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Utvärdering PHEM-modellen. En förstudie 

av Annelie Carlson, Sara Janhäll och Ulf Hammarström 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Trafikverket har konstaterat att användningen av modeller för mikrosimulering av 

bränsleförbrukning och emissioner i Sverige behöver utvecklas. I det sammanhanget har 

PHEM-modellen utvärderats som alternativ eller komplement till dagens mikrosimu-

leringsmodell, VETO. PHEM valdes då det dels går att beräkna aktuella emissioner, 

dels att det är den mikrosimuleringsmodell som ligger till grund för de emissions-

faktorer som återfinns i HBEFA. Dessutom finns möjligheten med PHEM att modellera 

avgasutsläpp för transienta körförlopp. Att kunna använda PHEM även till andra 

applikationer och för att generera indata till andra beräkningsverktyg, som EVA-

kalkylen, Capcal och Contram, skulle kunna leda till att energi- och emissionssimu-

leringar blir mer konsistenta mellan mikro- och makronivå.  

Syftet med projektet är att genomföra en utvärdering av PHEM-modellen för att under-

söka förutsättningar, möjligheter och hinder att använda den till att ta fram underlag till 

modeller som används i Trafikverkets planeringsarbete. Följande aspekter har 

utvärderats: Licensavtal (kostnader, rättigheter, ägandefrågor), Användarvänlighet, 

Innehåll och beräkningsmöjligheter, Anpassnings- och utvecklingsmöjligheter samt 

Validering. Dessutom har simuleringstester genomförts för beräkning av 

bränsleförbrukning samt emissioner av kväveoxider, kvävemonoxid, kolmonoxid, 

kolväten, partikelmassa samt partikelantal, dels för vägar med olika siktklasser, dels för 

stopptillägg.  

PHEM-modellen har funnits relativt användarvänlig, och med stora möjligheter att 

anpassa beräkningarna. Detta gör modellen komplex, vilket gör att det rekommenderas 

att starta användandet av PHEM med en kortare introduktionskurs, även för vana 

emissionsmodellerare. De valideringar som har studerats ligger normalt även till grund 

för HBEFA-modellen, och kan sägas vara väl genomförda. Dock gäller som alltid för 

emissionsmodellering att de verkliga emissionerna är svåra att beräkna teoretiskt.  

En slutsats av utvärderingen är en rekommendation att PHEM används för Trafikverkets 

modellarbete. Den databas som ligger till grund för motormapparna uppdateras 

kontinuerligt vilket ger mer tillförlitlighet i emissionsberäkningarna. Möjligheten ökar 

även till en bättre samstämmighet i beräkningar av avgasemissionerna med de olika 

modeller som Trafikverket förespråkar, vilket är en positiv utveckling. Det finns en del 

utvecklingsmöjligheter som bör beaktas. En detaljerad beskrivning av vägens 

utformning och tillstånd går inte att ge som indata till modellen idag. Det går att hantera 

genom att manuellt ändra rullmotståndsfunktionen. Körcykler behöver ges som indata 

till PHEM. Detta är också hanterbart genom att låta dessa körcykler tas fram av andra 

modeller som VETO eller RutSim. Det kan också finnas en vinst i att koppla 

modellerna VETO och PHEM närmare varandra genom att använda andra värden ur 

VETO än tidpunkt och hastighet som indata till PHEM. Dessa arbeten föreslås 

genomföras i samarbete med TU Graz. 
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Andra utvecklingsbehov är att ta fram nya konfigurationer av medelfordon för olika 

fordonskategorier så att de är representativa för svenska förhållanden i dagsläget, att 

mäta upp körcykler vid olika situationer i verklig trafik, speciellt gäller det körförlopp 

för olika fordon i olika slags korsningar, att i framtiden även inkludera slitagepartiklar 

av t ex väg och bromsar, att utgå från kontinuerliga funktioner istället för siktklasser i 

EVA samt att förbättra beskrivningen av tätortsvägar och uppdatera stopptillägg i 

korsningar och ta fram nya stopptillägg för cirkulationsplatser. 
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Evaluation of the PHEM-model. A pilot study 

by Annelie Carlson, Sara Janhäll and Ulf Hammarström  

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping Sweden 

 

 

Summary 

The Swedish Transport Administration has stated that there is a need to develop the use 

of micro simulation models of fuel use and emissions of traffic that are used for 

transport planning. In this context, it is of interest to investigate whether PHEM model 

can be a suitable alternative or complement to today's micro simulation model, VETO. 

With PHEM it is possible to calculate emissions as well as fuel use and to model 

transient driving cycles. To also use PHEM to other applications and to generate input 

data for computational tools, such as EVA, Contram and Capcal could lead to that 

energy and emission simulations become more consistent between micro and macro 

level for Swedish conditions. 

The aim of the project is to perform an evaluation of PHEM model to investigate 

conditions, opportunities and barriers to use it in transport planning. The following 

aspects have been assessed: License contracts, costs, rights, property issues; User 

friendliness; Content and calculation capabilities; Adjustment and development 

possibilities; Validation. 

Also , simulation tests have been performed where fuel consumption and emissions of 

nitrogen oxide, nitrogen monoxide, carbon monoxide, hydrocarbons, particulate mass 

and particle number has been calculated for roads with different road classes and for 

additional emissions and fuel use due to a vehicle stop.   

PHEM model is found to be relatively user-friendly, and with great opportunities to 

customize calculations. This makes the model complex, therefore it is recommended to 

start using PHEM with a short introductory course, even for used modellers. The 

validations which have been studied are normally also the basis of HBEFA model, and 

can be said to be well executed. However, as always, for emission modelling that the 

real issues are difficult to calculate theoretically.  

A conclusion of the evaluation is a recommendation to use PHEM used Transport 

modelling. The database underlying the engine maps is constantly updated leading to 

more reliable emission calculations. The possibility to get a greater coherence in the 

calculations of the exhaust emissions of the different models that the Transport 

Administration advocate is also improved, which is a positive development.  

There are, however, some development possibilities that should be considered. A 

detailed description of the design and the state of the road cannot be provided as input 

to PHEM today. This is possible to manage by manually changing the rolling resistance 

function. Also, driving cycles needs to be given as input. It is also manageable by using 

other models, such as VETO or RutSim, to simulate them. There may also be a gain in 

connecting VETO and PHEM closer together by using other values from the VETO 

than time and speed as input to PHEM.  

Another identified need regarding developing the modelling used for transport planning 

is to define new configurations of vehicles for different vehicle categories so as to be 
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representative of the Swedish conditions. Furthermore, measuring driving cycles at 

different situations in real traffic, especially for intersections and roundabouts, is 

needed. Instead of sight classes, continuous functions should be used in EVA and there 

is also a need to improve the description of urban roads and to update add-on factors 

due to vehicle stops for intersections and develop new ones for roundabouts. Wear 

particles of, for example, road and brakes, should also be included. 
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1 Bakgrund 

Trafikverket har konstaterat att användningen av modeller för mikrosimulering av 

bränsleförbrukning och emissioner i Sverige behöver utvecklas.  

En anledning till detta är att den simuleringsmodell som används idag för detta, VETO 

(Hammarström, Karlsson 1987), inte kan med tillräcklig noggrannhet modellera 

emissioner på länk och i korsning. För detta används istället emissionsfaktorer från 

HBEFA 3.1 (www.hbefa.net ), vilken används till de årliga beräkningarna av trafik-

emissioner i Sverige. En nackdel med detta är att det inte går att få emissionsberäk-

ningar för korsningar och cirkulationsplatser. I detta sammanhang kan mikrosimu-

leringsmodellen PHEM (ref) anses vara ett mer lämpligt alternativ eller komplement. 

Med PHEM beräknas emissioner för en detaljerad körsträcka, och det är den mikro-

simuleringsmodell som ligger till grund för de emissionsfaktorer som återfinns i 

HBEFA. Dessutom finns möjligheten att modellera avgasutsläpp för transienta1 

körförlopp med PHEM. 

Syftet med projektet är att genomföra en utvärdering av PHEM-modellen för att under-

söka förutsättningar, möjligheter och hinder att använda den till att ta fram underlag till 

modeller som används i Trafikverkets planeringsarbete. Följande aspekter har 

utvärderats: 

 Innehåll och beräkningsmöjligheter. 

 Validering. 

 Användarvänlighet 

 Anpassnings- och utvecklingsmöjligheter  

 Licensavtal, kostnader, rättigheter, ägandefrågor. 

TU Graz är de som har utvecklat PHEM och under arbetet har kontakt hållits med dem 

för att få svar på de frågor som uppkommit och för att få en introduktion till att använda 

programmet. En tillfällig licens har utfärdats av TU Graz som inneburit att VTI har 

kunnat testa att använda simuleringsmodellen. Den tillfälliga licensen har varit 

begränsad så till vida att endast standardutförandet av programmet varit tillgängligt 

samt att endast en delmängd av de fordon som finns i databaserna har varit inkluderade. 

TU Graz har även hållit en introduktionskurs där de visat hur programmet används.  

Som en del av utvärderingen ska VTI reflektera över en framtida modellstrategi som 

bland annat innefattar en diskussion om dagens modellarbete och eventuellt behov av 

förändringar. 

Notatet består av följande delar: 

Kapitel 1 är en kort bakrundsbeskrivning till projektet. I kapitel 2 beskrivs PHEM-

modellen med användargränssnitt, innehåll, validering samt licensavtal och kostnader. 

De simuleringstester som genomförts sammanfattas i kapitel 3. I kapitel 4 tas en 

framtida modellstrategi för Trafikverket upp och slutsatser sammanställs i kapitel 5.  

                                                 
1 Transienta körförlopp innebär att det finns snabba variationer av varvtal och/eller belastning (SOU 

2000).  
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2 PHEM-modellen 

PHEM (Passenger car and Heavy duty Emission Model) är en mikrosimuleringmodell 

baserad på fysikaliska samband med vilken man kan beräkna fordons bränsleförbruk-

ning och emissioner. Modellen är framtagen vid TU Graz, Institute for internal 

combustion engines and thermodynamics. Utvecklingen startade år 2000 och modellen 

har vidareutvecklats inom FP7 projekten ARTEMIS (Hausberger 2003), COST 346 och 

HBEFA (www.hbefa.net). Ursprungligen utvecklades metoden för emissionsberäk-

ningar av tunga fordon men den har sedan kompletterats med personbilar och lätta 

lastbilar.  

I PHEM finns en databas med information om fordon och motorer. Data är 

sammanställd som genomsnittliga fordon och representerar fordonskategorierna 

personbilar, lätta och tunga lastbilar med otto- eller dieselmotorer för EURO-klasserna 0 

till 6 och för varje motor Databasen har byggts upp och uppdaterats genom ett flertal 

internationella forskningsprojekt, som exempelvis ARTEMIS. Uppdateringar sker 

kontinuerligt och beror på tillgången till data. Mest mätdata finns tillgängligt för tunga 

fordon för Euro 0 till Euro 5. För personbilar finns flest observationer för Euro 4 (diesel 

och bensin). För att få motormappar för fordonskategorier och emissionsklasser där 

tillgänglig mätdata är lågt har detta lösts genom att använda motormappar för tidigare 

emissionsklasser alternativt andra fordonskategorier. Med hjälp av reduceringsfaktorer 

och kalibrering med de mätvärden som finns för dessa fordon så har nya motormappar 

tagits fram. 

Det finns tre olika versioner av PHEM: 

1. PHEM Standard 

2. PHEM Batch 

3. PHEM Advance Simulation  

Med standardversionen går det att simulera enskilda fordon i fördefinierade körcykler. I 

den avancerade versionen går det att simulera fordonsflottor i ett vägnätverk genom att 

använda ett gränssnitt till luftkvalitetsmodeller som MISKAM (Eichhorn 2011) och till 

trafikmodeller som t ex VISSIM (Fellendarf och Vortisch 2010). Användaren kan 

antingen ange körcykler för de enskilda fordonen eller låta trafikmodellen beräkna dem. 

PHEM sätter sedan automatiskt samman fordonsflottan och beräknar igenom varje 

enskilt fordon i nätverket. Batch-versionen är ett komplement till standardversionen och 

möjliggör att man definierar och samlar ihop ett flertal fordon och körcykler och gör 

beräkningen för dessa samtidigt. Alla tre versionerna använder samma simulerings-

moduler och är kompatibla med varandra, men användargränssnittet är anpassat efter 

version. 

I Figur 1 finns en översiktlig beskrivning av PHEM där man kan se de ingående 

delarna. För att göra beräkningarna används data om fordonen tillsammans med 

motormappar och körcykler. För en given körcykel med hastighet och vägens gradient, 

beräknar modellen den motorkraft som behövs för att överkomma körmotstånd och 

transmissionsförluster. PHEM är uppbyggd på ett sätt som innebär att i stort sett vilken 

körcykel och fordonskonfiguration som helst kan simuleras. 
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Figur 1 Översiktlig beskrivning av PHEM (Hausberger m fl. 2011) 

2.1 Användargränssnitt  

Användargränssnittet för PHEM är uppbyggt med hjälp av ett antal fönster som öppnas 

beroende på vad man vill definiera.  

När PHEM startas öppnas ett fönster där de simuleringsscenarier som redan definierats 

finns listade, se Figur 2. Om det inte finns några fördefinierade scenarier är denna ruta 

tom. Via detta fönster kan man välja att definiera nya scenarier eller att öppna och 

redigera redan befintliga. Det är även från denna vy som man väljer vilka scenarier som 

ska simuleras och där man startar simuleringen. I fönstrets nederkant finns en aktivitets-

logg som visar hur länge licensen gäller samt information om förloppet för simulering 

och eventuella fel som uppstår.  

I Figur 3 visas det fönster, GEN-editor, där nya scenarios definieras eller där ett 

befintligt redigeras. Överst definierar man vilken mode av PHEM som ska användas, 

dvs standard, batch eller advanced, typen av fordon, motor och bränsle. I fliken General 

matas sammansättningen av fordon, motormapp och maxeffekt in;  

 VEH – fordonsbeskrivningen  

 MAP – motormapp 

 FLD – beskrivning av fordonets tillgängliga maxeffekt och drag power med 

avseende på motorhastighet. 
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Figur 2 Startfönstret i PHEM, som visar listan med de beräkningar som redan 

definierats. 

 

Figur 3 Fönster för att beskriva det scenario som ska köras i PHEM. 
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I GEN-editorn går det också att välja om transientkorrigering ska användas samt om 

simulering av avgasemissioner önskas. När fordonet är beskrivet på alla dessa sätt väljs 

en körcykel. Det finns tre olika filtyper att välja mellan för detta: 

 *.dri är en körcykel som används vid simulering av fordon och innehåller 

hastighet, lutning mm. 

 *.npi är belastningscykel som enbart används vid motor mode och innehåller 

motorhastighet och effekt. 

 *.mes är densamma som *.dri men innehåller sådan mätdata som behövs för att 

skapa en motormapp med hjälp av mätdata från testbäddar eller då en jämförelse 

ska göras mellan beräknade och uppmätta värden.  

I fliken Driver Settings går det att välja mellan tre växlingsbeskrivningar (NEDC, FTP, 

Model MT) samt att det går att ange om det finns begränsningar i accelerationen.  

För alla filerna gäller att om man klickar på punkterna till höger om varje val öppnas ett 

fönster där det går att leta sig igenom filträdet med exempelfiler och välja någon av 

dessa, se exempel i Figur 4. I testversionen är filnamnen lätta att förstå och ger 

möjlighet att direkt välja den fordonstyp mm som är av intresse.  

 

 

Figur 4 Val av fordon. 

Fordonsbeskrivningen är relativt lättförståelig, och kan editeras i fönstersystemet, se 

Figur 5, medan både motormappen och maxeffekten är textfiler som bör editeras utanför 

PHEM ifall man vill ändra något eller göra egna. Även körcykeln editeras enklast 

utanför PHEM. I Figur 6 finns exempel på hur indata-filer för motormapp, maxeffekt 

och körcykel kan se ut. 
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Figur 5 Fönster för beskrivning av fordon. 

 

 

Figur 6 Exempel på indatafiler för motormapp, maxeffekt och körcykel. 

När alla val är gjorda sparas ”beställningen”, som en fil och en ny beställning kan 

skapas. Dessa ”beställningar” kan sedan simuleras en och en eller flera samtidigt. Om 

valet är att simulera flera samtidigt kommer resultat per körcykel att sparas i en 

gemensam fil medan det för varje scenario bildas en egen fil som beskriver värden på 

sekundnivå. Resultatfilerna sparas enligt beställningens namn i scenariolistan (Figur 2). 

Det går att bestämma var resultatfilen ska hamna och om inget specifikt ställe anges 

hamnar de per default i den mapp som senast var öppen. Att det är så är inte helt tydligt, 

vilket kan leda till svårigheter att hitta resultatfilerna. 
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Resultaten av mikrosimuleringarna levereras i tre utdatafiler som kan öppnas i Excel. 

Filerna har filnamn *.gen/*.adv, *.sta/*.dyn och *.erg. Filen *.gen beskriver de 

ingående variablerna till simuleringen i standardversionen medan *.adv ger samma 

information fast för advanced. *.sta visar data för varje steg i körcykeln för en enskild 

beräkning, medan*.erg sammanställer resultatet som medelvärden över en hel körcykel 

för alla de beräkningar som gjorts under samma körning.. Om transientkorrigering har 

använts ersätts *.sta av *.dyn istället, men fungerar i princip på samma sätt.. I Figur 7 

och Figur 8 visas en del av de resultat som simuleringen genererar. Eftersom 

resultatfilerna är textfiler och kan öppnas i t ex Excel är det möjligt att på egen hand 

bearbeta data och att presentera dem på ett önskvärt sätt. 

 

 

Figur 7 En delmängd av resultatet i *.erg för simulering av LK_typ22 

 

 

Figur 8 En delmängd av resultaten i en *.sta-fil för simulering av LK_typ22. 

2.2 Innehåll i PHEM och beräkningsmöjligheter 

PHEM beräknar den motorkraft (i 1 Hz) som behövs för att övervinna det färdmotstånd 

och de transmissionsförluster som uppkommer för en given körcykel. Motorkraften 

beräknas utifrån hjulens diameter, slutväxel och utväxlingsförhållande och den 

växlingsmodell som används. Emissioner och bränsleförbrukning interpoleras sedan 

från de motormappar som finns i en normaliserad form och utifrån den motorkraft och 

hastighet som gäller. 

PHEM results

PHEM 11.2

air density [kg/m3]: 1.2

Distance Correctoion OFF

HDV FC Correction OFF

Nr Input File Cycle time Prated distance speed road grad n_norm Pe_norm Ppos Pneg FC NOx CO HC PM

[-] [-] [-] [s] [kW] [km] [km/h] [%] [-] [-] [-] [-] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]

1 TestingB.gen Lk_typ22.dri 1107 93 21.456 69.776 0.249 1.118 0.085 0.088 -0.004 77.797 1.683 0.019 0.015 0.050

2013-02-11 10:43

PHEM modal results

PHEM 11.2

Input File: C:\Program\PHEM\PHEM 11.2\TestingB.gen

time dist v_act v_targ acc grad nU Pe n_norm Pe_norm Pe_full Pe_drag Pe_clutch Gear

[s] [km] [km/h] [km/h] [m/s^2] [%] [U/min] [kW] [-] [-] [-] [-] [kW] [-]

1.5 0.019 70 70 0 -1.1 4472.13 3.95 1.12 0.04 0.92 -0.42 3.95 2.00

2.5 0.039 70 70 0 -3.2 4472.13 -2.14 1.12 -0.02 0.92 -0.42 -2.14 2.00

3.5 0.058 70 70 0 -3.2 4472.13 -2.14 1.12 -0.02 0.92 -0.42 -2.14 2.00

4.5 0.078 70 70 0 -3.2 4472.13 -2.14 1.12 -0.02 0.92 -0.42 -2.14 2.00

5.5 0.097 70 70 0 -3.2 4472.13 -2.14 1.12 -0.02 0.92 -0.42 -2.14 2.00

6.5 0.117 70 70 0 -3.2 4472.13 -2.14 1.12 -0.02 0.92 -0.42 -2.14 2.00

7.5 0.136 70 70 0 -3.2 4472.13 -2.14 1.12 -0.02 0.92 -0.42 -2.14 2.00

8.5 0.155 70 70 -0.07 -2.6 4464.08 -2.95 1.12 -0.03 0.92 -0.42 -2.53 2.00

9.5 0.175 70 70 0 -2 4456.03 1.26 1.12 0.01 0.92 -0.42 1.26 2.00

10.5 0.194 70 70 0 -2 4456.03 1.26 1.12 0.01 0.92 -0.42 1.26 2.00

11.5 0.214 70 70 0 -2 4456.03 1.26 1.12 0.01 0.92 -0.42 1.26 2.00

12.5 0.233 70 70 0 -2 4456.03 1.26 1.12 0.01 0.92 -0.42 1.26 2.00

13.5 0.252 70 70 0 -2.75 4456.03 -0.87 1.12 -0.01 0.92 -0.42 -0.87 2.00

14.5 0.272 70 70 0 -3.5 4456.03 -3.00 1.12 -0.03 0.92 -0.42 -3.00 2.00

15.5 0.291 70 70 0 -3.5 4456.03 -3.00 1.12 -0.03 0.92 -0.42 -3.00 2.00

16.5 0.310 70 70 0 -3.5 4456.03 -3.00 1.12 -0.03 0.92 -0.42 -3.00 2.00

2013-02-11 10:43
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PHEM innehåller databaser för genomsnittliga motormappar för ett flertal fordon och 

fordonstyper. Dessa motormappar baseras på mätningar som genomförts i ett antal 

nationella och internationella studier, som exempelvis ARTEMIS. Följande kategorier 

finns att tillgå: 

 Personbilar (diesel, bensin, Euro 0 till Euro 6) 

 Lätta lastbilar (diesel, bensin, Euro 0 till Euro 6)  

 Tunga fordon(diesel, Euro 0 till Euro 6 och indelade i viktkategorier) 

 Bussar (landsvägs- och stadsbussar) 

Det finns möjligheter att även simulera el- hybrider i en uppdaterad version, men enligt 

den senaste tillgängliga manualen är den möjligheten reserverad för de som är partner i 

utvecklingsarbetet. Än så länge har el-hybrider simulerats i projekt som skett i 

samarbete mellan TU Graz och industriella utvecklingspartners och beräkningsrutinerna 

är delvis konfidentiella och kan inte delges utomstående intressenter eller användare. I 

nästa version av HBEFA (ver. 4.1) finns dock planer att inkludera även el-hybrider, och 

då kan dessa funktioner och data set delas. Motormapparna är normaliserade där 

frikoppling = 0 och max hastighet = 1. I och med att de är normaliserade menar TUG att 

det är möjligt att utifrån tillgängliga mätningar som skett på olika sätt, till exempel med 

chassidynamometer eller motorbänk, kunna bilda motormappar för olika fordon och 

emissionsklasser även om fordonen har olika effekt och hastighetsområde. 

Förutom motormappar, som redan finns tillgängliga, behöver övrig indata för fordonen 

definieras. Det som ska anges är vikt, last, motståndskoefficient, diameter och vikt för 

däck, tvärsnittsarea och egenskaper för motorn som effekt, max motorvarv, motorvarv 

vid frikoppling samt tröghet. Även rullmotståndsfaktorer och egenskaper för växling 

ska anges. Denna information finns redan tillgänglig i de databaser över fordon som 

finns i PHEM, men möjlighet finns att definiera egna fordon. De fordon som finns i 

databasen är parameteriserade mot genomsnittliga EU-värden, i de fall där det finns 

statistiska data. En nackdel är att sådana värden endast finns tillgängliga för vanliga 

parametrar som olastad vikt och effekt och ofta för fordon som inte är äldre än 2000. 

Övriga värden anges utifrån uppmätta värden, samt i de fall där inte tillräcklig stor 

mängd data finns, som till exempel äldre fordon, har extrapolerats från nyare 

fordonsmodeller. 

Beroende på vilken version av PHEM som används, så behöver användaren antingen 

bara ange hastighetskurvor, eller välja att också konfigurera individuella fordon. 

Simulering av olika belastningar av fordon i kombination med vägens lutning 

(gradient), variabla hastigheter och accelerationer kan illustreras med modellen likväl 

som olika växlingsbeteende hos förare.  

Att ha ett gränssnitt med trafikmodeller kräver att alla motormappar behövs och även 

fordonsdata som vikt, frontarea, motståndskoefficient etc är tillgängliga från databasen 

med de fördefinierade dataseten. Trafikflottans sammansättning kan definieras eller så 

kan genomsnittliga standardvärden användas 

Resultatet från en simulering redovisas i tre olika utdatafiler, som alla kan öppnas med 

t ex Excel. En ger en beskrivning av den indata som angetts (*.gen ), en ger information 

om värdet för olika variabler per tidssteg (*.sta) och en ger en sammanfattande bild av 

utsläpp, effekt och energibehov mm för hela körcykeln (*.erg eller *.dyn). I Tabell 1 

och Tabell 2 redovisas de parametrar som är utdata från en simulering med PHEM.  
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Tabell 1 Utdata per tidssteg för simulerad körcykel 

Namn Enhet  Beskrivning 

Time [s] Tidssteg 

Dist [km] Körsträcka 

v_act [km/h] Hastighet 

v_targ [km/h] Målhastighet 

Acc [m/s2] Acceleration 

Grad [%] Gradient 

engine speed [rpm] Motorhastighet 

Pe [kW] Motoreffekt 

n_norm [-] Normaliserad motorhastighet 

Pe_norm [-] Normaliserad motoreffekt 

Pe_full [-] Normaliserad fullastmotoreffekt  

Pe_drag [-] Normaliserad motorkraft 

Pe_clutch [kW] Motorkraft vid växel 

Gear [-] Växel.  Noll = koppling öppen / neutral 

Ploss GB [kW] Växlingsförluster 

Ploss Diff [kW] Förluster i differential / axeltransmission 

Ploss 
Retarder 

[kW] Bromsförluster 

Pa Eng [kW] Uteffekt: Motor 

Pa GB [kW] Uteffekt: Växellåda 

Pa Veh [kW] Accelerationseffekt: Fordon 

Proll [kW] Rullmotstånd 

Pair [kW] Luftmotstånd 

Pgrad [kW] Gradientmotstånd 

Paux [kW] Totalt effektbehov extrautrustning 

Pwheel [kW] Totalt motstånd vid hjulet = summan av rull-, luft-, 
accelerations- och gradientmotstånd 

Pbrake [kW] Bromskraft.  

Paux_xxx [kW] Kraftbehov av extrautrustning med ID xxx  

FC [g/h] Bränsleförbrukning 

NOx [g/h] NOx utsläpp (avgasrör) 

CO [g/h] CO utsläpp (avgasrör) 

HC [g/h] HC utsläpp (avgasrör) 

PM [g/h] PM utsläpp (avgasrör) 

PN [#/h] PN utsläpp (avgasrör) 

NO [g/h] NO utsläpp (avgasrör) 

Lambda [-] Genomsnittlig lambdasignal (lambda_max = 16); 
används bara för simulering av SCR2 fordon 

ExhTemp [°C] Genomsnittlig avgastemperatur; används bara för 
simulering av SCR fordon 

                                                 
2 SRC (Selective catalytic reduction) är en teknik för att rena avgaserna genom att spruta in urealösning 

avgasröret strax före katalysatorn. 
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Tabell 2 Utdata för en hel körcykel 

Namn Enhet  Beskrivning 

Time [s] Total tid för simulerad körcykel 

Prated [kW] Angiven motoreffekt 

Distance [km] Total körsträcka 

Speed [km/h] Medelhastighet 

road grad [%] Medelgradient 

n_norm [-] Genomsnittlig normaliserad motorhastighet  

Pe_norm [-] Genomsnittlig normaliserad motoreffekt  

Ppos [-] Genomsnittlig normaliserad positiv motoreffekt  

Pneg [-] Genomsnittlig normaliserad negativ motoreffekt  

FC [g/km] Bränsleförbrukning 

NOx [g/km] NOx utsläpp (avgasrör) 

CO [g/km] CO utsläpp (avgasrör) 

HC [g/km] HC utsläpp (avgasrör) 

PM [g/km] PM utsläpp (avgasrör) 

PN [#/km] PN utsläpp (avgasrör) 

NO [g/km] NO utsläpp (avgasrör) 

Lambda [-] Medel lambdasignal (lambda_max = 16); används bara för 
simulering av fordon med SCR  

ExhTemp [°C] Medel avgastemperatur; används bara vid simulering av 
fordon med SCR 

Extrapolation [-] Medel koefficient för interpolering för motorns arbetspunkt  
(0 = täcks helt av motormappen, 1= extrapolation) 

Pbrake [-] Medel normaliserad bromseffekt 

EposICE [kWh] Total positivt motorarbete 

EnegICE [kWh] Total negativt motorarbete (motorbroms) 

Eair [kWh] Totalt arbete, luftmotstånd 

Eroll [kWh] Totalt arbete, rullmotstånd 

Egrad [kWh] Totalt arbete, gradientmotstånd 

Eacc [kWh] Totalt arbete, acceleration <0 / retardation >0  

Eaux [kWh] Totalt arbete från extrautrustning 

Ebrake [kWh] Totalt arbete, förlust mekanisk bromsning  

Etransm [kWh] Totalt arbete i transmissionsförluster 

Mass [kg] Fordonsvikt 

Loading [kg] Fordonslast 

A [m/s2] Medel acceleration 

a_pos [m/s2] Medel positiv acceleration 

a_neg [m/s2] Medel negativ acceleration 

Acc.Noise [m/s2] Avvikelse från konstanthastighet 

pAcc [-] Andel av tid, accelerationer (a > 0.125m/s²) 

pDec [-] Andel av tid, retardation (a < - 0.125m/s²) 

pCruise [-] Andel av tid, konstanthastighet (v>0, - 0.125m/s² < a < 
0.125m/s²) 

pStop [-] Andel av tid, stopp 
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2.3 Validering 

PHEM har valts ut att ligga till grund för HBEFA, som används som emissionsdatabas i 

många länder. PHEM är från början avsedd att hantera tung trafik medan lätt trafik 

hanteras något annorlunda. Detta kan antingen bero på att lätt trafik gjordes senare och 

metoden har förbättrats eller att det bästa sättet att arbeta skiljer sig mellan tung och lätt 

trafik. En skillnad är att alla utsläpp för tung trafik relateras till storleken på fordonet 

(g/kWh istället för g/km) medan lätt trafik hanteras utan hänsyn taget till viktklasser. 

Allmänt kan emissionsmodellerna delas upp i jämviktsmodeller eller transienta 

modeller. Jämviktsmodellerna fokuserar på de situationer där hastigheten är konstant, 

medan variationen i hastighet är intressant i de transienta modellerna3. De transienta 

mätningarna visar emissionsfaktorer närmre de reella trafiksituationerna. För att 

mätningarna ska kunna användas i PHEM krävs att emissionerna i de transienta 

förloppen kan skiljas från varandra. Här krävs att tidsupplösningen i mätningen är stor 

samt att man har hanterat omblandningen i avgassystemet vid mättillfället. Främst 

omblandningen måste lösas med olika angreppssätt som inte har studerats i detalj inom 

detta projekt, men som är viktiga för att transientförloppen ska kunna modelleras på ett 

tillförlitligt sätt (Franco m fl, 2013). 

Valideringen av modellen kan ske i flera steg, det enklaste är att testa olika körcykler i 

modellen för att se om resultaten verkar rimliga, vilket har gjorts bl.a. inom detta 

projekt, ett annat sätt är att jämföra emissionerna med uppmätta emissioner med andra 

körcykler än de som använts till att bygga upp PHEM, ytterligare andra sätt är att 

beräkna emissioner i ett verkligt fall med olika emissionsmodeller som jämförs med 

varandra och till sist kan spridningsmodeller användas med de av PHEM beräknade 

emissionerna och resultatet jämföras med uppmätta halter i omgivningen.  

Den litteratur som validerar emissionsmodeller är relativt begränsad. Zallinger m fl 

(2009) jämför emissioner uppmätta i testbänk respektive beräknade med PHEM för två 

olika körcykler – en uppmätt i verklig trafik och en modellerad av AIMSUN (Casas m fl 

2010), se Figur 9. För de ämnen som emitteras i liten mängd är skillnaderna relativt 

stora, t ex HC för bensinbil. Bensinbilen har relativt stora osäkerheter medan dieselbilen 

har mindre. Det är också tydligt att NO är behäftat med stora osäkerheter, medan CO2 är 

bättre. Antalet fordon som emissionsdata i PHEM baseras på är begränsat, i och med de 

höga kraven på mätningarna, och förhoppningsvis kommer nya data att tillkomma hela 

tiden. 

 

                                                 
3 Transienta effekter innebär att avgasbildningen i en belastningspunkt är beroende av förhistorien. 
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Figur 9 Jämförelse mellan emissionsfaktorer beräknade med PHEM och uppmätta i 

testbänk, beskrivet som (mätning-PHEM)/PHEM. Data från Zallinger m fl (2009). 

I och med att modellen HBEFA/ARTEMIS baseras på PHEM-beräkningar kan de 

valideringar som utförts av HBEFA också användas för att validera PHEM. I HBEFA-

rapporten (Hausberger m fl, 2009) jämförs mätningar och PHEM-beräkningar. Dessa är 

mycket samstämmiga men det finns också en del ”outliers” inom mätdatat som inte kan 

förklaras. I alla beräkningar är bränsleförbrukningen det som varierar minst, medan 

kolväten, partiklar och kolmonoxid varierar mellan olika mätningar och modellen. 

Osäkerheten ökar med nyare fordon inom tung trafik i och med att komplexitetsnivån 

för avgashantering etc. ökar med varje årsmodell. Här kan nämnas att t ex temperaturen 

på katalysatorn kan öka med ökad hastighet och därför minskar emissionerna av t ex 

NOx med ökande hastighet, vilket skulle kunna ge en stegeffekt som kan vara svår att 

förstå. En grundläggande teknisk förståelse för avgasrening och motorer underlättar vid 

detaljerade beräkningar med mikrosimuleringsmodeller som PHEM. 

Borge m fl 2012 har beräknat de totala emissionerna i centrala Madrid, baserat på 

emissionsfaktorer från COPERT, som är en hastighetsberoende modell med tre 

körcykler, och HBEFA, som har en högre komplexitetsnivå och 256 körcykler. Total-

emissionerna av NOx beräknade med PHEM blir 21 % högre än om de beräknas med 

COPERT, medan NO2 13 % högre med PHEM. Vissa anpassningar minskade 

skillnaden men visar ändå att val av emissionsmodell påverkar den beräknade 

totalemissionen stort. 

De flesta emissionsmodeller är endast begränsat validerade enligt Smit m fl (2010). 

Smit m fl (2010) redovisar en metaanalys av 50 artiklar med validering av emissions-

modeller till mätdata – från laboratoriestudier till omgivningshalter. Slutsatsen är att 

komplexiteten i emissionsmodellen inte alltid ger bättre emissionsfaktorer, samt att 

kväveoxider normalt överskattas av modellerna. CO2 modelleras bäst (inom en faktor 

1,3), NOx och HC inom en faktor 2 medan CO och PM hamnar inom en faktor 3. PM 

lider i viss mån av att man ibland inte har specificerat om slitagepartiklar ingår i studien 

eller inte (i PHEM ingår inte slitagepartiklar). Modala modeller som PHEM och 

HBEFA ger högre emissioner av kväveoxider än hastighetsjämvikts modeller som 

COPERT (Borge m fl, 2012, Smit m fl, 2010), medan mätningar i testbänk gav högre 

emissioner av kväveoxider än PHEM givit med samma körcykel (Zallinger m fl, 2009). 

Sammanfattningsvis bedömer vi att PHEM ger en mycket bra beskrivning av 

emissionerna givet att indata är av hög kvalitet. 
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2.4 Licensavtal och kostnad 

TU Graz och FVT4 äger rättigheterna till PHEM och för att få använda programvaran 

behövs en licens. Programmet distribueras som en exekverbar kod med en licensfil som 

innehåller restriktioner över hur programmet kan användas, dvs vilken version licensen 

gäller samt för hur lång tid som licensen är aktiv. Filen är knuten till hårdvaran och det 

behövs en licens till varje dator på vilken PHEM ska användas. Vidare är programmet 

utvecklat för att fungera i PC-miljö och ska fungera om det finns Microsoft .NET 

Framework 4.0 eller senare installerat. 

Licensavtalet löper på 2 år. Under tiden finns tillgång till programmet och det är gratis 

tillgång till eventuella uppdateringar. Dessutom ingår 10 timmar support via mail eller 

telefon. Licenskostnaden skiljer sig åt beroende på version av programmet. Dessutom 

tillkommer kostnader för dataset för personbilar, lätta respektive tunga lastbilar. I Tabell 

3 redovisas kostnaden enligt det licensavtal som TU Graz har för PHEM (Hausberger, 

2011). Efter 2 år kan licensen förlängas till en kostnad som är 50 % av den reguljära 

licenskostnaden. Behövs mer support är de 10 timmarna som är inkluderade är den 

löpande kostnaden 75€/timme enligt ett standardpris. 

Tabell 3 Kostnad för programvaran 

Programvara, 2 års licens Kostnad [€] 

 PHEM Basic 2 000 

 PHEM Basic + Batch 2 300 

 PHEM Basic + Batch + Advance 3 300 

   Tillval: ”Hybrid och elfordon” 1 200 

   Tillval: Mer än 2 licenser  200 

Data paket  

 Personbilar 1 500 

 LDV 1 000 

 HDV (lastbilar, semi-trailers, bussar)  2 000 

Totalt paket utan tillval 7 800 

 

Vissa förutsättningar gäller såsom exempelvis: 

 Både programmet och resultaten används på egen risk. 

 Ingen garanti ges för att programvaran och data är felfri och utan buggar.  

 Eventuella fel i programvaran som ger felaktiga resultat kommer att korrigeras 

av TUG, under förutsättning att det kan ske inom programmets konstruktion. 

 Licenstagaren får inte sälja, kopiera, vidarebefordra programvaran eller data. 

 Licenstagaren får inte modifiera programvaran eller försöka få tag på källkod.  

 

                                                 
4 Forschungsgesellscahft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik mbH 
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3 Simuleringstester med PHEM 

VTI haft tillgång till en tidsbegränsad licens med ett urval av fordonstyper och kör-

cykler som kunnat användas för utvärderingen. Med den tillfälliga licensen har VTI haft 

tillfälle att testa möjligheter att till exempel ta fram effektsamband till EVA-kalkylen 

(Trafikverket 2012a). Simuleringarna har haft två syften; att testa användarvänligheten 

samt att testa resultaten från PHEM i några olika sammanhang. Fokus har legat på hur 

olika körcykler påverkar resultatet i och med att körcyklerna måste tas fram från andra 

källor än PHEM. 

3.1 Test med olika siktklasser  

Först undersöktes möjligheten att ta fram bränsleförbrukning och emissioner för 

körcykler som motsvarar olika siktklasser i EVA-kalkylen (Trafikverket 2012a). För 

detta valdes två siktklasser ut, LF_typ11 och LF_typ22 som representerar siktklass 1 

respektive 3 för landsväg (se Bilaga 1). Dessutom testades en vägsträcka som motsvarar 

ett körförlopp på en väg i stadsmiljö, KF_1, som är rak och plan. Vägtyperna är erhållna 

från senaste uppdateringen av fordonskostnader till EVA-kalkylen där man genomfört 

beräkningar för bränsleförbrukning och däckslitage för olika typvägarna och vid olika 

hastigheter (Hammarström, Karlsson 2008). En beskrivning av vägtyperna är 

sammanställd i Tabell 4. ADC (average degree of curvature) och RF (rise and fall) är 

mått för horisontell kurvatur respektive lutning. För de tre typvägarna simulerades fyra 

personbilar, fem lastbilar (26–28t) och fem lastbilar med släp (50–60t). I figurerna 

nedan presenteras körförlopp och resulterande bränsleförbrukning för personbilar (Euro 

4) för de olika siktklasserna. Dessutom visas emissioner för personbilar (Euro 4)5 och 

siktklassen Lk_typ11. En summering i tabellform för de totala körcyklerna 

sammanställs i Tabell 5.  

Tabell 4 Beskrivning av typvägar som testats i PHEM. ADC och RF är mått för 

horisontell kurvatur respektive lutning. 

Typväg Längd 
[m] 

Sikt- 
klass 

ADC  
[˚/km] 

RF 
[m/km] 

Medelhastighet 
[km/h] 

LF_typ11 22 989 1 1,53 5,49 70 

LF_typ22 21 477 3 17,47 17,56 70 

KF_1 2 520 - - - 50 

Som ses i Figur 10 till Figur 14 varierar bränsleförbrukningen, och med det 

emissionerna, över tiden även om hastigheten i stort sett är densamma i körcykeln 

(LF_typ11). Det beror på vägens utformning där såväl lutningen på vägen som dess 

radie varierar. Ju mer varierande vägen är desto mer varierar även bränsleförbruk-

ningen. För den raka och platta vägen i stadsmiljö (KF_1) beror variationer i bränsle-

förbrukning på att hastigheten förändras över sträckan i och med inbromsningar och 

accelerationer, vilket ska representera hur en körcykel kan se ut i stadstrafik.  

I figurerna går också att se en skillnad i emissioner och bränsleförbrukning för olika 

fordonssegment. De följer samma mönster men mängden emissioner är olika.  

                                                 
5 EU4 G – bensin; EU4 D – diesel utan partikelfilter; EU4 D_DPF – diesel med partikelfilter; EU4 

D_MW – 50 % med partikelfilter och 50% utan partikelfilter 
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För emissioner av CO och PM är det bensinbilen (EU4_G) som avviker mest och som 

har högre utsläpp än dieselfordonen. När det gäller NO och NOx är det omvända 

förhållandet där dieselfordonen har högre utsläpp än det bensindrivna fordonet. 

 

 

Figur 10 Vägtyp LF_typ11, bränsleförbrukning (FC) och hastighet, personbil, Euro 4.  

 

 

Figur 11 Vägtyp LF_typ11, emissioner PM, HC och CO, personbil, Euro 4.  
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Figur 12 Vägtyp LF_typ11, emissioner NO och NOx, personbil, Euro 4.  

 

 

Figur 13 Vägtyp LF_typ22, bränsleförbrukning (FC) och hastighet, personbil, Euro 4.  
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Figur 14 Bränsleförbrukning (FC) och hastighetsprofil, KF_1, personbil, Euro 4. 

Tabell 5 Urval av utdata för de simulerade körcyklerna, personbil Euro 4 bensin, 

LF_typ11, LF_typ22 och KF_1. 

  LF_typ11 LF_typ22 KF_1 

Tid [s] 1 183 1 107 226 

Körsträcka [km] 23 21. 2.5 

Länkmedelhastighet [km/h] 70 70 40 

Medelgradient [%] -0.07 0.25 0 

Bränsleförbrukning [g/km] 39.53 41.70 50.45 

NOx [g/km] 0.026 0.032 0.044 

CO [g/km] 0.133 0.142 0.208 

HC [g/km] 0.003 0.003 0.004 

PM [g/km] 0.0001 0.0003 0.0003 

PN [g/km] 3.22E+11 3.82E+11 4.00E+11 

NO [g/km] 0.024 0.031 0.042 

3.2 Test med stopptillägg med körcykler från VETO och RutSim 

I EVA-modellen, som ligger till grund för många beräkningar som Trafikverket 

använder, beräknas emissioner och bränsleförbrukning för de normala väglänkarna och 

till dessa läggs ett tillägg för varje korsning/stopp. Det är således av intresse att även 

PHEM kan användas för att beräkna stopptillägg. Beräkningen har genomförts enligt 

samma metod som använts tidigare, fast då med VETO. En vägsträcka simuleras där 

fordonet inte stannar och detta jämförs med ett alternativ som innehåller ett stopp där 

start- och sluthastighet är desamma för de två körcyklerna. Stopptillägget blir då lika 
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med förhållandet mellan dessa två simuleringar (”med stopp” dividerat med ”konstant 

fart”). En skillnad mellan PHEM och VETO är att körcykler genereras i simuleringen 

med VETO medan den behöver anges som indata i PHEM. Körcyklerna i detta test med 

stopptillägg har tagits fram med VETO och med RutSim (Tapani 2005b, Tapani 2005a). 

3.2.1 Körcykler från VETO 

För körcyklerna framtagna med VETO beräknades 14 stycken stopptillägg, för 

personbil, buss samt lastbil med släp och för två hastigheter 50 och 70 km/h. Totalt 

simulerades 28 stopptillägg i PHEM. Vägen är 1 km med ett 5 sekunders stopp vid 500 

m. Sträckan är tillräckligt lång för att samtliga fordonstyper kan stanna och sedan 

accelerera till starthastigheten för sträckan. 

I Figur 15 visas ett exempel på körförlopp och bränsleförbrukning med och utan stopp 

för en personbil Euro4 bensin (EU4_G). Tilläggen för bränsleförbrukning och 

emissioner för personbil, stadsbuss respektive lastbil med släp visas i Figur 16, Figur 17 

och Figur 18 Tilläggen är beräknade som korrigeringsfaktorer som ska multipliceras till 

den bränsleförbrukning samt emission som gäller för fordon när de kör samma sträcka 

utan att stanna.  

För personbil är stopptillägget extremt stort för partikelmassa (PM) och även för 

partikelantal (PN) för bensindrivna personbilar som uppfyller Euro 4 (EU4_G). Detta 

kan antingen bero på att partikelutsläppen för dessa bilar är mycket lågt och stopp-

tillägget har beräknats som ett förhållande mellan två mycket små utsläpp, eller att 

emissionerna helt enkelt påverkas stort av stopp. Även stopptillägget för NOx och CO är 

ca 3 för stopp från 70 km/h för EU4_G, vilket är högt i sammanhanget.  

För stadsbussar har emissionerna och stopptilläggen för sex fordonstyper beräknats i 

respektive hastighet. Här ser vi att emissionerna av kväveoxider för två fall minskar om 

fordonet stoppas till stillastående och sedan accelereras upp till ursprungshastigheten. 

Detta skulle kunna bero på att man räknar med att katalysatorn värms upp av detta 

förfarande samt att tomgångstiden inte är för lång så att katalysatorn hinner svalna. Det 

är en stor skillnad mellan olika reningstekniker där EGR6 ger klart större stopptillägg än 

för fordon utrustade med SCR7, särskilt för högre hastighet, 70 km/h. Även för lastbilar 

i figur 17 ser vi att SCR-utrustade fordon ger mindre stopptillägg i högre hastighet. 

Stopptillägget för SCR-utrustade fordon är högt för partikelantal (PN). Här skulle 

ytterligare studier av variation i körsätt före stoppen kunna öka förståelsen för hur 

emissionsfaktorerna påverkas. 

 

                                                 
6 EGR - Exhaust Gas Recirculation, avgasrening genom återföring avgaser. 
7 SCR - Selective Catalytic Reduction, avgasrening genom insprutning av urealösning in i avgasröret 

strax före katalysatorn. 
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Figur 15 Hastighet och bränsleförbrukning (FC) personbil Euro4 bensin. 
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Figur 16 Stopptillägg som korrigeringsfaktor, bränsle och emissioner för personbil 

Euro 4 bensin och diesel. 

 

Figur 17 Stopptillägg som korrigeringsfaktor, bränsle och emissioner, stadsbuss 18t, 

Euro 5.  
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Figur 18 Stopptillägg som korrigeringsfaktor, bränsle och emissioner, lastbil med släp 

50-60t. 

3.2.2 Körcykler från RutSim 

De körcykler som tagits fram med simuleringsmodellen RutSim (Tapani 2005b, Tapani 

2005a) innehåller, på samma sätt som de tidigare testade VETO-körcyklerna, ett stopp 

och har samma start- och sluthastighet men olika körmönster. RutSim är en stokastisk 

modell och de olika körcyklerna har tagits fram genom att varje simulerat fordon 

tilldelats individuella parametervärden för exempelvis önskad retardation och 

effekt/massa-tal. Alla körcyklerna användes i PHEM och ett medelvärde på stopp-

tillägget för de olika körförloppen togs fram. Här har hänsyn inte tagits till vilka delar 

av PHEM som passar ihop, dvs de motormappar och annat, som finns tillgängliga i 

denna version av PHEM har används relativt godtyckligt. De körcykler som tagits fram 

med RutSim har således använts för att beräkna stopptillägg för både lätt lastbil eller 

buss, och den enda tillgängliga transientberäkningen i testversionen av PHEM som har 

använts här har sedan testats på resultaten för bussemissioner.  
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Figur 19 Körcykler framtagna med RutSim. De haranvänts i PHEM som körcykler för 

både lätt lastbil och buss. 

 

 

Figur 20 Bränsleförbrukning för lätta lastbilar (Euro 4) för körcykler framtagna med 

RutSim. 
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Figur 21 Bränsleförbrukning för buss för körcykler framtagna med RutSim. 

Körcykler beräknade med RutSim representerar olika fordon och har använts som 

exempel på körcykler för lätt lastbil och buss i PHEM, vilket kan göra att vissa fordon 

kan ha svårare att följa den valda körcykeln. Hastigheterna som har beräknats i RutSim 

visas i Figur 19. Bränsleförbrukningen skiljer sig mellan bussar och lätta lastbilar, enligt 

Figur 20 och Figur 21, med mycket högre bränsleförbrukning för de tyngre bussarna. 

Körcykel 3 är också något förskjuten i tiden jämfört med övriga, vilket beror på en 

kraftigare inbromsning och en tidigare acceleration.  

Stopptillägget redovisas för alla emissioner i Figur 22 till Figur 25. Figur 22 visar 

förhållandet mellan att stanna fordonet och att köra i konstant fart (”stanna” delat med 

”konstant fart”). Här ser vi att för bränsleförbrukningen och kväveoxiderna är stopp-

tillägget mellan 1,2 och 1,4, vilket kan tyda på att dessa emissioner inte påverkas lika 

mycket av att fordonet stannar. Stopptillägget för NOx och NO är identiska, vilket tyder 

på att PHEM i detta sammanhang kan ha förenklat beskrivningen av NO-emission 

genom att ge den ett fast förhållande till de beräknade emissionerna av NOx. För övriga 

ämnen är utsläppen vid stopp flera gånger utsläppet vid konstant fart. Partikelmassan 

har dividerats med tio för att kunna visas i samma diagram.  
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Figur 22 Stopptillägg för lätt lastbil för de sex olika körcyklerna från RutSim, visat med 

varje ämne för sig, dock har PM-tillägget dividerats med 10. 

Stopptillägget för buss, Figur 24, är ett tillägg för alla ämnen utom kolväten (HC) och 

partiklar (PM), där emissionerna är mindre för fallet stopp än för konstant hastighet. Om 

vi istället beräknar stopptillägget med den transientkorrektion som finns tillgänglig i 

utvärderingsversionen av PHEM, ser vi att stopptillägget är negativt endast för partikel-

massa, medan det är positivt för kolväten och övriga ämnen (Figur 25). För att genom-

lysa hur transientkorrigeringen påverkar visas också förhållandet mellan stopptillägget 

med och utan transientkorrigering, figur 24. Transientkorrigeringen är nära ett för 

bränsleförbrukning, kväveoxider (NO och NOx) samt partikelantal. Både NO och PN 

ger samma emissioner för med och utan transientkorrigering för fyra av sex körcykler. 
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Figur 23 Stopptillägg för lätt lastbil för de sex olika körcyklerna från RutSim. 

 

 

  

Figur 24 Stopptillägg för buss för de sex olika körcyklerna från RutSim. 
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Figur 25 Stopptillägg för buss för de sex olika körcyklerna från RutSim, med 

transientkorrektion. 

Figur 26 visar förhållandet mellan emissioner av olika ämnen med och utan transient-

tillägget. För kväveoxider är påverkan av denna beräkning ytterst begränsad, precis som 

för bränsleförbrukningen (ca 5% maximalt för bränsleförbrukningen och något mindre 

för NOx) medan partikelantalet inte påverkas alls. För CO, HC och PM varierar 

transienttillägget och vi ser ingen logik i hur påverkan sker, förutom att kolväten alltid 

ökar och kolmonoxid alltid minskar med transienttillägg. För partikelmassa ger de olika 

körcyklerna ibland ett tillägg och ibland en minskning av utsläppen. 

 

Figur 26 Förhållandet mellan emissionerna av olika ämnen och i olika körcykler med 

och utan transientkorrigering. 

Genomgående för alla beräkningar är att bränsleförbrukning och kväveoxider visar en 

begränsad variation, medan de ämnen som släpps ut i liten mängd kan påverkas stort av 

olika sätt att beräkna emissionerna.  

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Buss0 Buss1 Buss2 Buss3 Buss4 Buss5

In
d

ex
 M

ed
el

 =
 1

 (
B

rä
n

sl
e,

 N
O

x,
 

C
O

, H
C

, P
N

, N
O

)

Stopptillägg Buss Transientkorrektion

FC

NOx

CO

HC

PM

PN

NO

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Buss0 Buss1 Buss2 Buss3 Buss4 Buss5

In
d

ex
 M

ed
el

 =
 1

 (
B

rä
n

sl
e,

 N
O

x,
 

C
O

, H
C

, P
N

, N
O

)

Transientkorrektion Buss 

FC

NOx

CO

HC

PM

PN

NO



 

35  VTI notat 31-2013 

4 Framtida modellstrategi för Trafikverkets avgasmodeller 

Avgasmodeller används inom trafikplanering för att utvärdera avgasemissionerna i 

nuläge och efter åtgärder, för kontroll av luftkvalitet samt för uppföljning av 

utsläppsmål. Dessa olika användningsområden förutsätter olika grad av finhet på 

använd modell. För att få en bild av partikelemissionerna från trafik krävs utöver 

avgasemissionerna också slitageemissioner. 

Avgasmodeller ingår oftast som delmodeller i större modeller men kan också utgöra 

egna modeller. För planering av vägtrafik där avgaseffekter ingår används många olika 

modeller såsom: 

 

 EVA  HBEFA 

 CAPCAL  COPERT 

 SAMPERS  PHEM 

 SAMGODS  VETO 

 VISUM  SIMAIR 

 VISSIM  NTM 

 AIMSUN  Vintermodellen 

 RutSim  

 CONTRAM  

Det administrativa ansvaret för dessa modeller är normalt inte Trafikverkets, med 

undantag för EVA. Ändå har Trafikverket i många fall finansierat introduktion och 

vidmakthållande av dessa modeller. 

Avgasmodellerna hanterar varmutsläpp, dvs utsläpp under körning med varm motor, 

men ofta också starttillägg samt avdunstning av bränsle, såsom ”hot soak”, ”running 

losses” och ”diurnal”. 

För utvärdering av trafiktekniska åtgärder ligger fokus primärt på varmutsläpp. De olika 

modelltyper som används för beskrivning av varmutsläpp kan klassas enligt följande: 

 Medelhastighet (SAMPERS; SAMGODS; COPERT; VISUM; Vintermodellen) 

 Representative körmönster (HBEFA; SIMAIR; EVA) 

 Länk, hastighetsändring och tomgång (CAPCAL; EVA; CONTRAM) 

 Medelvärden (NTM) 

 Motormapp konstant (VETO) 

 Motormapp transient (PHEM) 

Trafikmodeller som VISSIM, AIMSUN och RutSim används lämpligen för generering 

av körmönster, eller för att beräkna medelhastigheter. Framtagna körmönster kan i sin 

tur få utgöra indata till modeller av PHEM-typ. Beträffande EVA så används olika 

modellutformning för avgasdelen och för bränsle och däckslitage. Avgasdelen är tagen 

ur HBEFA. 

De avgasmodeller som ingår i trafikplaneringsmodellerna utvecklas normalt genom att 

utnyttja avgasmodeller på en finare nivå. Tidigare har den modell som utnyttjats för 

detta ändamål primärt varit VETO. Den nya avgasreningstekniken har medfört att 

transienta effekter, dvs att avgasbildningen i en belastningspunkt är beroende av 
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förhistorien, har fått allt större betydelse. VETO klarar inte att beskriva sådana effekter 

till skillnad från PHEM. En modell som PHEM bör kunna klara att förse alla de 

modeller som används inom svensk vägplanering med avgasmoduler avseende 

åtminstone varmutsläpp. 

Starttillägg har hittills beskrivits som en genomsnittlig mängd avgaser per start. Denna 

mängd har betraktats som oberoende av väg- och trafikmiljö. Med PHEM finns en 

potential för att beskriva hur starttilläggen beror av andra förhållanden än start-

temperatur på framdrivningssystemet. 

I EVA-modellen spjälkas idag utsläppen upp i olika delar; länkeffekt, hastighets-

ändringseffekt och tomgång. Då bortses ifrån att utsläppen är beroende av förhistorien. 

Avgasemissionen på en länk är beroende av körförhållandena på länken före osv. Hur 

stor denna effekt är borde undersökas, tillsammans med en undersökning av hur PHEM 

hanterar effekten.  

Det finns ett behov av att med en väl genomtänkt metodik förse alla dessa planerings-

modeller med delmodeller för avgasberäkning. Ett rimligt krav bör också vara att 

modellerna ger samma storleksordning ifråga om absolutnivåer på beräknade effekter. 

Det finns också ett behov av fortlöpande uppdatering genom nya kravnivåer och 

fordonsparametrar. 

4.1 Trafikverkets behov och förslag på aktiviteter för 
uppdateringar 

Trafikverket kan påverka avgaseffekter genom åtgärder riktade mot olika förhållanden i 

väg- och trafikmiljön. Ju flera sådana förhållanden som kan effektberäknas desto större 

möjligheter finns det att utveckla ett hållbart vägtrafiksystem. Väghållningsåtgärder kan 

grovt indelas i byggnadstekniska åtgärder och i drift- och underhållsåtgärder. De 

modeller som hittills använts inom trafikplanering har primärt avsett byggnadstekniska 

åtgärder dvs linjeföring, typsektion och hastighetsgräns. 

I EVA har hittills följande ingått: 

 Länkeffekter. 

 Mereffekt hastighetsändring/körsträcka. 

 Tomgång. 

 Korrektion vägyta. 

 Korrektion väglag. 

 Ny definition av mereffekt. 

 Försämringsfaktor. 

 Starteffekter. 

 Avdunstning. 

Nedan följer ett antal förslag på aktiviteter för att uppdatera modellerna.  

Effekter som funktion av hastighet har hittills beskrivits i form av tabeller. Vi vet från 

MIRIAM8 (Hammarström m fl 2012) att detta går utmärkt att i stället beskriva med 

kontinuerliga funktioner. I dessa funktioner kan även följande förklaringsvariabler ingå: 

horisontell krökning (ADC); lutning (RF) och vägyta. Genom att använda ADC och RF 

behövs inte det ”otidsenliga” siktklassbegreppet. Dessutom slipper man 

                                                 
8 MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems, 

http://www.miriam-co2.net/ 
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trappstegseffekter. Det går också att uttrycka siktklass genom att det är känt vilka 

kombinationer på värden på ADC och RF som motsvarar olika siktklasser.  

I EVA finns det tätortssamband som hittills inte innehållit information om lutning. Det 

är en aspekt som EVA borde kompletteras med. Dessutom har det hittills inte några 

speciella värden funnits för cirkulationsplats. Speciellt borde CAPCAL ha behov av 

komplettering på denna punkt. Beräkningen av mereffekter bör justeras så att det bildas 

differenser av total mängd för hastighetsändring och länkeffekt för aktuell hastighet och 

typ av gata. Ytterligare förbättringar kan göras för starttillägg som för närvarande 

beskrivs mycket schablonartat genom att helt enkelt dela med genomsnittlig reslängd 

för olika typer av gator. Här finns rimligen en mycket stor förbättringspotential bl a 

baserad på PHEM.  

4.1.1 Fordonskategorier 

Ett betydande problem med avgasmodeller för en fordonspark är alla olika typer av 

fordon och att fordonsparametrar och avgasreningsteknik per typ fortlöpande förändras. 

I HBEFA beskrivs exempelvis fordonsparken med följande struktur: 

 Kategori (personbil; lätt lastbil; tunga fordon; landsvägsbuss; stadsbuss och mc) 

 Segment som funktion av fordonsstorlek, bränsle och framdrivningssystem 

 Euroklass 

I EVA har denna beskrivning av fordonskategorier reducerats till: 

 Lätta fordon bensin, tunga fordon och tunga fordon med släp 

 Som mest tre euroklasser. 

För att beskriva hela fordonsparken används korrektionsfaktorer. 

Ett rimligt antagande är att ju mera som beskrivs genom korrektionsfaktorer desto större 

fel kan förväntas. Hur stort detta fel blir borde översiktligt kunna beskrivas med hjälp av 

HBEFA. Valet av för vilka fordon och Euroklasser effektsamband skall finnas är av 

största vikt för att få så noggranna och representativa resultat som möjligt. 

4.1.2 Kalibrering av PHEM 

Kalibrering/indata för beräkning av emissionsfaktorer omfattar följande per fordons-

kategori, per segment och per Euroklass: 

 Fordonsparametrar.  

 Motormappar m m. 

 Körbeteende, gaspådrag och växling. 

 Körmönster. 

 Vägmiljö. 

 Väglag. 

 Meteorologi. 

En central fråga är hur representativa fordonsbeskrivningarna som använts i PHEM för 

generering av emissionsfaktorer till HBEFA är för svenska fordon. Genom egna studier 

vet vi att fordonsparametrarna kan avvika betydligt från svenska värden (Hammarström, 

Yahya 2013). Dessa avvikelser innebär speciellt för tunga fordon att det kan finnas 

betydande avvikelser i emissionsfaktorer mellan PHEM och representativa svenska 

värden. Hur stora avvikelser som kan accepteras behöver utredas. Samma utrednings-

behov gäller körbeteende i form av gaspådrag och växling där det finns ett behov av att 

utreda hur ett representativ körbeteende ser ut för svenska förhållanden. 
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PHEM har ett mycket flexibelt system för att bilda motormappar om detaljerad indata 

finns. Indata till detta system är typ av drivmedel, kravnivå och maxeffekt. För att bli 

fullt användbar behöver den kompletteras med de modeller för vägyta, väglag och 

meteorologisk vind som behövs för svenska beräkningar. 

4.1.3 Effekter 

De effekter som bör kunna beskrivas mera generellt av modellerna är bränsle-

förbrukning samt utsläpp av: 

 CO2  

 SO2  

 HC/VOC, 

 CO,  

 NOx,  

 NO2  

 PM (avgaspartiklar och slitagepartiklar) 

 PN (avgaspartiklar) 

Med HBEFA kan väsentligt flera ämnen beskrivas. Att ha speciella samband för CO2, 

SO2 och bränsleförbrukning är onödigt. Det räcker med bränsleförbrukning och sedan 

beräknas CO2 och SO2 med korrektionsfaktorer.  

Hanteringen av slitagepartiklar måste ske i något sammanhang, då de problem att nå de 

Europeiska gränsvärdena för partiklar i utomhusluft, som svenska kommuner och 

väghållare erfar, till största delen beror på denna typ av partiklar. Här har endast 

avgasemissioner studerats, men vi vill påpeka att beräkningar av utsläpp av slitage-

partiklar kan passa in i dessa modeller t ex med hjälp av däckslitageberäkning enligt 

VETO alternativt implementering av däckslitagemodell i PHEM. Även broms- och 

vägslitage är av intresse. Vägslitage från dubbdäcksanvändning bedöms vara den 

viktigaste orsaken till höga partikelhalter (PM10) i stadsmiljöer i Sverige. Forskning 

kring trafikens slitagepartiklar, deras emissioner och hur de skall åtgärdas är högaktuell 

i såväl Norden som inom EU och modellutveckling pågår. Särskilt finns möjligheter att 

inkludera slitagepartiklar genom erfarenheter från emissionsmodellutveckling inom det 

nordiska projektet NORTRIP (Denby m.fl, 2013).  
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5 Slutsatser  

Det är av vikt att en emissionsmodell hålls aktuell och uppdateras med nya motor-

mappar för att kunna beräkna emissioner från en moderniserad fordonsflotta. 

Emissionerna påverkas av alltfler detaljer i och med den ökande komplexiteten i 

avgashantering och påverkansmöjligheter på förbränningsprocessen, vilket innebär att 

uppdateringar ofta sker på en resurskrävande detaljnivå. Uppdateringen av motormappar 

kan genomföras då ett större antal länder använder samma modeller. Med PHEM, som 

används för att ta fram de emissionsfaktorer som används i HBEFA 3.1, finns 

förutsättningar för detta, bl a eftersom det ingår som en del inom ett samarbete om 

trafikens emissioner som omfattar flera länder.  

I arbetet med att ta fram effektsamband till EVA-kalkylen har VETO-modellen använts 

för beräkningar av fordonskostnader som däckslitage och bränsleförbrukning. Dessa 

modeller används med fördel för att beräkna just dessa två aspekter medan beräkningen 

av emissioner av luftföroreningar inte har uppdaterats i samma utsträckning. De 

beräknas istället med HBEFA, som ger emissionsfaktorer för olika typer av väglänkar 

och körförlopp. Detta ger en bra bild av emissionerna på vägnätet, medan för 

planeringssituationer, där t ex antalet stopp, korsningar och vägförhållanden kan 

påverkas krävs ytterligare detaljnivå. PHEM kan sägas vara den modell som kopplar 

samman fördelarna med HBEFA och EVA/VETO.  

Den utvärdering som genomförts i denna förstudie har resulterat i en rekommendation 

om en fortsatt användning av PHEM i Trafikverkets arbete. Samtidigt har en del 

aktiviteter identifierats som behövs för att förbättra och utveckla Trafikverkets 

modellarbete. 

Det finns likheter mellan PHEM och VETO så till vida att de båda är mikrosimulerings-

modeller där fordonsparametrar definieras i programmet och bränsleförbrukning 

beräknas utifrån körbeteende och motormappar. En väsentlig skillnad mellan 

programmen är att det i VETO går att starta med att beskriva en vägs utformning med 

horisontell och vertikal kurvatur, hastighet samt vägytans tillstånd med ojämnhet, 

textur, om det finns vatten eller snö etc. Utifrån dessa indata finns det funktioner i 

VETO som räknar fram en körcykel. I PHEM är denna detaljnivå för att beskriva en väg 

inte möjligt utan där behövs som indata den körcykel som ska gälla för scenariot, medan 

vägens beskaffenhet endast beskrivs av gradienten. En möjlighet med PHEM är att det 

går att ändra i rullmotståndsparametrar för att på så vis ta hänsyn till vägytans 

beskaffenhet, men det innebär en del handpåläggning. I samtal med TU Graz ställer de 

sig dessutom öppna till ett samarbete för att utveckla modellen så att sådana aspekter 

som ojämnhet och textur skulle kunna ges som indata.  

Idag finns det några körcykler fördefinierade i PHEM som NEDC men för att få fram de 

som är lämpliga för att kunna ta fram effektsamband för bränsle och emissioner till 

EVA-kalkylen behöver nya körcykler definieras. Dessa körcykler skulle kunna tas fram 

genom att använda VETO-modellen eller andra simuleringsmodeller som trafik-

simuleringsmodellen RutSim, och sedan läggas in som beräkningsförutsättning i 

PHEM. Det finns också behov av att mäta upp körcykler vid olika situationer i verklig 

trafik, speciellt gäller det körförlopp för olika fordon i olika slags korsningar.  

Det kan också finnas en vinst i att koppla modellerna VETO och PHEM närmare 

varandra genom att använda andra värden ur VETO än tidpunkt och hastighet som 

indata till PHEM. Här kan t ex normerad motorlast eller liknande vara att föredra, och 

en studie av huruvida slutresultatet (emissionsfaktor) skulle påverkas av de olika 
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kopplingarna, samt om det vore en komplicerad förändring av modellerna skulle vara 

värdefullt. 

Förutom att nya körcykler behöver tas fram, för att de emissioner som ska användas i 

Trafikverkets planeringsarbete ska kunna beräknas, behövs även konfigurationer av 

medelfordon för olika fordonskategorier uppdateras så att de är representativa för 

svenska förhållanden i dagsläget. Det har visats i simuleringstesterna att emissioner och 

bränsleförbrukning kan skilja sig markant åt mellan olika fordonssegment och att det 

därför är värt att lägga ner arbete på att definiera ett så representativt fordon som 

möjligt. I PHEM finns en hög grad av valfrihet att definiera olika fordon. Det under-

lättar arbetet att ange olika medelfordon. Denna grad av frihet leder dock också till att 

det kan vara lätt att definiera ett fordon som inte är ”möjligt” och att det inte ges en 

varning för detta. Slitagepartiklar ingår inte i PHEM, men bör ingå i emissionsmodeller 

för trafik, så att modellerna benämns luftemissionsmodeller istället för avgasmodeller. 
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Bilaga 1 Vägbeskrivning LF_typ11 och LF_typ22 

 
LF_typ11         

Koordinat Lutning Radie Koordinat Lutning Radie Koordinat Lutning Radie 

(m) (‰) (m) (m) (‰) (m) (m) (‰) (m) 

0 -6 323 6411 -8 99999 17080 4 99999 

49 -16 323 6518 1 99999 17527 0 99999 

115 -25 323 6655 1 643 17891 13 99999 

152 -33 99999 6705 1 99999 17999 -12 99999 

227 -15 99999 7030 -6 99999 18231 -16 99999 

266 -4 99999 7225 -18 99999 18481 7 99999 

683 -14 99999 7305 1 99999 19041 -6 99999 

867 0 99999 7379 3 99999 19217 4 99999 

948 21 99999 7438 -5 99999 20981 -4 99999 

1081 1 99999 7650 8 99999 22046 4 99999 

1158 -6 99999 7757 12 99999 22691 -6 99999 

1529 -12 99999 8341 5 99999 22989 -6 99999 

1591 -7 99999 8828 -1 99999    

1798 1 99999 9331 -13 99999    

1967 10 99999 9598 0 99999    

2115 -6 99999 9723 18 99999    

2556 -3 99999 9850 3 99999    

2779 -14 99999 10098 -8 99999    

2878 -1 99999 10644 -17 99999    

2912 4 99999 11145 -8 99999    

3029 -8 99999 11579 -1 99999    

3112 -4 99999 12260 12 99999    

3584 5 99999 12370 5 99999    

4166 0 99999 12420 -21 99999    

4437 -4 99999 12486 17 99999    

4687 4 99999 12570 6 99999    

4751 -6 99999 12735 -6 99999    

4865 8 99999 12767 -6 66    

4932 -1 99999 12816 -6 99999    

5099 -3 99999 13039 15 99999    

5354 5 99999 13185 -4 99999    

5503 -3 99999 14369 1 99999    

5672 2 99999 16396 -2 99999    

5875 2 769 16891 11 99999    

5925 2 99999 16931 21 99999    
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LF_typ22         

Koordinat Lutning Radie Koordinat Lutning Radie Koordinat Lutning Radie 

(m) (‰) (m) (m) (‰) (m) (m) (‰) (m) 

0 10 99999 4161 -37 99999 10357 -8 99999 

6 -32 99999 4247 -17 99999 10444 -22 99999 

177 -20 883 4394 -34 99999 10614 -8 99999 

266 -35 883 4466 7 99999 10704 23 99999 

349 0 99999 4839 -9 99999 10771 -14 99999 

439 -18 99999 5057 2 99999 10991 -33 774 

538 12 99999 5185 -10 99999 11092 12 774 

648 -10 685 5294 3 99999 11179 12 99999 

717 -20 685 5381 3 326 11285 10 99999 

796 -8 685 5460 14 326 11501 14 99999 

876 -31 99999 5555 3 99999 11533 13 99999 

1020 8 99999 6327 15 99999 11604 5 99999 

1368 -13 341 6433 -2 99999 11699 25 99999 

1473 4 341 7108 17 99999 11817 39 99999 

1525 -34 643 7199 38 99999 11983 45 99999 

1684 18 643 7294 32 99999 12007 63 99999 

1799 -12 791 7457 -38 99999 12068 63 915 

1985 16 791 7615 -22 99999 12079 38 915 

2080 16 99999 7719 -11 99999 12104 38 99999 

2347 6 99999 7825 4 99999 12151 22 99999 

2420 -33 652 8179 -10 99999 12163 22 825 

2502 -4 652 8481 14 99999 12199 12 825 

2664 -23 652 8528 32 99999 12235 12 99999 

2760 -9 455 8529 32 952 12270 12 870 

2942 -9 99999 8632 5 952 12282 -1 870 

3118 -25 99999 8722 5 99999 12306 -1 99999 

3198 -1 99999 8806 12 99999 12353 -1 751 

3286 -1 669 9003 2 99999 12413 14 99999 

3358 12 669 9122 14 99999 12425 14 818 

3436 -1 669 9547 -9 99999 12460 14 99999 

3507 -1 99999 9666 -39 99999 12496 26 99999 

3590 15 99999 9759 -7 99999 12556 13 99999 

3662 -3 99999 10192 3 889 12725 6 99999 

3730 14 99999 10279 14 889 12905 -14 158 

4006 -13 99999 10356 -8 889 12969 6 158 
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LF_typ22 forts. 

Koordinat Lutning Radie Koordinat Lutning Radie 

(m) (‰) (m) (m) (‰) (m) 

12970 6 99999 19410 17 99999 

13067 24 99999 19616 5 99999 

13267 43 99999 19828 -6 99999 

13447 25 99999 20010 -24 99999 

13643 40 99999 20104 -35 99999 

13932 29 99999 21156 -17 99999 

14040 36 99999 21383 -2 545 

14240 36 932 21477 -2 545 

14432 36 916    

14754 36 99999    

14973 25 99999    

15191 25 798    

15258 0 798    

15323 15 909    

15385 3 909    

15464 18 99999    

15537 18 738    

15599 6 738    

15669 6 972    

15836 -6 99999    

15924 -6 762    

16027 -18 762    

16120 -18 99999    

16349 -6 99999    

16468 -24 99999    

16610 -13 99999    

16730 -18 99999    

17338 -33 99999    

17420 -14 99999    

17747 3 99999    

18071 20 99999    

18227 30 99999    

18583 37 99999    

18761 24 99999    

18862 38 99999    
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