin

År 2005 Scen 1 Scen 2 Scen 3 Scen 4 Scen S Scen l Scen 2 Scen 3 Scen 4 Scen 5

Tillväxtscenario

Låg -6,4 -12,0 -16,6 -21,5 -24,0 -17,4 -22,2 -26,1 -30,4 -32,4

Mellan 4,4 -2,0 -7,3 -12,9 -15 ,8 -8,1 -13,6 -18,1 -22,9 -25,3
Hög 19,7 12,2 6,0 -0,4 -3,8 5,1 -1,3 -6,5 -12,1 -14,9

Etanolinblandning 20 % i bensin + Elbilsintroduktion

Låg -20,9 -25,4 -29,1 -33,2 -35,0

Mellan -12,2 -1 7,3 -21,5 -26,2 -28,3

Hög 0,4 -5,6 -1 0,5 -16,0 -18,3

Storleken på COz-reduktionerna mellan år 1990 och är 2005 framgår av tabellerna

26-28 på motsvarande sätt som för är 2000-fa11en. I de två lägre tillväxtaltemativen

är det endast scenariema 4 och 5 utan motoralkoholinblandning som klarar mäl-

sättningen, förutom vissa av scenariema med etanolinblandning. I högtillväxtalter-

nativet är det däremot inget scenario som klarar målsättningen. Observera även här

att den totala energiförbrukningen för bilresor, i TWh, ökar vid etanolinblandning

p g a det större energibehovet för etanolframställningen.

Tabell 26 Sammanställning av bränsleförbrukning m m för personbilar enligt de
olika scenariema ovan för lågtillväxt-altemativet för år 2005.

2095 Total bensin- C02- COz-ändring Energiförbruk Total årlig Genomsnittlig
LAG förbrukning mängd 1990-2000 totalt för bilresor körsträcka bensinförbruk

 

[milj liter] [Mton] [%] [TWh] [milj mil] [liter/mil]

Nuläge 4554 10,7 40,2 5279 0,863

Scen 1 4264 10,1 -6,4 37,7 5190 0,822

Scen 2 4008 9,5 -12,0 35,4 5190 0,772

Scen 3 3796 9,0 -16,6 33,5 5190 0,732

Scen 4 3573 8,4 -21,5 31,6 5190 0,688

Scen 5 3460 8,2 -24,0 30,6 5190 0,667

------------- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinförbrukning vid 20 % etanolinblandning

Scen 1 3763 8,9 -17,4 43,6 5190 0,725

Scen 2 3545 8,4 -22,2 40,9 5190 0,683

Scen 3 3365 7,9 -26,1 38,6 5190 0,648

Scen 4 3170 7,5 -30,4 36,3 5190 0,611

Scen 5 3078 7,3 -32,4 35,1 5190 0,593

----- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinförbrukning vid 20 % etanolinblandning och elbilsintrodukti'on ------

Scen 1 3602 8,5 -20,9 42,1 5190 0,694

Scen 2 3398 8,0 -25 ,4 39,6 5190 0,655

Scen 3 3229 7,6 -29,1 37,5 5190 0,622

Scen 4 3040 7,2 -33,2 35,3 5190 0,586

Scen 5 2961 7,0 -35,0 34,2 5190 0,571
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Tabell 27 Sammanställning av bränsleförbrukning m m för personbilar enligt de
olika scenariema ovan för mellantillväxt-altemativet för år 2005 .

2005 Total bensin- C02- COz-ändring Energiförbruk Total årlig Genomsnittlig
MELLANförbrukning mängd 1990-2000 totalt för bilresor körsträcka bensinförbruk

  

[milj liter] [Mton] [%] [TWh] [milj mil] [liter/mil]

Nuläge 4554 10,7 40,2 5279 0,863

Scen 1 4755 11,2 4,4 42,0 5789 0,821

Scen 2 4462 10,5 -2,0 39,4 5789 0,771

Scen 3 4220 10,0 -7,3 37,3 5789 0,729

Scen 4 3968 9,4 -12,9 35,1 5789 0,686

Scen 5 3836 9,1 -15,8 33,9 5789 0,663

------------- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinförbrukning vid 20 % etanolinblandning

Scen 1 4184 9,9 -8,1 48,7 5789 0,723

Scen 2 3934 9,3 -13,6 45,6 5789 0,680

Scen 3 3728 8,8 -18,1 43,1 5789 0,644

Scen 4 3509 8,3 -22,9 40,5 5789 0,606

Scen 5 3400 8,0 -25,3 39,0 5789 0,587

----- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinförbrukning vid 20 % etanolinblandning och elbilsintroduktion ------

Scen 1 3998 9,4 -12,2 47,1 5789 0,691

Scen 2 3765 8,9 -17,3 44,2 5789 0,650

Scen 3 3573 8,4 -21,5 41,8 5789 0,617

Scen 4 3359 7,9 -26,2 39,3 5789 0,580

Scen 5 3266 7,7 -28,3 38,0 5789 0,564

Tabell 28 Sammanställning av bränsleförbrukning m m för personbilar enligt de
olika scenariema ovan för högtillväxt-altemativet för år 2005.

2005 Total bensin- C02- COz-ändring Energiförbruk Total årlig Genomsnittlig
HOG förbrukning mängd 1990-2000 totalt för bilresor körsträcka bensinförbruk

 

[milj liter] [Mton] [%] [TWh] [milj mil] [liter/mil]

Nuläge 4554 10,7 0,0 40,2 5279 0,863

Scen 1 5450 12,9 19,7 48,1 6636 0,821

Scen 2 5110 12,1 12,2 45,1 6636 0,770
Scen 3 4829 11,4 6,0 42,7 6636 0,728

Scen 4 4535 10,7 -0,4 40,1 6636 0,683

Scen 5 4382 10,3 _ -3,8 38,7 6636 0,660

------------- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinförbrukning vid 20 % etanolinblandning

Scen 1 4786 11,3 5,1 56,0 6636 0,721

Scen 2 4496 10,6 -1,3 52,4 6636 0,678

Scen 3 4256 10,0 -6,5 49,4 6636 0,641

Scen 4 4001 9,4 -12,1 46,4 6636 0,603

Scen 5 3875 9,1 -14,9 44,7 6636 0,584

----- Resultat uttryckt i ekvivalent bensinförbrukning vid 20 % etanolinblandning och elbilsintroduktion ---- --

Scen 1 4570 10,8 0,4 54,0 6636 0,689

Scen 2 4300 10,1 -5,6 50,7 6636 0,648

Scen 3 4076 9,6 -10,5 47,9 6636 0,614

Scen 4 3827 9,0 -16,0 45,0 6636 0,577

Scen 5 3720 8,8 -18,3 43,5 6636 0,561
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9 SLUTSATSER

Baserat på litteraturgenomgång och analys av data som redovisats i de föregående

kapitlen kommer vi till slutsatsen att det finns tekniska, ekonomiska och miljömäs-

siga möjligheter att reducera den genomsnittliga bränsleförbrulmingen för nya per-

sonbilar avsevärt jämfört med nuläget. Teoretiska studier tyder på möjliga förbätt-

ringar av ottomotoms verkningsgrad på 10-15 %, förbättringar av transmissionen

kan ge ca 10 % och rull- och luftmotstånd kan minskas ytterligare med ett antal

procentenheter. Vidare kan andelen fordon i bilparken med lägre massa och lägre

specifik motoreffekt öka jämfört med i dag, dels genom ny teknologi och produk-

tionsinn'ktning, dels genom konsumenternas val, vilket skulle ge stora reduktioner i

den genomsnittliga bränsleförbrukningen.

Analyser av data i Konsumentverkets bränslefoldrar från perioden 1978-1992 visar

en potentiell bränsleförbrulmingsreduktion på ca 1,9 % per år (för en bil med viss

tjänstevikt, motorstyrka och transmission). Betraktas endast gruppen av de 10 mest

sålda bilmärken i Sverige inskränker sig reduktionen till ca 1,5 % per år. Vidare har

ett antal bilmärken utmärkt sig genom en "Överförbrukning" på 5-6 % jämfört med

medelbilen, medan andra uppvisar en "underförbrukning" på ca 5 %.

Den verkliga bränsleförbrukningen som bilägaren "drabbas av" påverkas i sin tur i

mycket hög grad av en mängd olika faktorer som han eller hon i stor utsträckning

själv kan påverka, se vidare i bilaga 2.

Teknikscenariema 1-5 från kapitel 8 avser (i tabell 29 redovisas den årliga utveck-

lingen av förbrukningsvärdena):
a. nuläget avseende bränsleförbrukningen (nr 1)

b. två teknikscenarier som baseras på en fortsättning av utvecklingstrenden från
åren 1978-1990 (nr 2-3)

0. två teknikscenarier som förutsätter en bättre utveckling än vad som hittills varit
fallet (nr 4-5)
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Tabell 29 Specika bensinförbrukning enligt de fem teknikscenariema. Omräkning
till alternativa bränslen kan göras avseende COz-emissioner eller energi-

 

förbrukning.

Genomsnittlig bensinförbrukning för nya bilar [liter/mil]
År Scenario l Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

2005 0,82 0,73 0,66 0,66 0,54

2004 0,82 0,74 0,67 , 0,66 0,56

2003 0,82 0,74 0,68 0,66 0,58

2002 0,82 0,75 0,69 0,66 0,60

2001 0,82 0,76 0,70 0,66 0,62

2000 0,82 0,76 0,71 0,66 0,64

1999 0,82 0,77 0,73 0,66 0,66

1998 0,82 0,78 0,74 0,66 0,68

1997 0,82 0,78 0,75 0,66 0,70

1996 0,82 0,79 0,77 0,66 0,72

1995 0,82 0,80 0,78 0,66 0,75

1994 0,82 0,81 0,79 0,66 0,77

1993 0,82 0,81 0,81 0,82 0,79

1992 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

De fem teknikscenariema kopplas till tre olika tillväxtscenarier (låg, mellan och

hög) med en Ökning av det totala bilinnehavet på 1, 12 respektive 22 %.

Högtillväxtscenariet innehåller också en Ökning på 5 % av den årliga körsträckan

jämfört med de övriga. Det första av tillväxtscenariema motsvarar VTIs prognos

för en låg tillväxt till år 2005 och det tredje motsvarar hög tillväxt till år 2005.

Mellanscenariet ligger ungefär mitt emellan de övriga två uttryckt i bilinnehav.

Reduktionen i COz-emissionema från år 1990 till år 2000 sammanfattas i tabell 21

och i figurema 6-8. I tillväxtaltemativen Låg och Mellan uppfylls riksdagens C02-

mâl (emissionsnivåerna år 2000 skall ej överstiga 1990 års nivåer) för för alla tek-

nikscenarier utom ett. Däremot är det endast två av teknikscenariema för bensin-

drivna personbilar (scenario 4 och 5) som uppfyller riksdagens mål för tillväxt-

alternativet Hög, och tre av scenariema med motoralkoholinblandning. Scenario 5

förutsätter en årlig reduktion av den genomsnittliga bränsleförbrukningen med hela

3,1 % vilket är väldigt mycket jämfört med utvecklingen 1978-1992 (då det var

0,9 %).

Reduktionen iCOz-emissionema från år 1990 till är 2005 sammanfattas itabell 25

och i figurerna 6-8. I tillväxtalternativen Låg och Mellan uppfylls Naturvårdsver-

kets målsättning att reducera 1990 års COz-emissioner med 20 % till är 2005

endast av scenariema 4 och 5 avseende bensindrivna bilar iLåg-altemativet och för

drygt hälften av scenariema med etanolinblandning. Kombinationen med både elbi-
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lar och etanolinblandning medför att 20 %-målet klaras i nästan alla fall. Inget av

scenariema uppfyller däremot målet i tillväxtaltemativet Hög.

En aspekt som inte beaktats i denna analys är att den minskade kostnad för per-

sonbilstransporter som blir följden av reducerade bränsleförbrukningsnivåer, allt

annat lika, kommer att leda till att trafrkarbetet med personbilar Ökar. Detta innebär

att kraven på bränsleförbrukningsreduktion bör ställas högre än vad som krävs för

att uppfylla målen. Alternativet är att med andra åtgärder tillse att trafikarbetet inte

Ökar, exempelvis via COz-avgifter för bränslet. Användning av ekonomiska styr-

medel av detta slag diskuteras i Hesselbom [1993]. I rapporten analyseras också de

amerikanska CAFE-reglema ur effektivitetssynpunkt. Författarens slutsats är att

det är oklart huruvida reglerna tillför något utöver vad som kan stimuleras fram via

adekvata drivmedelspriser. En fördel med regler är att de kan reducera negativa

effekter av vissa marknadsimperfektioner som t ex förekomsten av ett beskatt-

ningssystem som ger marginalkostnader lika med noll för tjänstebilsinnehavare.
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Figur Q Utveckling avCOz-emissionema för de fem teknikscenariema och de
två årtalen under lågtillväxt-altemativet. Värdena avser ett genomsnitt
över hela personbilsparken.
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två årtalen under högtillväxt-alternativet. Värdena avser ett genomsnitt
över hela personbilsparken.
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Niväema på COz-emissionema är direkt proportionella mot användningen av fos-

silt bränsle (i detta fall bensin och diesel). I scenariema med etanolinblandning er-

hålls lägre fossilbaserade COz-emissioner beroende på att etanolen är baserad på

biomassa, men det totala energibehovet för etanolproduktion och -distribution blir

drygt dubbelt så stor som för motsvarande energimängd i form av bensin

(merförbrukningen tillgodoses av förnyelsebar energi). Ett ökat energibehov upp-

står också vid användning av många andra bränslen framställda av biomassa (som

tex metanol och biogas). Anledningen till att COz-utsläppen minskar vid

biomassabaserat bränsle är ju att den C02 som avges vid förbränning till stor del

binds vid odling av ny biomassa i det kretslopp som skapas.

Av diskussionen ovan framgår det att kraven på reduktioner av energiförbrukning

och COZ-emissioner sammanfaller om energiförbrukningen avser mängden fossil-

baserad energi som används. Här avses inte mängden fossila bränslen som för-

bränns i motorn per körd mil, utan den totala mängden fossilbaserad energi som

använts i hela bränslekedjan (i odling, produktion och distribution) för att fram-

ställa den energimängd som behövs för att köra en mil. Helst skulle man därför

vilja utforma den specifika bränsleförbrukningen så att den uttrycks i den totala

mängden fossilbaserad energi (i hela bränslekedjan) per mil. Själva deklarationen

skulle kunna göras relativt begriplig genom att mängden uttrycks i det ekvivalenta

antalet liter/mil av bensin eller diesel.

Användning av altemativa bränslen, tex motoralkoholer och gas, leder till svårig-

heter att uttrycka den specifika bränsleförbrukningen på ett enhetligt sätt. Vi kan ju

inte uttrycka oss i liter per mil när det gäller gas, och för motoralkoholer gäller att

energiinnehållet per liter inte är samma som för bensin. Vidare är problemet beträf-

fande motoralkoholer, som metanol, att det dels kan framställas av biomassa med

en liten andel fossilbaserad energi, dels av naturgas med 100 % fossilbaserad

energi. Utvidgas denna diskussion till att även omfatta el till eventuella el- och

hybridbilar uppkommer problemet att för den elproduktion som krävs avgöra hur

stor andel den fossilbaserade energin utgör (0 % om vattenkraftproducerad el,

nära 0 % om kämkraftsel, ca 100 % om el från kolkondenskraftverk).

Vid användning av alternativa bränslen (eller el) är det nödvändigt, för att kunna

beräkna nettotillskottet av C02 till atmosfären, att definiera omräkningsfaktorer

för hur stor andel av energiförbrukningen per mil som är fossilbaserad. Sådana om-

räkningsfaktorer kan då t ex baseras på den genomsnittliga insatsen i landet av

fossilbaserad energi per producerad energimängd av det alternativa bränslet eller el.
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Av skäl som framgår ovan kan det bli mycket komplicerat att uttrycka energiför-

brukningen per mil i t ex antal kWh eller MJ fossilbaserad energi avseende hela

bränslekedjan. I stället kan det vara mer praktiskt att ange energibehovet per mil av

den förekommande energibäraren i det aktuella fordonet, t ex som antal kWh per

mil i form av biogas.

Analysen i kapitel 7 och 8 har till stor del baserats på förbrukningsdata från de

existerande provmetodema. I ett framtida utökat EG-samarbete blir det sannolikt

fråga om att gå Över till EGs provmetod som givetvis kommer att ge andra bräns-

leförbrukningsvärden (bortsett från att det av en slump kan finnas bilar som uppnår

exakt samma förbrukning enligt båda provmetodema). Initiala tester som genom-

förts av Svensk Bilprovning tyder på att bränsleförbrukningsvärdena kommer att

öka med EGs provmetod. Inom EG finns dock ännu inga beslut avseende direkti-

vens exakta innehåll och när de träder i kraft. Detta tyder på att eventuella över-

enskommelser mellan Konsumentverket och bilindustrin om framtida energiför-

brukning och COZ-utsläpp för personbilar bör baseras på relativa förbättringar

jämfört med nuläget.

Av betydande intresse är givetvis också kostnaderna för konsumenterna när

möjligheterna dels fmns att köpa en bil med energiförsörjning baserad på olika

bränslen (eventuellt olika bränslen i samma bil) eller el, dels finns vissa bränslen

med olika mycket totala, fossilbaserade COz-utsläpp beroende på råvara och pro-

duktionsmetod (gäller t ex motoralkoholer). Eventuellt måste bränsledeklarationen

för varje bil utformas som en tabell med specifik förbrukning för olika energialter-

nativ och därtill hörande kostnader per kWh.

En flerbränslebil kan exempelvis få en bränsledeklaration enligt tabell 30 med priser

(pl-pg), förbrukningsvärden och kostnader i stället för x-markeringama. En

hybridbil som går på el eller diesel får i motsvarande tabell värden i stället för y-

markeringarna. Görs en ytterligare uppdelning på hur bränslet framställs kan vissa

kolumner ytterligare ñnindelas för redovisning av de fossilbaserade COZ-utsläp-

pens storlek. Vidare kan fossilbaserade bränslen eventuth indelas i olika miljöklas-

ser (redan gjort för diesel och förslag finns från SNV för bensin).
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Tabell _30 En hypotetisk bränsledeklaration i en situation med alternativa bränslen
och bilar med bränslevalsmöjligheter.

 

Bränsle/El: Bensin Metanol Etanol Diesel Raps- El El Biogas
olja nattaxa dagtaxa

kr/kWh P1 132 p3 134 P5 pe p7 ps
kWh/mil x x x y y y
Kostnad körning
1500 mil/år [kr] X x x y y y

I tabellerna 31 och 32 redovisas hur bränsledeklarationen skulle kunna se ut med

ungefärliga priser för vissa bränslen per 1993-03-24 samt antagna priser för

motoralkoholer baserat på att de ska ge samma milkostnad som blyfn' 95-oktanig

bensin. Använda energiinnehåll i bränslena är 31,8 MJ/liter for bensin, 15,8

MJ/liter for metanol, 21,5 MJ/liter for etanol och 35,6 MJ/liter for diesel. Alla

priser är angivna inklusive skatt och moms. Tabell 31 avser en bensinbil med 20 %

etanolinblandnjng i bränslet. I tabell 32 redovisas energikostnadema för en

hybride som utnyttjar dieselbränsle till 40 % av den årliga körstäckan och "billig"

elkraft till batteriuppladdning för eldrift under 60 % av den årliga körsträckan.

flfabell 31 Hypotetisk bränsledeklaration för en vanlig personbil som körs med eta-

 

nolinblandning i bränslet.

Bränsle/El: Bensin Metanol Etanol Diesel Raps- El El Biogas

olja nattaxa dagtaxa

kr/liter 7,67 3,80 5,19 5,79

kWh/liter 8,83 4,38 5,98 9,89

kr/kWh 0,87 0,87 0,87 0,59 0,37 0,73

liter/mil 0,82 1,66 1,21
kWh/mil 7,24 7 ,24 7 ,24

kr/mil 6,29 6,29 6,29

roande] (%) 80 20
Arlig kostnad [kr] 7546 1887

 

Energikostnad för 1500 mil/år [kr]: 9433
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Tabell 32 Hypotetisk bränsledeklaration för en hybridbil.

  

Bränsle/El: Bensin Metanol Etanol Diesel Raps- El El Biogas

olja nattaxa dagtaxa

kr/liter 7,67 3,80 5,19 5,79

kWh/liter 8,83 4,38 5,98 9,89

kr/kWh 0,87 0,87 0,87 0,59 0,37 0,73

liter/mil 0,65
kWh/mil 6,43 2,50 2,50

kr/mil 3,76 0,93 1,83

êndel (%) 40 60

Arlig kostnad [kr] 2255 836

Energikostnad för 1500 mil/år [kr]: 3091

Till el/hybridbilar tillkommer givetvis batterikostnadema som måste beaktas för att
en rättvis jämförelse av kostnadema för olika bilars energiförsörjning skall kunna
göras.
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PROJEKTBESKRIVNING ENLIGT UPPDRAG FRÅN KONSUMENTVERKET

Rimliga mål för genomsnittlig bränsleförbrukning för nya personbilar

Konsumentverket kommer att inleda förhandlingar med personbilsleverantörema om nya
mål för bilars genomsnittliga bränsleförbrukning. Det tidigare målet som gällde för modell-
året 1986 var 0,85 liter/mil i genomsnitt. Förhandlingarna fördes mellan dåvarande Trans-

portrådet och billeverantörerna.

1. MÅL

Ett underlag skall sammanställas som kan användas i de förhandlingar som kommer att ske
mellan Konsumentverket och leverantörerna av nya personbilar. Underlaget bör omfatta
följande:

- olika scenarier avseende rimliga förändringar av nya personbilars egenskaper

- analyser av det i dag befintliga utbudet av nya bilar
- förväntad teknisk utveckling t o 111 år 2000

2. METOD

Konsumentverket har byggt upp en databank som innehåller bränsledata (för landsvägs-,

stads- och blandad körning) och fordonsbeskn'vande data. Denna databank kan utnyttjas
för analys av bl a hur bränsleförbrukning påverkas av följande:

- tjänstevikt
- motoreffekt/tjänstevikt
- typ av växellåda

- årsmodell

- dn'vmedelstyp

Årsmodell kommer i analyserna att representera en grupp av egenskaper som motorns
verkningsgrad, luftmotstånd, rullrnotstånd etc och deras utveckling över tiden. Medelst

definition av olika scenarier för utvecklingen över tiden av ovanstående egenskaper kan
genomsnittliga dn'vmedelsförbrukningar skattas. En utgångspunkt för dessa scenarier kan
vara bränsledeklarationerna för 1992 års modeller där bilar med lägst förbrukning endast

drar 0,5 liter/mil.

Den tekniska utvecklingen, representerad av årsmodellerna, förväntas medföra en viss
minskning av bränsleförbrukningen. Genom litteraturstudier och kontakt med bilindustrin

kartläggs sådana förändringar som är tillräckligt utvecklade för produktion eller för vilka
man med stor säkerhet vet att de kan introduceras under 90-talet.

3. FÖRVÄNTAT RESULTAT

Genomsnittlig bränsleförbrukning för olika scenarier kommer att redovisas. För varje sce-
nario redovisas genomsnittlig förbrukning per år fram till år 2000. Medelst skattade sam-

band och prognoser rörande framtida försäljningsvolymer kan genomsnittliga förbruk-
ningsnivåer lätt beräknas.
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FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN VERKLIGA BRÄNSLEFÖRBRUK-

NINGEN

Den verkliga bränsleförbrukningen som bilägaren uppnår vid sin bilanvändning är givetvis

beroende på en mängd olika faktorer, och vissa av dessa faktorer beror på förarens eget
körsätt, skötseln av bilen och bilens användningsområde (arbetsresor, långköming på

semester, körning med extra last m m). Andra faktorer är exogent bestämda i form av tra-
fikmiljö och klimatförhållanden. Utan ambition att redovisa betydelsen av olika faktorer för

den "genomsnittliga" bränsleförbrukningens storlek återges nedan de faktorer (förutom
fordonet självt) som i praktiskt bruk bestämmer den verkliga bränsleförbrukningen:

körsätt, inklusive val av hastighet, växlingspunkter och gaspådrag

körsträckor/reslängder

trafikomgivning
last i fordonet

last på tak

användning av släp- eller husvagn

serviceätgärder

lufttryck i däcken

användning av dubbdäck
10. användning av hjälputrustning som t ex fläkt, luftkonditionering
11. användning av motorvärmare
12. temperaturförhållanden
13. väderförhållanden (blåst, regn, snö, luftfuktighet)
14. väglag (torr, våt, snöbelagd eller isbelagd vägbana)
15. vägbeläggningsmaterial (betong, asfalt, oljegrus eller grus) och vägjämnhet

16. vägsträckning i horisontalled och höjdled
17. trafikstyrning, t ex i form av effektiva trafiksignaler som ger "grön väg" för stora

trafikflöden
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Nedan redovisas i korthet ovanstående faktorers inverkan på bränsleförbrukningen. Inver-

kan av flertalet faktorer har detalj studerats av Hammarström och Karlsson [1985].

Körsättet (punkt 1) har en mycket stor inverkan på bränsleförbrukningen, ett mjukt körsätt
med måttliga accelerations- och hastighetsnivåer samt användning av högsta möjliga växel

ger en betydligt lägre bränsleförbrukning än ett sportigt körsätt med höga accelerations-

och hastighetsnivåer samt ett flitigt växlande för att åstadkomma detta.

Fordon som i allmänhet körs längre sträckor (punkt 2) får en lägre bränsleförbrukning där-
för att antalet kallstarter (med tillhörande merförbrukning) blir färre. Den negativa inver-

kan av kallstarter kan motverkas genom användning av motorvärmare på ett lämpligt sätt
(regelbunden inkoppling ett par timmar före start, speciellt vid låga omgivningstemperatu-
rer). En värmeaclcumulator som Saabzs "termosflaska" har motsvarande inverkan, jämför

Hanneberg [1992].

Fordon som regelbundet körs i gles trafik i jämn hastighet (punkt 3) får en lägre förbruk-

ning än fordon som oftare körs i stadstrafik med många hastighetsförändringar och

start/stopp-körning.

Allmänt gäller att en ökad massa och/eller ett ökat luft- och rullmotstånd ökar kraftbehovet

och därmed bränsleförbrukningen. En ökad massa som i punkterna 4, 5 och 6 ökar därför
bränsleförbrukningen. Vidare ökar bränsleförbrukningen av ett ökat rullrnotstånd som er-
hålls:
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- vid lågt lufttryck i däcken (punkt 8)

- vid användning av dubbdäck (punkt 9)
- vid våt eller snöbelagd vägbana (punkt 14)

- vid ojämn vägbana (punkt 15).

Service av fordon (punkt 7) har en viss påverkan på bränsleförbrukningen enligt Erlands-

son [1992], men den ligger inom mätmetodens fehnarginal.

En frekvent användning av hjälputrustning som luftkonditionering, fläkt, elektriska föns-
terhis sar m m kräver energi och ökar därmed bränsleförbrukningen.

Omgivningstemperaturen under året påverkar bränsleförbrukningen under kallstarterna

(punkt 12). Bilarna i Skåne förbrukar följaktligen mindre bränsle än bilar i Lappland under
i övrigt lika omständigheter.

Övriga väderförhållanden (punkt 13) torde påverka bränsleförbrukningen. Nederbörden ger

en våt och/eller snöbelagd vägbana och därmed ökar rullmotståndet ofta avsevärt, och

vidare ökar "luftmotständet" därför att det medium som fordon körs i är en blandning av en
gas och vätska.

Inverkan av vägars linjefön'ng belyses i Hammarström och Karlsson [1985] (punkt 16).
Körning på kurvigare och mer kuperade vägar ger en högre bränsleförbrukning körning

på raka vägar utan höjdskillnader.

En förbättrad trafikstyrning genom bl a effektiv signalreglering kan lokalt ge mycket stora

effekter genom minskat antal stopp och fördröjning av fordon. Lokala bränslereduktioner i

storleksordningen 5-10% är fullt möjliga genom sådana åtgärder, se t ex Hammarström
[19811
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AVVIKELSER MELLAN MODELLVÄRDEN OCH BRÄNSLEFOLDERVÄRDEN VID REGRES-
SIONSANALYS FOR ALLA BILMARKEN

I denna bilaga redovisas avvikelsema mellan modellvärden och bränslefoldervärden när modellen i ekvation (1) an-

vänds i regressionsanalysen. Dataunderlaget avser data från Konsumentverkets bränslefoldrar för åren 1978, 1980,

1984, 1988, 1990 och 1992. Som ett exempel på ett bilmärke med "för många" avvikelser > 0 kan vi ta Citroen som

har 74 bränsledeklarationsvärden som överstiger regressionsmodellens värden med aktuella skattade parametrar, men

endast tre som understiger modellens värden. De övriga tre observationema har avvikelsen 0. Innebörden är att mo-

dellen har en systematisk felvisning som underskattar Citroen-bilarnas bränsleförbrukning. Vidare anges på

"Citroen"-raden minimivärdet (=-0,08, störst fel nedåt), maximivärdet (=O,26, störst fel uppåt), medelvärdena för ne-

gativa och positiva avvikelser separat (-0,05 respektive 0,10), samt medelvärdet för samtliga avvikelser (=0,09).

 

Num- Bilmärke Antal avvikelser Min- Max- Medel- Medel- Medel-

mer < 0 :0 >0 värde värde värde värde värde

obs < 0 obs > 0 alla

1 Alfa Romeo 13 3 26 -0, 13 0, 10 -0,07 0,05 0,01

2 Audi 46 5 52 -0, 12 0,12 -0,05 0,04 0,00

3 Autobianch 1 0 0 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01

4 BMW 67 4 49 -0,34 0,39 -0,08 0,08 -0,01

5 Buick 1 0 0 -0,09 0,00 -0,09 0,00 -0,09

6 Chevrolet 1 0 1 -0,10 0,02 -0,10 0,02 -0,04

7 Citroen 3 74 -0,08 0,26 -0,05 0,10 0,09

8 Daihatsu 10 0 0 -0, 10 0,00 -0,06 0,00 -0,06

9 Datsun 15 2 6 -0,14 0,11 -0,04 0,06 -0,01

10 Dodge 0 0 2 0,00 0,05 0,00 0,04 0,04

1 1 Fiat 26 1 1 28 -0,09 0,06 -0,03 0,03 0,00

12 Ford 20 5 76 -0,18 0,27 -0,05 0,09 0,06

13 Honda 43 5 4 -0, 13 0,03 -0,07 0,02 -0,06

14 Isuzu 1 0 1 -0, 19 0,04 -0,19 0,04 -0,08

15 Jaguar 9 2 9 -0, 15 0,18 -0,11 0,11 0,00

16 Jeep 0 0 1 0,00 0,12 0,00 0, 12 0,12

17 Lada 3 1 13 -0,04 0,24 -0,03 0,08 0,05

18 Lancia 2 1 2 -0,05 0,01 -0,04 0,01 -0,01

19 Lexus 1 0 0 -0, 17 0,00 -0,17 0,00 -0, 17

20 Leyland 1 0 6 -0,17 0,41 -0,17 0,16 0,11

21 Mazda 68 2 18 -0,18 0,36 -0,07 0,07 -0,04

22 Mercedes Benz 84 8 67 -0,18 0,32 -0,06 0,06 0,00

23 Mitsubishi 51 2 8 -0,21 0,17 -0,09 0,08 -0,06

24 Nissan 32 3 12 -0,14 0,14 -0,07 0,04 -0,03

25 Oldsmobile 0 0 1 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02

26 Opel 62 12 39 -0,21 0,12 -0,05 0,05 -0,01

27 Peugeot 21 5 70 -0,35 0,19 -0,06 0,06 0,03

28 Porsche 21 1 26 -0, 15 0,18 -0,06 0,08 0,02

29 Renault 23 1 20 -0, 19 0,24 -0,07 0,06 -0,01

30 Rover 1 0 1 -0, 13 0,01 -0, 13 0,01 -0,06

31 Saab 48 8 53 -0, 18 0,16 -0,07 0,06 0,00

32 Simca 4 0 0 -0, 17 0,00 -0, 12 0,00 -0, 12

33 Skoda 4 0 5 -0,06 0,26 -0,04 0,09 0,03

34 Subaru 3 4 16 -0,08 0,10 -0,05 0,05 0,03

35 Suzuki 10 1 5 -0, 15 0,13 -0,08 0,09 -0,02

36 Talbot 8 1 6 -0,22 0,06 -0,09 0,03 -0,04

37 Toyota 56 1 13 -0, 18 0,30 -0,07 0,06 -0,05

38 Vauxhall 0 2 7 0,00 0,15 0,00 0,04 0,03

39 Vaz 1 0 7 -0,05 0,13 -0,05 0,06 0,05

40 Vaz/Lada 0 0 4 0,00 0,08 0,00 0,06 0,06

41 Volkswagen 36 6 54 -0, 13 0,16 -0,05 0,05 0,01

42 Volvo 65 12 82 -0, 14 0, 1 5 -0,05 0,05 0,00
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AVVIKELSER MELLAN MODELLVÄRDEN OCH BRÄNSLE-FOLDERVÄRDEN

VID REGRESSIONSANALYS FÖR DE TIO MEST SÃLDA BILMÄRKENA 1992

I denna bilaga redovisas avvikelsema mellan modellvärden och bränslefoldervärden när
modellen i ekvation (1) används i regressionsanalysen. Dataunderlaget avser data från Kon-

sumentverkets bränslefoldrar för åren 1978, 1980, 1984, 1988, 1990 och 1992. Bihnärken som

valts ut avser de tio som haft störst försäljningssiffror t o m juni 1992. Som ett exempel på ett

bilmärke med "för många" avvikelser < 0 kan vi ta Mazda som har 62 bränsledeklarationsvärden
som understiger regressionsmodellens värden med aktuella skattade parametrar, men endast 19
som överstiger modellens värden, (1 v s regressionsmodellen har en systematisk felvisning som

överskattar Mazda-bilarnas bränsleförbrukning.

 

Num- Bilmärke Antal avvikelser Min- Max- Medel- Medel- Medel-

mer < 0 :0 >0 värde värde värde värde värde
obs < 0 obs > 0 alla

1 Audi 43 6 54 -0,11 0,12 -0,04 0,05 0,01

2 Ford 19 3 79 -0,17 0,28 -0,05 0,09 0,06

3 Mazda 62 7 19 -0,16 0,37 -0,07 0,08 -0,03

4 Mitsubishi 51 0 10 -0,21 0,15 -0,08 0,06 -0,06

5 Nissan 32 2 13 -0,13 0,15 -0,06 0,04 -0,03

6 Opel 59 7 47 -0,21 0,13 -0,05 0,04 -0,01

7 Saab 49 3 57 -0,16 0,15 -0,06 0,06 0,00

8 Toyota 53 3 14 -0,17 0,31 -0,07 0,06 -0,04

9 Volkswagen 31 5 60 -0,11 0,16 -0,05 0,05 0,02
10 Volvo 64 7 88 -0,12 0,18 -0,04 0,05 0,01

VTI RAPPORT 386




